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Movimento alerta para casos de
�

. .
.

.

violência sexual ,contra crianças
Entre fevereiro e maio deste ano, Consel,ho Tutelar recebeu 41 denúncias em Jaraguá do Sul
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UM OLHO NAJERRA-E O OUTRO NO CÉU
-' .

AGRICULTORES DO VALE DO ITÀPOCU TORCEM, POR DIAS DE CHUVA PARA GARANTIR UMA BOA COLHEITA .

...
"to -

_,

Procon abriu 14 processos
Mos bancos recorreram e até agora nenhum pagou multo

.

por nõo obedecer à lei que estabelece limite de 'espera.
Página 6

Câmara'autoriza compra de imóvel
Terreno será adquirido por RS 200 mil pelo Prefeitura de

6uoramirim e doado poro obrigar agência do INSS
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Visite o apartamento decorado.

8EstRUTURA
3273-7466 � Plantão

......
www.grupoestriltura.com.br

Saúde descarta _

suspeita da gripe
Paciente ficou em observoçõo por cinco
dias nil Hos'pitol Joroguá, mos analise
médico apontou poro pneumonia,

-
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Os cosos de den'gue no Brasil caíram 49%
este ano em relação 00 ano pnssodo.
Essa é o principal constatação de novo

balanço parcial do doença, divulgado
pelo Ministério do Saúde. Os números
mostram que o país registrou 226.513
notificações de dengue nos primeiros 15
semanas deste ano (1° de janeiro até 11

. de abri!). No mesmo período de 2008, o
total chegou o 440.360 cosas.

fAMEG

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

PONTO DE VISTA

Afastado vínculo empregatício de diarista
De acordo com o ministro Pedro Paulo Ma
nus, a lei que regulamenta a profissão do

empregado doméstico dispõe que é neces
sária

.

a prestação de serviços de natureza
contínua. No caso julgado, restou incontro
verso que a moça trabalhava somente dois

.

ou três dias por 'semana, o que caracteriza
O reconhecimento do vínculo empre-. o trabalho da diarista, considerando que,

gatício com o empregado doméstico está para o doméstico çom vínculo de empre
condicionado à continuidade na pres- go permanente, a jornada de trabalho,
tação dos serviços, o que não se aplica em geral e normalmente, é executada de

quando o trabalho é realizado durante segunda-feira a sábado, ou seja, durante
. apenas alguns dias da semana. O enten- seis dias na semana, segundo o ministro ..
dimento foi aplicado pela Sétima Turma No recurso ao TST, a defesa da dona de
do Tribunal Superior do Trabalho (TST) casa insistiu que a autora da ação trabalhis
em julgamento envolvendo uma dona de ta prestou serviços na condição de diarista,
casa e uma diarista que lhe prestou servi- emapenas dois ou três dias por semana, ou

ços, a princípio, três vezes por semana e, seja, de forma intermitente e eventual, sem
posteriormente, duas vezes. O relator do a habitualidade necessária à caracterização
recurso foi O ministro Pedro Paulo Manus. de vínculo empregatício.

DO LEITOR.

Amigos
Gratidão 'à Malwee
A alguns deles não procuro, basta-me saber que eles

existem. Estamera condição me encorajà a seguir em fren
te pela vida. Mas, porque não os procuro com assiduidade,
não posso lhes dizer, o quanto gosto deles. Eles não iriam
acreditar. Muitos deles estão lendo esta crônica e não sa

bem que estão incluídos na sagrada relação de meus ami

gos. Mas é delicioso que eu saiba e sinta que os venero,
embora não declare e não os procure.

'

E às vezes, quando os procuro, noto que eles não têm

noção de como me são necessários, de quanto nos deixam
felizes, de como são indispensáveis ao meu equilíbrio vital,
porque eles fazemparte do mundo que eu, tremulamente,
construí e se tomaram alicerces domeu encanto pela vida, \
esporte e pela diversão.

Por isso é que, sem que eles saibam, eu rezo pela vida
deles (jogadores, comissão técnica e empresaMalwee).

E me envergonho, 'porque essaminha prece é, em sín
tese, dirigida ao meu bem estar. Ela é, talvez, fruto domeu

egoísmo. Porvezes,mergulho em pensamentos sobre alguns
deles. Quando viajo e fico diante de lugares maravilhosos,
cai-me alguma lágrima por não estarem junto de mim,
compartilhando daquele prazer...

-

Se alguma coisa me consome e me envelhece é que a

roda furiosa da vida-não me permite ter sempre ao meu

lado, andando comigo, falando comigo, todos 'os meus

amigos, e, principalmente, os que só desconfiam ou talvez
nunca vão .saber que são meus amigos!

A gente não faz amigos, reconhece-os; .

Nem sempre é fácil vir a público expressar osentimen
to de amizade, companheirismo, respeitomuitas vezes por
pessoas que você mal conhece, mas elas sabem que você
existe e o reconhece. Através de uma belíssima reporta
gem do jornal O.Correio do Povo, sobre fã de carteírínha
daMalwee futsal, pude percebero sucesso daMalwe, seja
em quadra ou na empresa, esse sucesso é algo simples
que brota de seus corações, em formade palavras simples
como um muito obrigado, conte comigo é parabéns. Para
béns para vocês que cultivam a simplicidade e a amizade.
Obrigado!

JOSÉ ALTAIR VENTURI, PROFESSOR EM GUARAM!RIM

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

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

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

* telefone (* não serão publicados).

Realmente é uma questãomuito delica
da, pois a diarista e a empregada doméstica
possuem atribuições semelhantes, muitas
vezes idênticas, porém, o diferencial ficará
identificado na forma como se estabelece
a rotina do trabalho, na exclusividade de

.

suas atividades, na forma de remuneração
(diária ou mensal), e principalmente, na
quantidade de dias que são dedicadospara
execução de seus serviços.

Por fim, vale destacar que o trabalho
de diarista é realizado de forma autôno
ma, Unicamente como uma prestadora de
serviços, sem quaisquer direitos' decorren
tes de uma relação de emprego, enquanto
a empregada doméstica, deverá receber

.

anotação em sua Carteira de Trabalho é
Previdência Social, 13° Salário, repouso se':

.

manal remunerado, recolhimento de INSS,
férias de 30 dias, dentre outros..

. JANAíNA CHIARADIA,
.

MEMBRO O{) S.aOR
TRA13ALHISTA DA

CASSUL!AnVOGÂn�s

o CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereira
Editora: Patrícia Moraes

• Fones: (47) 2106.1919
• Fax.'3276.3258
• Assinaturas: 3055-7575
• Plantão Redação: 8835.1811

-

• Plantão Comercial:
8835.1872 • 9158'.7991
• Circulação: 2106.1919·8841.9790
- (Final de Semana: 3376.1085
• 9902.1380 • 9191.3729)
circulacao@ocorreiodopovo.com_br
• www.ocorreiodopovo.com_br
• nelson@ocorreiodopovo.com·.br
• redaca9@ocorreiodopovo_com.br
.• maria@ocorreiodopovo.com.br
• geciane@ocorreiodopovo.com.br
Horário de atendimento: 8h às 17h30

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400
• Baependi· 'CEP 89256-500
• CP 19 • jaraguá 'do Sul • SC
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O PR'ESIDENTE DA REPUBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a

seguinte Lei: Art. 10 A Lei �.504, de 30 de setembro de 1997,
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo: "Art 41-A. Re.ssal
vado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de

sufrógio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prome
ter, ou entregar, aQ el.eitor, ecm o fim de obter-lhe o voto, bem
ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego
ou função.pública, desde o registro da ccndldutern até o dia da

eleiçõo, inclusive, sob pena de multa de·mil a cinquenta mil Ufir,
e cassação do registro ou do diploma."

lei N° 9.840. de 28 de setembro de 1999.

.

-

FALA Aí!

"É injusto comparar
com os cassinos."
DARCI DE MATOS (DEM).
DEPUTADO ESTADUAL,

defendendo o lególizoção de bingos
beneficentes que angariam recursos

poro ações filantrópicos_

" Muitos trocam de

pgrtido como se

troca de camisa."
. ElIlEU MATTOS (PMDB),
DEPUTADO ESTADUAL e crítico

.

do reformo político como está .

sendo .proposto.

" A recuperaçõo
do roubo (veículos)
nõo é divulgada."

GElSON MERíSIO (DEM),sobre o

não cumprimento do lei 11.344/00.
que obrigo esse tipo de publicação

do Diário Ofiêiol do Estado.

AVANÇO
-.

.

Sem um tostão a mais no salário, ve
readores de Itajaí aprovaram projeto
que cria mais uma sessão ordinária,
às quartas-feiras e qunnde necessá
rio, com duração de duas horas. Hoje,
as sessões acontecem as terças é
quintas-feiras. Mas, como o númer.o
de matérias apresentadas é muito

grande, a apreciação em apenasdois
dias da semana acaba prejudicando·
o andamento das propostas. Quem
vai imitá-los?

.

Bendita lei!
Uma prova cabal de que há, sim, "bruxas" para se caçar: a lei 9.840/99, que
combate a corrupção eleitoral, completa 10 anos em setembro. Aprovada pelo
Congresso e sancionada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso
(PSDB), a lei é resultado de iniciativa popular que recolheu um milhão de
assinaturas em todo o país. �oi a primeira lei criada a partir de um movimento
popular no Brasil e, por isso mesmo, aprovada. Ela proíbe oferecer dinheiro ou

qualquer coisa em troca de voto, uso da máquina pública, como carros, salas
ou prédios públicos, publicidade, espaços em eventos oficiais e verba pública
também para conseguir voto. Além da cassação, os políticos que praticarem
esses delitos terão de pagar multas. Entre mil e RS 50 mil para compra
de voto e entre RS 5 mil e RS 100 mil para uso da máquina administrati-

.

va. Como efeito prático, nas eleições de 2000, 2002 e 2004 mais de 400
políticos foram cassados. Entre eles, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos,
deputados estaduais e federais. Além de um governador e um senador.
Do final de 2008 a março deste ano, outros 357 prefeitos, vice-prefeitos .

e vereadores foram cassados por compra de vetos, mas ainda há mais
de quatro mil processos em andamento. Somando-se os cases de 2000 a

2008, hoje são 667 prefeitos, vices e vereadores cassados.

QUEM MENTE? 1 QUEM MENTE? 2
Até hoje ninguém deu úma resposta O que temos, até agora, é puro polcn-
convincente sobre o dinheiro federal que que eleitoral. Governistas e oposição,
viria �ara o Estado e, de Florianópolis cada qual com seu discurso político
para Jaraguá em forma de obras. Se há partidário. A senadora Ideli Salvatti
garantias de verha, segundo afirmou o (Pn disse que os RS 12 milhões anun-
secretário do Deinfra, Mauro Mariani cindes para Jaraguá do Sul já estão
(PMDB), e por isso as obras poderiam ser com o governo do Estado. O secretário
feitas, então, cadê? Em Corupá, onde o da Reconstrução, Ingo Robl, disse que
prefeito Tamanini (PMDB) é amigo pes-

.

não sabe de nada ainda. 'Enquanto
soai e cabo eleitoral de Mariani, o traba- isso, seis meses depois da tragédia,
lho de reconstrução já começou. quase nada foi feito.

-

MESA FARTA
Novas diárias para refeições que os vere

adores de Jaraguá aprovaram para eles
mesmos, como O Correio publicou ontem:

para Florianópolis ou qualquer outra ca

pital do país, RS 70. Em cidades do inte
rior, RS 60. Em Brasília, RS 80, porque lá
a vida é tão cara como aqui. Em viagens ao

_exterior, RS 100, um valor baixo considerando
a conversão da moeda. Mas, com almoço e

janta em qualquer copital e mais RS 300 para
pagar uma só di�ria de hotel dá RS 440. Algo
como três cestas básicas. Resumindo, venha a

nós o vosso (o nosso) reino.

BANCOS(1�,
..

Vereadorlorival Demathê (PMDB). quer que-o gerent-e geral do Banco
i.do BrasiFde Jaraguá .explique os novos procedimentos bancários após
a incoEporaçãoM Besc. Clientes do Besc que costumavam pagar suas

.

contas. �e águo, luz.rtelefpne no posto de Nereu Ramos, em debito
automÓtico, nÜo podem l1Jais fozê-Io lá. No segundo-feiro à tarde

f9i,.�mf\cao�{pp ag(Ílçia çel1tral !�p Besc, CQ!11 gente esperando por
ate quatro. hprDS e,·pior, ficando sem atendimento. O Proco,n foi lá,
notif1�ou: �\daí? Doí, nada. No próxil1J9 mês vai ser {I mesmo novelo .:

J, '

RESPOSTA
.� Se,cretaria .de·Estado do Desenvolvime,uto Regional, atrqvés do.seere
l1ãrio Lio Tironi( escla�ece que" diferente �o que tpi publicaM no edição
do O Correio do POV9. do último tUa 9/ os 16- computadores que serão
utilizados pel(( PolíCia Oivil do região já estãO' na Delegacia RegionaL:i,
Os eqdipame,ntos foram repassados pelo governo do Estado na semana
passâ�.q, diretamente 00 órgão, sem pérmanecêr no SORo No total, mil
c9mpútador,es novos foram enviudos poro delegacia� dos.municípios cP:
tarine,nses. Agora, o delegado regional, Orie.l· eiro, aguqrdOl\,á vin�p ? '

de t�ÍJico� que irão instalar os equipam co á-·Io�.co,m o�
·\;;programas�specífieós poro o ser;viço da p Icia:
l-" '-','_ ;

,; ó��rno. Em
ina. Mos em,
roblema, dos' .

ar, áté ontem .

celso@ocorreiodopovo.com.br
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.Vereadora sugere programa
para reduzir custos com 'praças
MASSARANDUBA

Com foco na preservação das
áreas de lazer e redução das des

pesas do município com manu

tenção, avereado
ra Suzane Reinke
(PSDB) propõe a

criação do progra
ma 'Adota uma

Praça". O projeto
de lei foi proto
colado no último
dia 4 e tramita

para o embelezamento da cida
de, incrementando a qualidade
de vida e reduziri.do as despesas
domunicípio com amanutenção

dás praças,· jar
dins e canteiros

. centrais", escla
rece a vereadora
na justificativa do
projeto.

.

A parceria
entre o poder pú

- blico e iniciativa

� privada se dá por
� meio de um termo
� de compromisso,
que poderá a qual
quermomento ser

reincidido,mediante comunicação
. prévia de 30 dias. As condições da
praça no ato da doação serão dis
crirniriadas em laudo de inspeção.
A proposta é restrita a empresas
sediadas nomunicípio.

nas comissões

permanentes da
Câmara..

"É um progra- Suzane assina proposta
ma simples, que
permitirá a qualquer entidade
civil assumir a' responsabilida
de de urbanizar e manter áreas

públicas, verdes e floridas e, em

troca, poderá divulgar sua marca
na espaço público, contribuindo

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DESANTA CATARINA

Tabelionato do Municipio e Comarca de Jaraguá do Sul

Margot Adelia Grubba Lehmann,
i Tabeliã e Oficiele DesignadaI Avenida Marechal Deodoro da Fonseca n·1589,

I EOlTA::;:::�:�:273'2390
H de Fune 09001 às J 8:00h

1 Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os titulas abaixo relaclcnedos.licandc os devedores
i intímadosa partir da publicação.deste edital a os aceitar ou pagarnotriduo legal (3 oíasutels), alertando-se. desde já, quanto â possibilidade de
i oferecimento de resposta escnta no mesmo prazo, sobpena de, em nãe o fazendo, ser lavrado e reqistrado o protesto correspondente.A

I·
presente publicação se deve ao fato de a(s} pessoais) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em)desconhecidas, sua localização
incerta, ignorada ou inacesslvet ou for(em) residente(s) ou doniclJiada(s) fora da Circunscrição Geográfica da 'Serventia ou, ainda, porque
ninguém se dispôs a receberaintimaçâc 110 endereço fornecido peloapresante, tudo_emconformidade eçmeserts. 995,997 ele 1023, todos do

1
CNCGJ.

Protocolo: 110167
.

Sacado: lIAMARDlSI TRJlNSP MATCONSTLTDA CNPJ: 00.825.622/000

I Cedente: CASASDAAGUAMATERlI'JSPARACONSTRUCAOLTDA CNPJ: 75.362.160/000 -

Número do Titulo: 59063913 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
i Apresentante: BANCODOBRASIL SA

.
Data Vencimento: 29/0412009 Valoe 6.630,00

I �������a!�:_�������!:��!:����_���_�':�6�:.?����:_�_���0, Edital: R� 10,00.
. Protocolo: 110796 Sacado: CICEROJUlIAODACOSTA CPF: 802.672.709-68
i Cedente:BARBIMAQSEEQUIPLTOA . CNPJ:16:841.451/o00

'I Número do TítulO: 015878-0001 Espécie: Duplicata eevenda Mercantil portndícaçãe .

Apresentante: CAlXAECONOMICAFEDERAL Data Vencimento: 24/0412009 Valoe 675,00
, Llquídaçãe apósa intimação: RS 1 0.00. Condução: RI 8,96. Dlli9ência: R. 20.00. Edital: R110.00

I' P;��;�10Bõ5--s;;;;d��ELSoNnETZ----------cPP53ii:741.859.34
Cedente: GIL MAR BRAYERME CNPJ:81.319.121/000·

I· Número do Título: 134 Espécie: Duplicata de Venda MercantilporlndicaçãoL Apresentante: CAlXAECONOMICAFEDE� . DataVencimento: 24/0412009 Valoe 466,00
i Liquidação apôs a intimação. R$10.00, Condução: RS 21,64, Diligência: RS 20.00. Edital: RS10,00

I P;;;;;�;�lõBi2"s;;;;;d�:AFôNsõCRis;,õFou�--"-------cNP:;:ãl.858.417/000
! Cedente: CARROCERIASLENOIRLTDA

I ���:��ra�i!������2I�1NT�����UPlicata de Venda�a��c�������t�i:C�t��2009 Valor. 2.697,25

I :�������:��_:;_���!���0�':��".'��_�_1_�0�����:'.:'����0' Edital RS 10,00

, Protocolo: 110886 Sacado:FLAVIORIBEIRODE QUADROS CPF: 019.941.459-94

'I' Cedente: DELAlDE LOUREJ;ÇO HILLESHEIN CPF: 026.391.449-60 ,. ,

I
Número do Titulo: 000120-1 Espécie: Cheque .r:",. :�.

I tl;r�:�;�';;':���i�ii�i�U�i�0��Hb';,����ã�t;;$14.60, Dilg��cY:"t{i����%, k�i��2�g�0,��oe 850,00
I ----------------.----------.--------------------------

I Protocolo: 1 t 0697 Sacado: JACKSON BARBOSA CPF: 890.552.099·53
Cedente: BVFINANGEIRA8/A-C.F.1. CNPJ: 01.149.9531000
Número do Titulo: 540162321 Espécie: INDICACAO

I Apresentante: SERGIOSCHULZE &ADVOGADOSi\sSOCIAOOS DataVencimento: 28/0312007 Valor: 2.070,95
j :����a��_:�_:;_���!_:�����".'���_1_::.������a_:.����O, Edital RS 10.00

CNPJ: 03.1>9.396/000'I' Protocolo: tl0871 Sacado: MAKBIALIMENTOSLTDA
Cedente: EXPINCOMERCIAl DE CONDIMENTOS L IDA

I' Numero do Título: 11027002 Espécie: Duplicata de Venda· Mercantil portndícaçãc
Apresentante: 8ANCOSANTANDER SA Data Vencimento: 2610412009 Valor: 839.88

i :j�U�����!�������!����������_:�8!:?�i�������0, Edital: R$10,00
I Protocolo: 110876 Sacado: MARILUKARSTENV1DALHERRERO CPF: Ot8.195.459-11
! Cedente: ISOLDE DALMONICO CPF: 984.365. 739-68

I
Número do Titulo: AA-00002G-5Espécie: Cheque
Apresentante: ISOLDE DALMOt>lCO DataVencimento: 18/1112008 Valoe 396.20

:�u'���a�_ós_:'�_:;_'".a�_o:��_�O:�.�:_�.���.���:_�.��O;_?!!��n�:.�_��:�, Edilal R! 10,00

I
Protocolo: 111006 Sacado: BELSUL CQSMEnCOS .IMP.E DlSTRLLTOA CNPJ: 09.502.420/000
Cedente: BETULLACOSMETICOSLTD/I CNPJ: 60.232.758/000

•

Número do TItulo: l.X'JI008967C Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCOREAL Data Vencimento: 29/0412009. Valoe 719,36
Liquidação apósa intimação: RI10,00, Condução: R$16.oo, Diligência: RS 20,00, Edital: RS 10.00

! P;��;�lõ511--s;�;ct��ICAAÕOVÕELz----------CPF�2s4:35J.82g-91
i Cedente: KOT08UKIINDUSTRIAE COMERCIO DE COLCHOES LTDACNPJ: 04.261.461/000

I ���:nraOnY!����b�og� B��tc�e�Dupliêata de ven�a�ae���\�eO�t��i�&:/�009 vaiar: 1.200,00
i Liquidação apés a intimação: RS 10,00, Condução: RS 37,83, Diligência: RS 20,00, Edital: RS 10,00
j ---------------------------------------
! Protocolo: 110417 Sacado: MAYKE BERtJZ CPF: 007.207.919-36
I Cedente: ENOCDESOUZAME

i Número do Tltulc: 0001 Espécie: Duplicatade Venda Mercantil por Indicação
: Apresentante: UNIBANCO-LNIAODE BANCOS BRASILEIROS S.A Data Vencimento: 24/04l2009 Valoe 276,00
! liquidação apósa intimação: RII0.00, Condução: R113, 19, Diligência: R$ 20,00. Edital: RS 10,00
i --------------- ... -------.... -----------.--------------

i Protocolo: tl0425 Sacado: ROMEUCARLET - CPF: 194.914.509-30

� Cedente: ORIDESXAVIERDAROSA CPF: 217.370.709-44 .

'1
Número do TitulO: 010357-8. Espécie: Cheque

-

Apresentante: ORIDESXAVIER DAROSA
.

Data Vencimento: 20/0312009 Valoe 230.00
Liquidação apósa intimaç!o: RI10,00, Conduçilo: R113,19, Diligência: RS 20,00. Edital: R110,00
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POLÍlICA----------

Câmara autoriza a

compra de terreno
Prefeitura doará imóvel que abrigará INSS

NA IGREJA

Barra vai sediar
sessão itinerante

P-or sugestão do vereador Jaime'Ne
gherbon (PMDB), a Igreja luterana Cristo
Salvador, na Barra do Rio Cerro, sediará
a segunda sessão itinerante do ano, no

próximo dia 21. Ela acontecerá no Centro
Comunitário Wandér Weege e terá mo

mento especial em homenagem os 110
anos de fundação daquela igreja.

I

AGÊNCIA NA CIDADE

GUARAMIRIM

O município está autorizado
a comprar o terreno onde será
instalada a agência do INSS

(Instituto Nacional de Seguro
Social), anunciada nas primeiras
semanas de governo pelo prefei
to Nilson Bylaardt (p:MDB). An
teontem, o projetode lei foi apro
vado em segunda' votação, com
todos os vereadores favoráveis à
iniciativa do Executivo. Porém,
os oposicionistas pediram que
no texto fosse incluído o valor
máximo para a aquisição, fixado.
em R$ Z40 mil na emenda assí
nada pelo líder de governo Osni

Bylaardt (P:MDB).
Mas 'a compra será feita por

R$ ZOO mil, informou ontem o

prefeito, que logo após as elei
ções começou as tratativas com

a superintendência da institui

ção. Segundo ele, a construção
do prédio, que deve ter cerca de
380 metros quadrados, ficará a

cargo do INSS, com investimen
tos orçados em torno de R$ 700 .

mil, 'incluindoo mobiliário. "Ofi
cializando tudo, acredito que em

agosto.devem iniciar ás obras",
prevê Bylaardt.

A iniciativa deve desafogar a
agência em Jaraguá do Sul, res
ponsável pelos cinco municípios
da microrregião. Schroeder e

Massaranduba também deverão
ser atendidos por Cuaramirim.
Além da praticidade para enca

minhar aposentadoria. e outros

serviços na própria cidade, o

prefeito vislumbra as vantagens
do ponto de vista econômico. 'l\g
pessoas vão contratar advogados

Emenda do líder de governo (à esq.) fixou valor máximo de R$ 240 mil

Çlic e Ujam no COR
Iambém foi aprovada na última

sessão moção assinada jele verea

dor Caubi dos Santos ·Pinheiro (PDn
dirigida à Secretaria de Desenvolvi
mento Regional. O pedido é que o

daqui, usar.nossas lanchonetes,
fazer suas compras", comenta..

Com área de 1.015,70 me

tros quadrados, o imóvel fica
na Rua Nelson Luiz Rosa de
Bem, próximo ao Ginásio de

Esportes Rodolfo [ahn. Formali-

ENTREGA

Ho�pital Jaraguá
recebe hoje carro

A prefeita Ceeílio Konell (DEM) ofi
cializa hoje a doação do veículo Toyota
Corolla ao Hospital Jaraguá. A entrega
do �arro ôficial, avaliado em RS 38,S mil,
acontece às 17 horas, nas insta lações dó
hospital. O automóvel será vendido e o

dinheiro utilizado para a compra de uma

ambulância: uma exigência da Câmara.

Clic (Conselho de líderes Comunito
rios) e d Ujam (União Jaraguaense
das Associações de Moradores) pas-

.

sem a integrar o Conselho de Desen
volvimento Regional.

zada a compra, a próxima etapa
será a doação do terreno para o

. INSS, que também depende da

aprovação da Câmara. O proje
to chegou ontem à Casa.

CAROUNA TOMASEW

PROJETO
<:1 .

Divulg�ção sobre
males das bebidas

Sujeito à advertência, multa e até sus

pensõo do alvará, bares, boates, clubes e

bailões de Massaranduba poderão ser obri
gados a imprimir, em seus convites e car

tões de consumação, os slogans "Se beber
não dirija" e "Drogas - diga não". Projeto
foi apresentado esta semana pelos verea

dores José Osnir Ronchi e Pedro Deretti.
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Abuso sexual é tema de campanha
Nos últimos 10 meses, Ministério Público oficializou 22 denúncias na cidade
JARAGUÁ DO SUL mesmos, mas não tantas denún-

Medo, constrangimento, ver- cias", explica.
ganha. Denunciar um caso de De qualquer forma, o intuito
abuso sexual em crianças e ado- de ambos éminimizá-los aomá
lescentes nem sempre é possível ximo. Por isso, as instituições
por causa de sentimentos como representadas pelos dois enca
esses. Mas, aos poucos, a situa- beçam as ações de conscienti

ção começa amudar. Prova disso zação que ocorrem no próximo
é que nos últimos dez meses o sábado no palco do Supermer
Ministério Público de Santa Ca- cada Angeloni e no anfiteatro
tarina reconheceu 22 acusações doCentro Histórico. Entre as 9h
de estupro ou atentãdo violen- e 13h, os.dois espaços servirão
to ao pudor contra o público para a divulgação de informa
infantil em Jaraguá do Sul. E, ções acerca do assunto.

apenas entre fevereiro e maio De acordo com PolIi, a mo

de 2009, o Conselho Tutelar bilização da comunidade pode
teve conhecimento de 41 situa- impedir o aumento de casos.

ções dessa natureza na cidade. Já Isto porque, namaioria deles, os
em 2008 foram 51. agressores fazem parte da rotina

Os números causam revolta dos atingidos. Geralmente eles,
até mesmo em quem convive são pais, padrastos, avôs ou tios.
com os dados diariamente. Se- "Não raro essa pessoa também

gundo Tatiana Uber, diretora de ' .foi vítima no passado e para que-
"

Assistência à Criança e ao Ado- brar esse ciclo vicioso a cons

lescente domunicípio, as estatís- cientização tem sido imprescin
ticas são "assustadoras". Porém, dível", esclarece. Para reclamar
conforme o promotor da Infância aos órgãos competentes' basta
e Juventude, Gilberto Polli, os telefonar ao 0800-6420-122 ou

índices podem ter relação direta ao 100. Quando há flagrante é
com a cultura. "É possível que possível informar ao 190.

Florianópolis, Blumenau, [oin
ville, por exemplo, tenham os KaLY ERDMANN Segundo Gilberto PolIi (esq) principal prova é o testemunho da vítima

�mpresários reclama� atraso na entrega de taxas e cartões de cré�ito

Correios fazem balanço do

serviço prestado à cidaile
JARAGUÁ DO SUL

OS constantes atrasos na

entrega de cartas pelos Cor
reios motivaram uma reunião
entre empresários e represen
tantes da agência catarinense
na noite da última segunda
feira. Os integrantes da Acijs
(Associação Empresarial de

Jaraguá do Sul) reclamaram
do atendimento prestado pela
instituição. Segundo eles,
existem problemas sérios na

destinação de correspondên
cias, em suma, de contas a pa
gar e de cartões de crédito.

No entanto, de acordo com

o 'assessor dos Correios, Ary
Martins, as dificuldades foram
pontuais. Ele informou que,
durante o mês de março, hou

li) ve empecilhos no processo de
� tratamento e distribuição dos

i envelopes. Porém, tudo teria

,� sido resolvido logo em segui-
da. "A situação está controla-

da", afirma.
Quanto à falta de efetivo no -

município, ele explicou que já
. existe um projeto na adminis

tração central solicitando sete

carteiros para_ Jaraguá do Sul:
Contudo, a contratação não

pode ser feita sem autorização e

concurso público. Caso haja pe
ríodos com urgência no aumen
to no número de funcionários
existe a possibilidade de a di
reção deslocar entregadores de
outras localidades do Estado.

Conforme Martins, um le
vantamento sobre a· realidade
local .deve ser feito nos próxi
mos 40 dias. Depois de fina
lizado, os representantes dos
Correios retornam à cidade

para dar novas explicações.
Atualmente, são 61 carteiros
em serviço no município. Ou
tra informação é que Santa
Catarina detém 4% do tráfego
e 2,25% da receita nacionais.

"

/

Estatística nacional
indica que poro
cada coso delatado
há mais nove,
omissos

Omissão é crime
Conforme o promotor Gilberto

Polli, atualmente, o único re�posto
dado o quem abuso ou exploró sexu

almente uma criança ou adolescente
é a penal. Os agressores, quando jul
gados, podem ficor presos por seis a

dez anos. Caso componham a família
'da vítima, as penas dobram. Quem
acoberta essqs situações também
pode responder judicialmente pela
atitude. Além disso, professo� e res

ponsáveis por instituições de ensino
que tenham conhecimento de fatos
desse tipo também sõo obrigados a

denunciat do contrário, correm o risco
de ser multados.

Tequila 8aby
, no Curupira
GUARAMIRIM

,.

o Curupira Rock Club, em
Guaramirim, abre as portas
para a versão cover da ban
da gaúcha Tequila Baby. O
show de punk rock aconte

ce na próxima sexta-feira e

os ingressos serão vendidos

apenas no local. Eles cus

tam R$ 7.

Além desse tributo, o pal
co também servirá a outras

, três bandas da microrregião:
Cafeinol (antiga The Soun

dz), Demo Via e Vinil e Bol-
'

soo A abertura da casa under

ground
é

às 19h. No entanto,
a música começa mais tarde,
por volta das 22h.

Já no dia 23 de maio, a vez
é do hard rock da Kabuki,
de Schroeder, da Hopelles
Army, de Blumenau, e da
Karma Kahos, de Curitiba. A
primeira liga os microfones
às 23h. Para assistir, o público
,deve desembolsar R$ 10.
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LEI DOS BANCOS.

Matagal pre�cupa· moradores
. da Artur- Enke, ne Amizade

GERAVPOLíCIA�����-'------�_:._-

Fila de espera gera
novas autuações
Procon já abriu 14 processos contra agências
JARAGUA_ DO SUL

Paciência. Muita paciência.
Esse tem sido o ingrediente da
rotina de usuários de alguns ban
cos de Jaraguá do Sul entre os

dias 5 e 15 de cadamês. Nesta se

mana, a demora no atendimento
.

resultou em UJ1la autuação do
Procon ao Banco do Brasil, equi
valente a cinco saláriosmínimos.
A agêricia tem dez dias para fazer
defesa, que será analisada pelo
diretor do Procon, Mário Sérgio
Peixer Filho.

"De todas asagências bancá
rias fiscalizadas no município,
apenas uma não foi' autuada
'neste ano" comentou Peixer.
Mas, até agora, nenhum banco
pagou as multas previstas na lei
municipal que rege sobre o aten- .

dimento. Isso porque, mesmo

que a defesa seja indeferida pelo
diretor do Procon, os estabele
cimentos notificados podem re

correr da decisão na Justiça.
Se a Justiça julgar que o ban

co autuado deve pagar a multa
e o estabelecimento não quitar
o valor, a agência fica em dívi
da ativa e a Prefeitura pode co

brar o-valor judicialmente. As
multas variam de cinco salários
mínimos até 10 mil diários, de
pendendo da reincidência.

Em 2009, o Procon abriu 14

processos contra agências ban
cárias. Alguns surgiram através

. de denúncias dos usuários e

outros por iniciativa do próprio
órgão, que constatou a desobe
diência à lei durante as fiscali-

zações. Foi. o que aconteceu na
.

segunda-feira, quando mais de
20 pessoas aguardavam aten
dimento na - agência central
Banco do Brasil após às 16h30.,
Alguns usuários haviam chega
do às 13h. "É uma grande falta
de respeito", criticou Alexandre

Ortiz, que havia entrado na fila
às 13h37 e às 17h ainda aguar
dava atendimento. Denúncias

podem ser feitas pelo 0800-642-
0156 (ouvidoria da Prefeitura)
ou 3275-3237 (Procon).

DAIANE ZANGHELlNI

••

JARAGUÁ DO SUL

Moradores da
.

Rua Artur
Enke, no Bairro Amizade, es

tão preocupados com a segu
rança no local. Eles afirmam
que usuários de drogas cos

tumam frequentar um terreno
da Prefeitura nas imediações,
que está tomado pelo mato. A

.

comunidade relata que várias
casas já foram invadidas pelos
dependentes, que furtam obje
tos para sustentar o vício.

E o caso de uma moradora,
que preferiu não se identificar
temendo represálias do grupo.
Há cerca de quatro meses, um

adolescente entrou no terre-.
no e furtou um par de tênis.
"Ele só não conseguiu levar a

bicicleta porque eu estava em

nasa", comentou. Ela acrescen
ta que o uso de drogas aconte-

,

ce, principalmente, nas noites
.

de sábado e domingo.
A moradora comenta que

alguns vizinhos ligaram
para a Prefeitura pedindo
uma limpeza no terreno,
'mas que até hoje o mato
não fOI cortado. Ela acredita

que a roçada poderia inibir
a presença dos jovens, que
costumam abandonar eritu
lhos no local, como latas de
cerveja e refrigerante.

O secretário de Obras, Val
dir Bordin, disse que levará o

caso à, equipe de obras para
que sejam tomadas providên
cias . em relação à limpeza do
terreno. Segundo ele, a Prefei
tura está finalizando o traba
lho de roçada nas margens da
ciclovia para em seguida ini
ciar o serviço nos bairros.

Usuórios de droga costumam frequentar terreno e abandonar entulhos

EDITAL
l

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do sul/se
ISAMARTAMOHRZIEMANN. Oficialado
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/Se, torna
público pelo presente edital, que SEVERINo KOSLOSKI, Cl
n" 19R-1.984.389-SSp-Se, CPF n° 247.136.869-72,
aposentado. brasileiro, casado com BARBARA KOSLOSKI, el
n° 19R,2448.058-SSP-SC, CPF n0866.611.599-87, pelo
regime da Comunhão Universal de Bens, anterior à vigência
da Lei 6.515/77, residente e domiciliado na Estrada Garibaldi,
neste municfpio; requereram com base no -art. 18 da Lei
n'6.766/79, L- -'

o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 646-LeopoldoAugusto Winkler e 941-
Marfim, Bairro Jar�uá 99, perlmetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado,
aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/Se, conforme Certidãon° 347/2008,
expedida em 15.10.2008, assinando como responsável técnico, a engenheira civil M iriam
Elisabeth Forbici, CREA rr 52034-3, ART n° 2645993-0. O desmembramento é de caráter
residencial, possui a área total de 5.746,42m', sendo constitui do de 7(sete) parcelas, sistema
viário e remanescente.
O prazo de irnpuqnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados dadata da última publicação
do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve esse, no
endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá doSul/Se.

JARAGUÁ DO SUL, 04 DE-MAIO DE 2009.
AOFICIALA
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INFLUENZA A (H 1 N 1)
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Descartado coso do novo gripe
Paciente de Jaraguá do Sul apresentou sintomas e passou por monitoramento

. .'

JARAGUÁ DO SUL

Está descartada a possi
bilidade de um registro da,
nova gripe, a' Influenza A

(HIN1), em Iaraguá do Sul.
Um homem de. 76 anos, que
voltou da Europa no último
dia primeiro, apresentou sin
tomas como febre, mal-estar
e dores no corpo. Ele foi en
caminhado para o Hospital
[araguá, onde ficou isolado
por cinco dias. "O paciente
passou por um .rnonitora
mento. Tanto ele como os

profissionais que se apro
ximaram dele utilizaram
todos os materiais rrecessá
rios como máscara e gorro",
explicou a gerente de Saú
de da Regional de Jaraguá

, do Sul, Marina Fernandes.

Segundo ela, ontem o idoso
recebeu alta do hospital. Ele
está com pneumonia.

De acordo com a geren
te, a medida de monitorar o,
estado do paciente foi pre
ventiva. Durante a viagem
o idoso visitou a Alemanha,
onde já são 11 os casos con

firmados da nova gripe, e a

Itália, que possui nove pes
soas com o vírus. "Ele apre
sentou sintomas da gripe e

esteve fora do país, em lo
cais com casos confirmados.
Por isso o monitoramento",
justifica.

ORIENTAÇÃO
Marina diz que os hospitais

de Jaraguá do Sul estão prepa-
'

rados para receber pacientes
. com suspeita da nova gripe.
"Recebemos da DIVE (Dire
toria de Vigilância Epidemio
lógica) todo o material neces
sário: avental, gorro, óculos,
luvas e máscaras".

.

A orientação para quem
apresentar febre, tosse, falta
de apetite, náusea, vômito ou

diarreia é que procure o médi
co. "Os sintomas são bem pa
recidos com os de um resfria
do. Mas quem não viajou para
fora, não deve se preocupar. O
alerta é para quem viajou. Es
sas pessoas vão receber todas
as orientações nos aeropor
tos", explica.

DEBORA VOLPI Paciente passou �or monitoramento por cinco dias no Hospital Jaraguá

Vagão do conhecimento permanece até a sexte-íeíre em Jaraguá

Vagão do cenheeímente truz
e�ucação ambiental e dicas

Já está, na antiga estação
ferroviária de [araguá do Sul
o Vagão do Conhecimento.
No local,' serão realizadas
atividades com estudantes
das escolas Albano Kanz
ler e Alberto Bauer durante
toda a semana. O objetivo é

promover a cultura, a edu
cação e a consciência am

biental através de atividades
e palestras. Entre as ações es
tão oficinas de reciclagem de
lixo e atividades que visam à
inclusão digital.

O vagão é um projeto
do Instituto América Lati
na Logística de Educação e

Cultura e fica na cidade até
a próxima sexta-feira, dia
15. Cerca de 400 estudantes

e vão visitar o espaço.
� O Vagão do Conhecimento
i está dividido em:' duas partes:
,� uma utilizada para realiza-
ção das oficinas com mate-

rIaIS recicláveis e palestras
educativas; e a outra trans
formada em sala de aula de
informática. O projeto tem,

capacidade para atender 100
crianças por dia, divididas
nos períodos da manhã e tar
de. Durante o intervalo das
aulas de reciclagem e infór
mátíca, as crianças assistirão
a palestras sobre segurança
na linha férrea.

PELA ESTRADA
Em 2008, o Vagão do Co

nhecimento recebeu' mais de
20 mil crianças, de seis es

tados (São Paulo, Rio Gran
de do Sul, Paraná, Santa Ca

tarina, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul). A escolha
das escolas participantes,
prioriza aquelas que aten
dem jovens das comunida
des que ficam próximas à
linha férrea.

Vacina da gripe,
até sexta-feiro

A campanha de vacina

ção contra a gripe termi
nau oficialmente na última
sexta-feira, dia 8. Como
nenhum município da Re
gional de Jaraguá do Sul
atingiu a meta, doses da
vacina continuam sendo
distribuídas nos postos de
saúde. Os idosos que per
deram o prazo ainda podem
procurar uma unidade de
saúde até a próxima sexta

feira, dia 15, para receber a
, imunização.

'Na Regional de [araguá,
72,02% da população idosa
foi vacinada. A meta era de
imunizar 17.963 pessoas, mas
foram distribuídas 12.937 do
ses. O município que mais

chegou próximo da meta foi
Schroeder, onde 97,71% dos
idosos foram vacinados. Co

rupá atingiu 80,42% da meta,
Guaramirim 75,9%, Massa
randuba 70,25% e Jaraguá do
Sul 67,86%.
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AGRICULTURA

VALE DO ITAPOCU--------.-

Falta de chuva começa a preocupar
Produtores de hortaliças temem que produção no Vale seja prejudicada
GUARAMIRIM

A estiagem no Oeste do Esta
do e a falta de regularidade das
chuvas no Vale do Itapocu já co

meçam a preocupar os olericul
tores (produtores de verduras)
da região. Conforme o presidente
do Sindicato.dos Trabalhadores
Rurais de Guaramirim, Antônio
Francisco Albano, o temor atinge
principalmente as plantações de
couve-flor, pepino, abobrinha,
feijão de vagem e beterraba.

"Tivemos 40 dias de chuva
fraca e isso já começa a preocu
par os agricultores que não têm
sistema de irrigação. Se tivermos
mais' oito dias de pouca chuva,
a plantação poderá ser prejudi
cada", comentou. Albano des
taca que, no caso de algumas
hortaliças, •

como couve-flor
-

e

pepino, já é possível perceber
folhas murchas e com manchas
escuras, sinal de que a podridão
se aproxima.

OagricultorAdernarSchwanz,
que há 20 anos vive no Bair
ro- Quati, decidiu apostar no

plantio de abobrinha para in
crementar a renda da família.
No entanto, por causa da falta

- de uma boa chuva, ele sequer
conseguiu preparar a área des
tinada a este fim, retardando o

cultivá. "Seda preciso um dia
inteiro de chuva para amolecer
a terra para plantar"; explicou.

Há seis meses, a preocupação
de Schwanz era com o excesso de
chuva. No final do ano passado,
ele perdeu cerca de 30% da pro
dução de aipim. Na época, cerca
de 80% do cultivo de pepino de
Guaramirim foi prejudicado.

.

Ao contrário dos produto
res de - hortaliças, os rizicultores
comemoram os' resultados po
sitivos da colheita. "Na época
da enchente, metade da área de
cultivo ficou submersa por oito

dias, o que poderia ter sido preju
dicíal, Mas a produção foi ótima

. e os produtores estão muito satis

feitos", ressaltou Albano.
Segundo o Sindicato Rural,

- Guaramirim conta com 800
agricultores, dos quais 506 são

rizicultores, 90 são bananicul
tores e o restante dedica-se à
olericultura. �
DAIANE ZANGHEIJNI E

DAlANA CONSTANllNO

Rizicultores estõo insatisfeitos com o preço da sc(ca de arroz

Banonicultores e rizicultores
estãe de olho nos previsõe.s
MASSARANDUBA

Os bananicultores da região
de Massaranduba também es

tão preocupados com a falta
de chuva. O agricultor Júnior
Petry tem receio de que a seca

influencie a produtividade. "Se
.

não chover não será possível fa
zer a adubação do meu plantio
e isso deixará a parte nutritiva
do alimento . comprometida",
explicou ele. O resultado dessa
lavoura sairá somente daqui a
dois meses.

De acordo com o secretário
da associação dos bananicul
tores de Massaranduba, Mario
Slomecki, o solo, por enquan
to, está se mantendo úmido.
Com a estiagem, o preço da
caixa da banana aumentou. O
valor do caixote está em R$ 8

� e o gasto com a produção des
� se montante de alimento é de
,� R$ 5. "Gostaria que esse cus-

to se mantivesse, mas quando

o preço aumenta a produção
consequentemente cai", la
mentou ele, referindo-se aos

.

períodos de clima seco.

Hoje, as principais dificul
dades dos bananicultores são
com a contratação de mão-de
obra e o preço elevado dos fer
tilizantes, adubos' e produtos
para controlar as pragas nas

plantações. "Por dia, uma pes
soa cobra R$ 50 para trabalhar
no corte da banana", afirmou

. o secretário.
Slomecki também é ri

zicultor. E, sobre a safra do
arroz deste ano, ele analisa
como uma boa produção, po
rém criticou a-queda do valor
da saca. No começo da safra,
a saca custava R$ 32 e agora
caiu para R$ 26. "Isso aconte

ceu porque há 'muita produ
ção, principalmente, no Rio
Grande do Sul. Para eles a sa

fra está muito boa".

---?

Chuva e geada
vão trazer alívio
REGIÃO

Uma boa notícia para os
agricultores da região. A partir
de hoje, deve começar a chover
com mais intensidade no Vale
do Itapocu. Isso porque a mas

sa de ar quente e seco perde
força e se direciona sentido ao

mar; aumentando a possibili
dade de chuva. A previsão do

tempo é do meteorologista da

Epagri Ciram, de Florianópolis,
MarceloMartins.

Hoje e amanhã, o céu ficará
repleto de nuvens, com chan
ces de pancadas de chuva. E
uma frente fria também avan

çará pelo Estado catarinense

provocando o risco de tempo-
-

ral isolado. Na sexta-feira (15),
a temperatura terá uma queda
significativa, podendo 'chegar
aos 10°e. Mas, o sol e as nu

vens vão predominar no céu.
Para o final de semana, princi
palmente no sábado (16), have
rá a probabilidade de formação
de geada logo ao amanhecer.
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Fiorino Furgão 1.3'-2007
único dono R$ 26.500,00

.PROMOçAO
DE CARRO'S E MOTOS
100% FINANCIADAS

NOVIDADE

GRUPO ESPECIAL DE SERViÇOS

ElE,lrônicos Passagens

Cursos e Idiomas CasamentolFestasProfissionalismoEstética e Cirurgias
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Agende uma visita

3371�8153/9,186·7223
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De Segunda à Sexta das 8h às 19h Sábados até às 13h. - www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER

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

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

Blurnenau « (47) 3331-4500

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

II BANCO PEUGEOT

Imag�.M somP.flfe parafillSHU'itrativos. Campanha prolT\O(ional PI!Ugt{ltUha. Promoção válida para I) P€'Uqrot 206Sensation 1.41. Fk>x, Somente parequem ânanoaeccm I) Banco PeU9� rem entrada de 55,946%, r.onforme Sjmu!a�o a sf'gu!r. Sjmu!�lio. modalidadp.la�in9 pelo PSA flna"(!! Arremlamenro MI?r<antll S.A., <oflsidmndllo velwlo Pto11geot 106
SenS<ltion 1.4l Rex, 3 portas, anO/modelo 08/09, pintura 1ôlida. Preço público prnl1\oOonal sugerido p,m venda ã vista ii partir de RS 28.716,00 pilril iiGrande SAo Paulo, (Um frete induso, variável paro! a� demais regiões. Plane de 60 meses,Wldo: entrada õe RS 16.065,45 (S5,946%) ii vMa+ 60 paneles mensais tota� fixas de RS 299,00,mm Yl!ncimento da 1�

(ptimeira) parcela para 30 dias:. TaK.llntemil de Retorno (TIRJ dê 12,S487%iI.3. e O,99%a.m. O CH (Custo EfetivoTota!) da o�dção de auendameeto merantil éde 15,7121% a.a. e 1,2235% a.m.. (om in<ldéndadelS e Te indus:a no CH. V,lIor1ati!1 do vekuloa prazo deR$ 34.00.5.45. 5ujeitoaaprovação de {réi!jto. A$Cond!çiles acima poderão ser eneadas se
houver illteraçõeHignlfkiltivas no mercado linilfl(eiro, sem aviso previo. Ptomoç;loTaxa de JUfOS ZerováHda para toda a Unha Peugeoi 207. Semente para quemfinanôar(om o Ba!lCo PeugOOf.. mm entena de SO%ron(onne simulação a 5e9uir. Slmulaçâo na ModalidadeCOC (Créditom,m ao Consumidor) pelo Banco Peuçect, (ofI51detando o vekulo Peugeot
207 XR tAL Ae� 3 porti1$,..ano/mllde!o 08109, pintUra sólida. Preçopúb1iro s(lgerido para venda ii 'listai! parnr de RS 35.990,00 para ii Grande Sáo Paulo, cem frete incluso, variãvel para as demaIS regiões.. Planode 12 meses, sendo: entrada deRS 17.995,00 (SO%} � vista + 12 parcelas mensais totais fixas de RS 1.600.56, cem vencimelltoda 1� (primeira) parcela
para JUdias. TIR deO% a.a e 0% a.m O (fT da operaçAo de financiamento é de 12,8498% a.a. e 1.0125% am. com incidência de IOF de 30/(· a.a, para Pessoa Flsica (o ruste do IOf adicionai de 0.38% est� índuído ooroetideflte). Valer total do Vl!írulo a prazo de RS 37.201,72. Sujeito a apro�açAo decrêdilo. As condições acima poderào ser alteradas-se houver
alterações significativas no me!Cadonnancelro. rem ",,,iso previo. Peugeot207 !>.assion XR lAl Flex. 4 portes, pinrurasólida, ano/modeIG08i09, frete incluso. Preço público sugerido para venda � vista a partir de RS 39,1190,00. Peugl.'Ot207 HBX5 Me<.ãnko. 3 pertas, ano/modelo. :08/09, Ar condiciolladodigital, direção hldrãuliC1l, vidros etaees elémcas, !odasde
119'1 aro 15� faróisdt neblina, sf'nsordectlul'aede nummaçêc, pintlllasólida, frete induso, Valor promocional dt!-R$'J9:990,OOàvista sem trocamm bônusde RS2.610,OOjã indmo (Valllrffibela deRS 41.600,OO)ofererido pela (oncessionária Strasbo!lfg. Somente para quem financiar com cêencc ?eugeot, com entrada de 54,805%;umwmeslmOlação a seguir.
Simulaç:kJ, modalklade lea�ing pelo PSA flname Arrendamento MerGmti1.s'A� ronsideramlo o veiculo Peugeot207 Passkm XR l.4l Hex, 4 portas,. 08f09, pintura sólida. Preço pliblko5ugerklo para venda � vfsta: a partir de RS 39.490,00 para todo o Brasil, (OOl frete incluso. Plano de 60 meses, sendo: entrada de RS 21 .642.49 (S4,805%) li vista + 60 p�Kelas
mensais totais fixas de RS 449,00, com vencimento da l' (primeira) palCet.J para30 dias. TIRdl' 16,6269%a.<l, e t29%a.m. Om da operaçao dearreneamenm mer<ant!l é de 19,0306%a.<1. e 1,4623% a.m, cem Incid�nda ce LS e TC inclusa no eH Valor tolill do veiculo a prazo de RS 48.582,49. Sujeito aàprovação de <ré(lifD. As condIções edma poderão ser
alteradas se houVl'l'alterclÇÓmignillcativas namercado financeiro, semavlsopl�io, Peugeot307 HBPresencePack, l.6l Flex,5 portas, pintlllClsõlida, ano/madeloD8lO9, equipado eeséremm TerosolAr,FreiosABS, Airbag duplo, rodasdl'liga-leve,ar-condicioflildo, di�O hid�u!ica, vklroselétrirosl't,avael�trit.n:nasportas-Condiçôeshpe6ais(fe.pagamento.
Estoque dilsConressionárias PeugeotpartkípantesdeSC; Peuqeat 206StnSillion l.4lfl�, 3 portas, pinlUrasólid�, aooimodelo 08109- Oi unllklda; Peugeot 207 XR tAL Flex, 3 portas, plnrura SÓIiM, anolmode!o 08109 -01 unidades; Peugrot 207 Passton XR 1.4l Flex, <1 portas, pintura sólida, ano/modelo08109 - OI unidades; Peugeoi 207 HB X5 Medni(Oi03
Portas,plntura sólida, ilno/mooelo. :D8f09-05Uflldades; Peugeot 307 H8 Presenre Park. 1.6l Flex,05 Petas. pinwra sólida, ano/modelo.:08/09 -.10 Ullidad�;PrazO de vigência da promoçãDde06J0512OO9 illS!05f2009, ou enquanto durarem os estoques. fotos�mente para fins ilusuatiY1lS. Promoção'lálida para iUCon(�sionarlas Peuqeet enãocumulat!va
pataoufTa\ promoções. Para mais Informações sobre preços e<ondlçoo espedas, «mseltee Rede deConr5sionárlas Peuaeer participantes, ligueparnoaoo 10�2424 ou aessewww.pt.ugeo1.com.br.OuvldoriadoBanmPeugeot.l!gueparaOSOO7719090.eSAC-Serviço de Atendimento aoOienfedo Sanm Peugrot,08007715575,
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Venha conferir o.que há de mais belo em �rtesanato e decoração!

-
.

, II

FeiraBras,

Quarta-feira 18h às 22h

Quinta e Sexta-feira 15h às 22h

Sábado 10h às 22h

Domingo 10h às 19h

Local: Arena Jaraguá - Rua Gustavo Hagedorn, 636 - Nova Brasília - Jaraguá do Sul/Se

ApOlO:

.

. Informações:
D!!l!.la. �� 473371-6757 ou 47 8844-4772
� ...,� ��...� eventos@epistemeeventos.com.br

www.ocorrfJ(JdopOYO�C8m�br
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IC
Tão consagrado que jáVirou um clássico.

CLASSIC'1.0 LIFE 2009
.

. -

R$24.990
Com ar quente +. protetor de cárter à vista
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� CHEVROLET
ASTRA - Vende-se, Sedam 2.0,
02, 4 pts, completo + GNV,
quitado. Tr: 91 01-8302.

.

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

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

CORSA- Vende-se, 98, GL, 1.6. Tr:
8813-0934.

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. 11$13 500,00. Tr:

, 3374-0649 ou 9962-3664.

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

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

-'

CORSA. - vende-se; 2 pts, 97, OPALA - Vende-se, comodoro 83,
branco, ótimo estado. Tr: 9177-. azul, 2 pts. Tr: 9188-2814.
3927 c/ Artur.

CORSA - Vende-se, 96, weend, 2 FIAT

_ CLASSIMAIS�----------
ELBA WEEKEND - Vende-se, 94,
1.5 IE, 4 portas.R$8 000,00'. Tr:
9111-9313.

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

FIORIONO - vende-se, pickup, 89.
R$: 6 000,00. Tr: 3370-1161.

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

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

� FORD

ESCORT - Compra-se, batido, 94 á
96, c/ doc. em dia. Tr: 3371-1161.

Aula Mecânica

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

Especializada em Multimarcas:

... ®� allliJll

E-mail: mecarÍicabehling@uoLcom.br (47) 3275-3105
Rua Roberto Ziemann, 640 - Czerniewlcz (Depois da Garagem da Ganarinho)

R E N T À C A R
z->

..

,.�
Muito mais segurança

Uma empresa com orgulho de ser [oroquoense .

Ternos locação de veículos e traslados para aeroportos,'
viagens com vans para qualquer destino.

Todos os sábados saímos as Sh com destino ao Parque Beta
Carrero, sendo necessário o agendamento até Sexta feira as :1.70.

Rua CeI. Procópio Gomes de
Oliveira, nO 30 - Centro

.

Jaraguá do Sul

Fone/Fax: (47) 3370-0026

Nosso telefone (47) 33700026 e 99738889. "A,SSlSTENC!,\24h
419913, 9889

roger@netuno.com.br
www.rogerrentacar.com.br

cabine simples (modelo novo)
motor mwm em ótimo estado. R$
29.000,00 nego Tr: 99735052

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 91-17-5672.
. .

ESCORT - Vende-se, 86, XR3,
�có�, limpador e desembaçador _

��������������������������������

traseiro, vidros e travas elétricas.
R$ 5 000,00. Tr: 9�84-8059_

KA - Vende-se, 00, 1.0, TE, CD,
. MP3, DT, 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.

KA - Vende-se, 08/09, semi-novo,
branco, 9.000 km, AR, TE, AL. R$
20.000,00 assumir mais 52 'x de
R$ 35'0,00 fixas. Tr: 9135-86Q1.

KA- Vende-se, 08, flex, ar, trava,
AL. Entrada R$ 17.000,00 + 48

. parcelas Fixas de R$ 350,00. Tr:
91358601.

.

BIZ - vende-se, 04, preta, 1° dono.
c/ 13 000 km rodados. R$ 3
800,00. Tr: 3379-0060.

MONDEO - Vende-se, 95 teto solar,
banco elétrico, air bag duplo, ABS,
top de linha. Tr: 3373-8244 .

BIZ - Vende-se, 125, 07, s/ partida.
R$ 3.900,00. Tr.3275-3538.

.

CG - Vende-se, 81,. azul. R$ 2
000,00. Tr: 9984-8059.'

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

BIZ - Vende-se, 03, 1 DOce, sem

partida elétrica, preta, oferta, R$
.

3.300,00. Brinde capacete. Tr;
33702060 ou 9948-9644.

• PEUGEOT

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

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

..
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LASSIMAIS
ACOMPANHANTES

Janaina
Bela e Sapeca *
Raissa *Estilo menininha

Rafaela *
Sedutora e meiga
de volta na casa . *

Duartos nouos na casa

14719624-8410 s

Atendimento 9hOO a 1hOO

.... '
�

..�� para homens de bom gosto
,,,,,�,M"' e executivos

Sigilo absoluto I Só atende motel

1471 8863-3926

• RENAULT GOlF - Vende-se, 01, 1.6,
completo. Tr: 999.3-079.4.

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

�

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

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

POlO RET - Vende-se, 05, preto,
1.6, 4 portas, 8 válvulas, cornpl.
R$ 27 000,00. Tr: 3376-4778 ou

9117-2550.

����.:.�
_.

�,�' <

> ,'�:. :��.�'

�CLASS
- �- "é'Oi

'Si -

OtORREIO DO POVO

Agora está ainda mais
fácil de encontrar o
que você procura!

Compre produtos de
ilformátlca e eletrônicn

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

d{crédilo

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

SCENIC - Vende-se, 01; 1.6, 16
valvolas, grafite, RXE, completo, 10
dono. R$25 000,00. Tr: 3275-1368

• OUTROS
PICASSO - vende-se, 06, preta,
couro, automática, Exclusive. Linda e

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

MB 1800 - Vende-se, 96,
capacidade de carga 180 Kg. Furgão .

alto, aceito troca. Tr: 9176-5803. 2x

GOl- Vende-se, 05, 1.0, 4 pts, AR,
Lp, quitado. Tr: 9101-8302.

GOL � Vende-se, 1.0, 05, 4 pts,
quitado, ar-quente, desembaçador
e limpador traseiro. Tr: 91 01-8302.

GOL - Vende-se, 99, ótimo estado,
20 dono. R$ 14.200,00. Tr: 3376-
3978 (após _13h) ..

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

.

MetutúrglCG Marquardt Uda
Rua: Bellbldes de Paula líIachado Rlheiro,
ne 10 {Piso Infedo� » Guarnmlrim. se CHI: 89270.000
m1l1Ul@mQ!'!q1lI1lniMl1d.b..

Fqne/Fax: (47) 3373·5668
www"marquaJd1.ind.br

(al'ula,: (47) 9176-1008
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Venha fazer

parte desta
f "I·'arm Ia.

LIGUE E
ASSINE

3055-7575

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

Agropecuárias, Lojas em geral e Industrias.

Rua 28 de Agosto, 439 - Sala 02 - Guaramirim I Fone: 3370-1263
.

comercial@tropicalembalagens.com.br
Celular: 9991-5209 ou 8427-2718 (plantão' finais de semana e feriados)

mrmfE�goo)�ID3mla��
_Ensates de carreta� ii iIW

Para ,todo os modelos
- Pick-U" e Autómóveis

Caixa THULE .

Para todo os modelos

.AI fhu�e• "m plgnejo.dG§ �m
$O'�M,.mvijI)J pmbmIRI1l$ �f: tmn$poM,
.çom ",pod,r!"'••�Jf§. -P9�

Conforme lei federal-n°� CTB • resoI�o-197.

RevendedorExclusivo ----��------------------------------ �_4'�·���������==========_
1C4fíTICCII

Pa;x§o pela BveritUIB

-

THUIE® VOLPATO
CAPOTAS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



------------� LASSIMAIS •

RvABDnVÃ.WD!G.
K@ .�. SAIA.�'

AO lADO DO P08TOClDADfi
,DA BAJUCADf�ADnJCADA

,AlIA.Op�HA:Lwu...
, .', ....f.3.,.�

______e-Dta._OspJa�((V�

InteIQre 2 Duo f1400 2JOGIu
Mim. 4G81 HO 310681 ovo. '

TedadoMultimídia,MooseOptko tcalusSom
Monitor LeO 19" ,

'

iam

AMO Pbenoo X3 I Placa Vide{)Ge-Fora 1G8
Mero, 468 I HO 32OG8 I DVO·RW
TedadoMuftlmldla, MouseOptlco eúlxasSom
Monitor I,(D 19"

lua Cor."" ",cópio�••• ,nJ
""", , Janpí • W," f_ (41) U1f,,""

,

3273-6859
. .

"

..

R. Reinoldo Rau, 67 - Centro
Ofertas validas enquanto durarem os estoques, sujeito a alteração sem aviso f?révio. 'garantia de 1(um) ano balcão
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CLASSIMAIS----------.---------
I'

Vende-se, com todos os

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

MOUSE ÓPTICO - Vende-se, R$
30,00. Tr: 3370-7160.

fischer, prêmio de bingo. R$170,00.
Tr: 3370-2068 ou 9303-2450.

CAPAéETE- 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 c/ Marciana ou

Roberto.

ESTABILIZADOR - Vende-se, R$
50,00. Tr: 3370-7160.

CAIXA DE TRANSP. PI CACHORRO
- Vende-se, R$ 50,00. Tr: 3370-
7160.COMPUTADOR - Vende-se,

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

,

46 OOO,OO.Ir: 9953-24Q8.• DOA-SE
FILHOTE - Vende-se, yorkshire e

maltês, qualidade garantida. n.
3375-2006 ou 9146-4864.

OPORTUNIDADE
Procura-se pessoas

dinâmicas e dispostas a

vender perfumes importados
com valor cessível, margem
de lucro de 50% e carreira

progressiva. Empresa
nacional e renomada no

ramo ca perfumaria.
Tr: 9142-6310 ou

,(47) 3395-1354

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

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

FilHOTES - vende-se, de
ANTENA - Compra-se, parabélica yorksheire, macho 'e fêmea. Tr:
pequena. Tr: 9194-0580 ou 3273-
5183.'

. 3376-0179 ou 327q-0902 c/
Marciana.

CACHORRO - .Compra-se, fila
brasileiro macho. Tr: 3370-6969.

LANCHONETE - Vende-se;
completa no Bairro Baependi. Tr:
9613-7754 ..RETRO ESCAVADEIRA - Cor:npra

se, ou troca-se por carro. Aceito
carro em consignação, taxa 3%. Tr:
028015000650 ou 33723272.

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

construção. Tr:8813-0934.
'

I> VENDE-SE
OFICINA - Vende-se, de bicicleta,
corupa. com todo maquinário e

estoque" uma ótima freçuesia,
BARRA PARALELA -Vende-se, de ótimo ponto comerclal., Tr: 3375-
alumínio. Tr:·8843-2125. 2798' ou 9905-9850.

BICICLETA - Vende-se,' nova PADARIA E CONFEITARIA -

CURSOS TÉCNICOS E PÓS-GRADUAÇÃO:
• TÉCNICO EM ALIMENTOS - 11/08/2009
• MODA: GESTÃO E MARKETING - 19/06/2009
• GERENCIAMENTO DE PROJETOS - 19/06/2009

CURSOS NA ÁREA DE GESTÃO:
• CIPA - 16/0� A 13/06/09
• ORATÓRIA - 19 A 26/05/09
• RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL - 25 A 28/05/09
• OPERAÇÕES DE COBRANÇA.- 25 A 29/05/09
• CÁLCULO E LEGiSLAÇÃO T�BALHISTA - 06/06 A 01 /08/09

CURSOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA:
• DES!GNER GRÁFICO - 23/05/09 A 19/06/2010
• PRODUÇÃO GRÁFICA - 16/06 A 29/09{09
• ILLUSTRÁTOR - 02/06 A 06/08/09
• SOLlDWORKS - 04/0ZA 12/09/09

Filial:. Shopping Cenler Breilhaupt . 2'

.
S�AUM

, f

. TECNICO EM ENFERMAGEM!

MATRíCULAS ABERTAS!

Início das aulas: 03 de agosto de 2009
Período: noturno Duração: 30 meses

MATRíCULA GRATUITA
, MENSALIDADE: R$ 270,00*

(valor com desçonto para paqarnento até a data do vencimento)

.. JARAGUÁ

� ESCOLA TÉCNICA DE ENFERMAGEM JARAGUÁ
�? Rl:Ja Prafa Adélia Fischer, 303.- Baependi (ao lado KG Motos) Jaraguá do Sul- s.e.
� Tel.: (47) 3376-4296 I escolaetej@gmail.com
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CLASSIMAIS-�---------

Daniel Godri é presidente do IBMV - Instituto Brasileiro de Marketing
.

e Vendas. É apresentador do programa Desenvolvendo Talentos,
pela TV Canção Nova. É um dos palestrantes motivacionais mais
requisitado dopaís tendo treinado inúmeras equipes de vendas.
por todo território nacional e fora do País,como na Alemanha
(Volkswagen), México (Goodyear), Estados Unidos (PPA) e
Uruguai (Ipiranga). Ex-coordenador de Marketlnq da
Pontifícia Universidade Católica do Paraná,
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PLANTÃO DE VENDAS:
9167-9974· 8866-4483· 8418-6786

8422-7894 • 9992-2736 3275.33
55.33SPEDITO

ale com um Corretor Online acesse o 'site: www.espeditoinroveis.com.br
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� CASAS
BARRA DO RIO CERRO - Vende
se, 2 dormitorios, suíte, sala de
estar, copa, cozinha.
R$135.000,OO. Tr: 3370-6370 ou

9965-9934.

BARRA DO RIO CERRO - Vende
se, 3 dormitorios, sala, cozinha,
lavanderia,BWC. R$120.000,OO.
3370-6370 ou 9965-9934.

CHICO DE PAULA - Vende-se,
alvenaria, 340,OOm2,' R$
40.000,00. Aceito carro e estudo
proposta para pagamento a vista
ou parcelado. Tr: 3371-8700 ou
9922-8700.

CORUPÁ - Vende-se, sobrado,
ótimo ponto comercial, c/2 salas,
terreno de 15x40, total de 206m de
área construída, garagem pi 2
carros, documentação em dia.
Aceita-se R$ 70.000,00 e restante
financiado. Tr: 47 3375-2798 ou

479905-9850.

GAROPABA - Vende-se, de alv, 2

pisos cl210m2 de área construída,
piscina: R$ 48 9912-4944. Hai c

<,

Idocumentação, pode ser financiada.
Tr: 8443-2506 ou 3370-5338.

PiÇARRAS - Vende-se, nova,
82m2, 3 qtos, sala, coz conjugada,
bwc, lav.anderia e garagem com

churr. Terreno cl 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 cl César.

VILA RAU - Vende-se, prox.
Facucade, alv., com laje, 4 qtos,
garagem 3 carros. R$135 000,00.
aceito troca por casa, até R$ ·00
000,00. Trõ 9137-55731 1181.

.�®;JmmUi{.tt
COMPRA-SE - Apto até R$

�

95.000,00 à vista, de preferência
próximo Angeloni. Tr: 9993-4100.

MEIA PRAIA ITAPEMA - Vende-se,
165,34 m2 , heliporto, 2 vagas
garagem. R$ 500.000,00. Tr:
8408-8157 ou 8408-8159.

t TERRENOS
AMIZADE· - Vende-se, no

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

BARRA DO RIO CERRO - Vende
se, 447,OOm2.R$160.000,OO. Tr:
3370-6370 ou 9965-9934.

CENTRO - Vende-se, na rua Dona

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

CLASSIMAI�-----------

Antonia, cl 750m2 e 550m de

construção para acabar. Entrada
R$ 100 000,00 e o saldo' a
negociar. R$ 220.000,00.' Tr:
3275-3736. 2 vezes

CENTRO NORTE - Vende-se, 405
m2, 30 m. da rua principal. Tr:
3374-2095.

CHICO DE PAULA - Vende-se,
570,OOm2. Tr: 3371-8700 ou

.

9922-8700.

NOVA BRASILlA - Vende-se,
728m2• cl galpão, prox ao

calçadão. R$ 270.000,00 nego Tr:
9137-5573 Creci 1-1831.

PiÇARRAS - Vende-se, próximo ao
fórum. Troca-se por imóvel em

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

SANTO ANTÔNIO - Vende-se,
150.000 m2. Tr: 3276;0055 ou

8856-1266.
.

SANTO ANTONIO - Vende-se,
400m, perto de colégio, cL água,
luz. R$ 5.500,00 de entrada +

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

• LOCA ÕES
ANA PAULA III - Aluga-se,
quifinete pi casal. Tr: 9107 -8382.

JARAGUA 84 - Aluga-se., 2 qtps,
'

coz conjugada, murada, prox
colégio. R$ 270,00. Tr: 9147-
.0188.

izzas, .

-Massas
-Chapeados
- Buffet de frios

sítio. Tr: 3055-8075 na parte da
manhã.

m2, 2 lagoas, ótima localização, cl
escritura.R$ 120.000,00. Tr:
3376-0726.

� CHÁCARAS
GARIBALDE - Vende-se, 30mil m2,
21agoas, R$ 80.0QO,OO. Tr: 3055-
8262.

RIO DA LUZ - Vende-se, 1 Omil m2,
casa, rancho, lagoa. R$.
55.000,00. Aceita carro nego Tr:
3371-6069 creci11831.GARIBALDI- Vende-s�ou troca-se RIO CERRO II - Vende-se, 50mil

ULTI(J()M

- Alarme
- Interfone

• Câmera IC.f.T.VI Digital
. Controles de Acesso

"Deus é Fiel"

• Portão 'Eletrônico • Cerca Elétrica

Cleverson 9111-1023 (41l3213-1226

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

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

.

gcp@guarapragas.càm.br

"'MINAMOS, BARArAS � RArOS
CUPINS • FORMIGAS • MOSQUlros .

AI ·H .
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-----OANOÉ
COMARCA DE JARAGUÁ

,

E INSTALADA
No dia 10 de maio de 1934 foi

instalada .9- Comarca de ]ãraguá
do Sul, de atardo com o Decreto
n? 569. O coronel Aristiliano Ra
mos, Interventor Federal no Esta
do de Santa Catarina, considerou
que o movimento da Comarca de

.

Joinville, que suportava também
Jaraguá do Sul até então, estava

aumentando gradativamente e

isso era prejudicial à Justiça. Ou
tra consideração feita foi em rela-

çâo ao crescimento considerável
do distrito Jaraguá e Hansa (CO
rupá), o que exigia uma Comarca
própria.

A Comarca criada teria dois
ofícios de Justiça, o primeiro com

preendiao Tabelionato de Notas e

Registro de Imóveis, o segundo era

formado das Escrivanias do Crime,
Cível e Comercial, Feitos da Fazen
da, Provedorias e Resíduos, Órfãos
e Ausentes e Protestos em Geral.

Página que define a

instalação da Comarca
do livro da Assembleia

Legislativa de Santa
Catarina

,A foto da última publicação foi identificada pelos leitores Herta Kruger Rahn, Urba
no Franzner e Valdir Otávio Rubini. Segundo eles, esta era uma escola na Barra do Rio
Cerro. A Comunidade Escolar Barra do Rio Cerro foi fundada em l899. Seu primeiro
professor foi Abramo Pradi, A sede da igreja e da escola funcionava no mesmo prédio.
No início, o ensino era na língua italiana e portuguesa e havia em torno de 24 alunos,
mais tarde chegou a ter até 50 alunos. Após inúmeras transformações, passou a ser

escola estadual, sendo denominada Escola E. B. Prof. José Duarte Magalhães. O leitor
Urbano destaca que o profes�or era pago pela comunidade.

.

MÊS DE COMEMORAÇÃO

UMA SALA E MUITAS IDEIAS
Equipe de redação tema missão de produzir um jornal de qualidade

Um dos setores de maior

movimentação no O Correio do
Povo é a redação. Nela traba
lham.' no total, 13 pessoas, fora
os colunistas. São dois fotógra
fos, um díagramador, uma chefe
de redação, uma produtora, qua- .

tro repórteres, dois editores, uma
subeditora e uma estagiária. To
dos estes colaboradores buscam,
todos os dias, produzir um jornal
de qualidade e conquistar cada
vez mais leitores.

O dia começa cedo. A pro
dutora . Ana Laís Schauffêrt
.chega ao jornal às 7h30 e co

meça a escuta e.clípagem, para
saber quais' são as notícias que
saírarri de Jaraguá e região nos

outros meios de comunicação.
Ela também organiza a agenda
do quI'_) será feito no dia. Ana
ressalta a importância desse

preparo diário. "É muito impor
tante deixar tudo encaminhado
para não perder tempo. Isso

ajuda bastante na agilidade da

produção da matéria", revela. todo o potencial e a dedicação
Após a chegada da chefe de que tem", afirma ela.

redação, Patricia Moraes, são No decorrer do dia, os repór
definidas as pautas do dia e di- teres e editores produzem as ma

vididas entre os repórteres, Cada térias e os fotógrafos captam as

assunto é analisado e decidido melhores imagens. César Iunkes,
de acordo com sua importância e Jotógrafo do Correio há oito anos,
interesse público. Durante o dia, busca todos os dias se concentrar .

Patricia também planeja as edi- no trabalho e ficar atento a tudo,
ções do jornal, edita e révisa as para não perder nenhum clico "O
matérias, define a prioridade dos que o olho não percebe amáqui
assuntos e cuida de questões ad- na não registra. Fotógrafos e jor
ministrativas que dizem respeito nalistas têm que estar atentos 24

à redação. horas", afirma.
.

Patricia coordena a redação - Conforme os textos sãoprodu-
do jornal há quatro anos. Em zidos e editados, o diagramador
todo esse tempo o fato que mais Márcio Schalinski distribui as

lhe marcou foi a enchente de no- matérias seguindo o projeto grá
vembro do ano passado. "Muitos fico elaborado por ele. Após todo
profissionais chegaram a passar esse processo o jornal vai para
12 horas por dia na redação. A impressão e depois é entregue
responsabilidade foi maior, pois, _ aos assinantes. No dia seguinte, a
além de querer fazer uma cober- equipe da redação começa tudo
tura completa, tinha a preocupa-

. de novo para produzir a próxima
ção com as vidas envolvidas. Foi edição do 'jornal.
o acontecimento mais triste, mas
a equipe provou mais uma vez DÉBORA KELLNER

Equipe de redação debate as edições do jornal e analisa outras publicações

COMUNICADO
Comércio de Sucatas Mader Ltda., torna público que solicitou renovação

da LicençaAmbiental de Operação (LAO) para a atividade de armazenamen

to temporário de resíduos. industriais classe I e lia junto a FATMA (Fundação
dóMeioAmbiente). Empresa com localização à Rua Alberto Santos Dumont,
n° 760, bairro Vila La!au, Jaraguá do Sul/SC. O prazo para impugnação junto
a FATMA é de 20 (vinte) dias corridos a pa�ir da data desta publicação e o

licenciamento será concedido se atendida a legislação ambiental.
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCiÓLOGO

Símbolos e carros
Quando era criança, sonhava em ter um

carro para desmontar-lo inteiro. Fantasia
va com possuir os melhores automóveis e,
como não podia, os desenhava para logo
fabricar-los com epóxi em pequena escala.
Quando fui ficando adulto, comecei a des
cobrir o significado dos símbolos,. e assim

perdi o que Testava da minha inocência.
Atualmente, todo estilo de vida está pautado
em sistemas de status çom forte apelo à mo
bilidade social, de modo a colocar os símbo
los numa perspectiva adequada para todos,
Nesse caso, a aquisição de um automóvel é
considerada crucial para viver a possibilida
de da posse de um símbolo. O carro, como

símbolo de status social ou elemento, de
consumo, cumpre a função onírica de criar,
tanto para os adultos como para os adoles
centes, um novo mundo sustentado na per
cepção de um sujeito sem limitações. Este é

- o entrave psicológico mais difícil de superar
para organizar o mundo automobilístico. Do
ponto de vista psicanalítico, a mais significa
tiva função do automóvel é expressar poder
e agressividade. Leva o sujeito a idéia da su

premacia sobre os outros, num processo de
subestimação inconsciente por aqueles que
-não fazem parte desse imaginário. Deve-se
lembrar com isto, a eterna luta entre auto

mobilistas, motociclistas e pedestres.
A razão principal das atitudes de desdém

e subestimação é o que se constitui no símbo
lo de status mais específico e transcerldental
da sociedade contemporânea. A qualidade
expressa na divulgação das características
de beleza e potência dos carros atuais, dizem
às claras os componentes de agressividade e.

poder que '0 veículo transmite para o sujei
to. A velocidade, o acelerador, os cavalos de

força, as estradas, permitem descarregar os

impulsos agressivos, os sentimentos de fuga,
que significam poder circular sem obstácu-
los e sem limitações.

.

Os novos 'automóveis conseguiram levar
estes instintos até a perfeição. tograram al

cançar altas' velocidades, dando a sensação
de superação dos limites, apesar de que na
maioria das estradas não é permitido mais
do que 110 km por hora. Nesse caso, asa:
tisfação torna-se mais onírica que real, no
sentido de saber que existe a possibilidade
de exceder-se enquanto se estiver livre de

punições. O carro novo gratifica o Eu com

uma forte dose de dominação. Um carro

de muitos cavalos de força dá ao condutor
maior potência e masculinidade. A "potên
cia mecânica" é incorporada na personali
dade do sujeito, que se insinua através da
necessidade de experimentar o poder de um
mundo sem regras nem limitações. Resulta
constrangedor perceber que somos submeti
dos inconscientemente aos desejos dos ins

tintos, negligenciado, dessa forma, a lógica
do coletivo em favor do logro individual.

NOVELAS

VARIEDADES��������-

.. Cin'e tidaÜK 1

.;or�gonbon Evolution ([eg) (14h40 -' tódos os dias)
• Ele Não Está Tôo A Fim de Você Reg)

.

(19h, 21 hãO - todos os dias)
'

.. Eu Odeio O Dia Dos.Nomorados (leg)
(16h40 -:-. to�os os dias)

• Cine Cidade 2
• X Men Origens Wolverine (�eg)
(14b20, 16h40, 19h, 21h20- todos os dias)

,

,;,t'}y

Trazendo
a verdade

Dodge Connoly é o capitão dos Bull-
.

dogs e convence um astro do futebol
unlversítúrlo a entrar na equipe. O novo

campeão é, bom demais para ser verda
de, e lexie littleton quer desmascará-los.
Jornalistli esperta, lexie quer achar os

buracos dessa história.

GEORGE CLOONEY RENÉE ZElLWEGER

Mudança
de vida

Este livro conta uma grande história'
sobre, amizade, amor e ternura. Um ca

sai recebe uma proposta inesperada de
emprego dó outro lado do mundo, no ín
dia, onde terão suas vidas transformadas
para sempre.

PARAíso
Influenciado por Rosinha, Mario Rito ocreditQ.
que tomou o decisão errado. Mario Rosa, Ricar
do e Aninho culpam Otávio pelo que o povo fez
com leco. Geroldo oposto com Podre Bento o ido

,

de Mario Rito e leco o seu programo no rádio.
Antero tento proteger Mario Rito do assédio dos
colonos. Eleutério percebe que o fazendo está
cercado por romeiros e pede que Tobi, Terêncio,
lé Camilo os coloquem poro foro. Um grupo de

religiosos se reúne em volto do coso de Santi
nha e Mariano o obrigo o rezar com eles.

CARAS E BOCAS
Dafne se ·comove com ii presente de Gabriel.
Dafne descobre que o filho armou poro Gabriel
_voltar com elo. Anitá comento com Josefa que
nôo perdoaria uma mentiro de Anselmo. Fabia
no conta o Gabriel que Jondir atropelou Frede
rico. Judlth -sugere que léo faço uma visito o

Frederico, mos elo aviso que tem um encontro
com André. loís segue os conselhos do môe e

procuro Gabriel, mos é rejeitado pele.eí-nobe.
Fabiano coloco Adenor poro trobalhor no bar

enquanto Jondir se recupero do ocidente.

CAMINHO DAS íNDIAS
Melisso comento com Roj sobre o colar. Inês

percebe o clima entre Ramiro e Goby. Rovi
combino com Camilo o fuga poro se casarem.
Codore escreve poro Movo, perguntando sobre o

endereço em Dubai poro onde elo enviou o cor

respondência. Ravi e Camilo realizam o cerimô
nia, seguindo os ensinamentos de Shonkor. Rovi
comunico à família que se casou. Camilo conto

. poro leinho e Júlio que casou com Rovi. Ramiro
fico perplexo ao saber por Gaby do namoro de
Murilo e Silvio. Bohuon e Roj se encontrom.

PODER PARAlElO
Santana diz poro logo que eles têm que definir
o destino de Tonv. logo diz que nôo podem en

tregá-lo à ·polício. Sontomí diz que o soluçôo é
matar Tony. logo os mondo irem poro mar ober

to.logo vê o f<lto de Guri no computador. Santa
na diz que nunca tinha visto o foto dele. Santana
diz que Guri janto no palácio do governo. logo
diz que o cápo fez o Guri. Santana aviso poro o

polícia sobre o morte de Copo. Santana diz poro
logo que eles devem jogar Tony em alto-mor.

PROMESSAS DE AMOR
Estela diz poro Cristina que éla está em depres-

- sôo. Chico Fuzil e os traficantes invadem o ONG.
Ele ameaço Cléo, Carvalho, Felipe, leonore Per

pétuo. Lúcio assiste o noticiário e fico surprese
00 ver Valente assaltando um banco. Ágata e

Eugênio estronhom e comentam que Valente
seria incapez de participar de um crime. Lúcio

posso mal e diz que teve uma sensaçãe estro
nho. Érico olho poro TV e vê o momento em que
Metomorfo volto o suo formo normal. Elo aviso

que tudo nôo passou de uma cilada.
"

(O resumo dos capítulos é de inteiro responso
'bilidode dos emissoras) ..
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íris Stefanelli
sofre- acidente
íris Stefonelli passou por um susto.
A moço bateu o corro, após sair de
um evento. "Estava passando nu

farol verde e um corro avançou o

sinal e me pegou. Meu corro foi ar
rostado e bati num poste, mos está
tudo bem comigo. Foi só um grande
susto", contou o apresentadora. A
apresentadora ficou com alguns
arranhões, mos isso não prejudicou
seu trabalho.

Nasce a filha de
Débora Falabella
Débora Folobello deu à luz o uma

menino. A criança é fruto de seu

casamento com o músico Chuck Hipó"
lito, ex-vocalista do bando Forgotten
Boys. De acordo com o assessoria de
imprensa do atriz, o criança posso
bem e os pois estão muito felizes com
o chegado do menino. Em janeiro,
o assessoria dç imprensa do atriz já
havia confirmado que elo estava no

quinto mês de ge.stoção.

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

repelir números em cada linha e cada coluna. Também
não se pode repelir núméros em cada quadrado de 3x3.

SOLUÇÃO

.

'GI ÁRIES

4:�lI' (20/3 a 20/4)

.....a, A part}r de hoje a

.\. � pressao que vem
sentindo há alguns

meses em seus relacionamentos

começam a diminuir considera
velmente dia após dia. Cuidado
apenas para não se deixar levar
pela sua já conhecida ilnpulsivi
dade e agressividade.

TOURO
(21/4 a 20/5)
A vida afetiva ainda

passa por algumas
dúvidas, no elltanto,

algumas decisões definitivas já
foram tomadas. Há algo dentro
de você que muda nesta fase

.

de sua vida e ensina você a

conhecer mais profundamente
as pessoas sem máscaras.

Francine
posará nua
'Depois de muito especulação, o
ex-8BB Froncine acabo de acertar
com o Ployboy. A namorado de Max
está em São Paulo poro combinar
detalhes de suas fotos e deve assinar
o controto com o revisto até amanhã.
Froncine será o copo do publicação de
junho. A assessoro de Froncine, Bruno
Presmic, confirmou o nofício. "É isso
mesmo. Estamos aqui em SP poro
acertar tudo referente 00 ensaio".

De 6 a 13 de maio
o melhor clic sera presenteado pelo

Canil 80by Dolly .

I Esse grande aventureiro é o cachorrinho
.

6ugo. ele tem 11 anos e muita agilidade!
O clie é da leitora Telmll Freiberg.

PREVISÃO DO TEMPO - Fonte: Ciram/Epogri

Uma frente frio avanço pelo
Estado provocando pancadas
de chuva no decorrer do dia. CRESCENTE CHEIA MINGUANTE NOVA

HOJE

MíN: 19° C
MÁX: 29° C H" ,

Sol com pancadas
de chuva

)(
GÊMEOS

,

(21/5 a 20/6)
.

Todo relacionamentQ
.

.
em grupos ou com

amigos está sendo
abençoado. Caso esteja só, é

_

muito provável que encontre entre
eles alguém que mexa com seu

.

coração. Os trabalhos em grupos
dentro de empresas também

rece�em ótima influência.

�" CÂNCER

��_;� ���6r:I!�'!!a.
: ; mentos que vêm

passando por algu:.
mas provas de fogo continuam
dando algum trabalho no dia_
de hoje. Sua sensibilidade
estará ainda mais forte e por
isso você deve manter o con
trole sobre suas emoções.

SEXTA

MiN: 12° C
MÁX: 20° C
Nublado

QUINTA
MíN: 1r C
MÁX: 23° C
Chuvoso

L� LEÃO

�� (22/7 a 22;8)
-

.: ') Os problemas que
..., u.-. foram desenca-

deados ontem em

seu trabcilho passam por uma
espécie de transformação.

'

Aproveite a experiência para
se aperceber quais as mudan

ças que devem ser feitas nesse

setor de sua vida.

#
LIBRA

, (23/9 a 22/10) .

Hoje você continua
. querendo se

,
'libertar de alguns

sentimentos que podem ter
ficado cristalizados em seu

coração. Até o final do mês você

poderá se libertar de todos eles
e dar um grande passo a frente
em seus relacionamentos.

SÁBADO
MíN: 19° C
MÁX: 21° C
Sol

•.
SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

91 Finanços sob
{ . controle - esse é

o conselho para
você neste momento. Procure
não se deixar levar por nada que
não seja, especialmente no setor

profissional. Mercúrio retrógrado
pede reavaliaÇões em parcerias
que não funcionam mais.

rI}'
VIRGEM ti ti ESCORPIÃO
(23/8 a 22/9) �'::*� (23/10 a 21/11)

•

Algumas emoções �:;=,,:.::: O trabalho começa- :'_ .

. começam a ser ... uma nova fase .

recolocadas em seu f
.._: e você deve se

devido lugar�Atitudes com relação utiiizar de sua cria- .

ao seu trabalho ou saúde também � tividade para incrementar esse
passam pel01l1esmo processo. setor de sua vida. Procure não

Aproveite para refletir sobre os se deixar levar por pensamentos
acontecimentos que estão levándo destrutivos que tentam entrar
você a esse l1!0vimento. em sua mente já há alguns dias.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

� O astral está um

pouco melhor, no
entanto ainda pede

cuidado. Emoções que vieram
à tona precisam de avaliações
mais profundas. Vida material e
financeira passa por grandes mu
danças, mas encontre tempo para
o convivio com os familiares.

25/5

DIVIRTA-SE

Túmulo
Depois de ser o maior atração do
zoológico durante 20 anos, o elefante
morre. Ajoelhado 00 Iodo do enorme

cadáver, um homem choro descon
soladamente. O público observo,
gu_ordondo um respeitoso silêncio.
Uma mulher cochicho poro o marido.
- Coitado, ele deve ter sido quem
cuidava do elefante e se envolveu
emocionalmente com ele ...
E o marido expliç_o:
- Que nodo! Esse é o coro que tem que

. cavar o covo poro enterrar o elefante!

AQUÁRIO '

(21/1 a 18/2)
Hoje você
ainda estará. um
pouco fechado

e pensativo e isso pode ser

bom ou ruim. Caso não tenho
consciência do que está acon

tecendo dentro de você, pode
sentir este momento com certa

desconfiança e medo.

PEIXES

til.. (19/2 a 19i3) .

•• Você pode sentir
.,.,.." certa decepção

com uma pessoa
de seu convívio, possivelmente
um amigo. Procure não levar
isso muito a sério, pois essa

energia é passageira e hoje
você'está mais sensível do que
os outros dias.
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EMPREGO INDUSTRIAL RECUA
Se nos cheques honrados houve aumento, em contra partido, o emprego no

..
in

dústria brasfleira registrou recuo de 5% emmarço, frente !10 meSmo período do
ano anterioc revelo o Pesquiso Industrial Mensal de Emprego e Salário realizado
pelo IBGE. Este foi o pior resultado do índice desde o início do pesquiso, que
começou em 2001. De acordo com os dados divulgados ontem, no comparação
com 'fevereiro, sem ajustes sazonais, houve quedo de 0,6% no emprego indus
trial, o sexto consecutivo no comparação mês (I mês.

ECONOMIA----------

TEXFAIR
Principal feiro do segmento do Américo Latino, o Texfair - Feiro Internacional do Indústria Têxtil - é o local de lançamento
dos coleções Primavera-Verão 2009/2010 de-várias empresas do Vale do ltnpecu, Estas empresas, num número superior o
uma dezena, apresentam seus produtos entre os dias 12 o 15 de maio. Entre os empresas do região destacam-se: Carinho-
so, Elian, Lunender, Malwee, Monnes, Marlan, Formitz e LMG Roupas.

'

RIO DE JANEIRO

Emprego na

indústria caiu 5%
o emprego no indústria caiu 5%

em março no comparação com igual
mês do ano passado, informou ontem o

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e

, Estatístico). Esta é o maior quedo desde
o início do série histórico, iniciado em

2001, e marco uma aceleração frente à

redução 'de 4,2% regist'rodo em fever
eiro, até então recorde do pesquiso. No

comparação cem fevereiro, no série com.

ajuste sazonal, o recuo foi de 0,6% no

mês de março, o sexto quedn consecu

tivo. Em fevereiro, o quedo frente 00 mês
anterior havia sido de 1,3%. A perda acu

mulado frente 00 nível de outubro é de
5,8%. No primeiro trimestre, o emprego
no indústria teve:quedo de 4% em rela
ção aos três primeiros meses de 2008.

INDICADORES
íNDICE
IBOVESPA

A FEIRA
Promovido pelo Sintex - Sindicato
dos Indústrias de Fiação, Tecelagem
e do Vestuário de Blumennu - e or

ganizado pelo Vale Feiras & Eventos,
o Texfoir chego o suo 100 edição com

um histórico de sucesso e crescimen
to. Em nove anos, o evento teve o

visitação de aproximadamente 185
mil pessoas, reunindo o cada edição
uma médio de 200 expositores e 400
marcos. Ocupando o honroso posto de
maior feiro do segmento no Américo
latino, o expectativa do Texfoir 2009
é dor continuidade o esta trajetória
de bons resultados" com exposito
res selecionados e visitantes qua
lificados. Haverá lançamentos nos

segmentos de como, mesa, banho,
molharia, vestuário e decoração.

CÂMBIO
MOEDA
Dólar comercial (RS)
Euro (em RS)

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
2,067 2,068 0,44%
2,820 2,822 0,58%

LOTERIA

SINAPSE DA INOVAÇÃO .

O empreendedor que desejo de ajudo financeira poro colocar em prático um

p�ojeto inovador; não pode perder o evento de lançamento SINAPSE DA INOVA
ÇAO amanhã, às 19h no Centro Empresarial de Jaraguá'do Sul. Segundo o pra
fessor Victor Danich, do JaraguáTEC, trato-se de um programo com abrangência
do mesorregião, estendendo o convite do evento para todo o região norte do

,

Estado, tendo como cidade sede Jaraguá do Sul. Nessa oportunidade serão tro>
todos temos relevantes para o operacionalização do programo.

íNDICE DE CHEQUES HONRADOS SOBE
O índice de cheques honrados subiu 1,06% em abril, em relação 00 mês de

março, atingindo um percentual de 96,16% de pagamentos, de acordo com pes
quiSO do TeleCheque. A crise financeiro, que desestabilizava o orçamento dos
famílias; já mostra sinais de estabilidade e os brasileiros começam o restqbele
cer o contrale financeira. No comparação com abril do ano passado, também foi
registrado alto no volume de cheques honrados, de 1,41%.

www.unerj.br

etarrek@terra.com.br

3,692,523
1,973.453
5.665.976

, 16.093.057

4,331.334
2.105.784

'

6.437.118

16.705.59& '

UNERJ - Centro'Universitário de Jaraguá do Sul
Rua dos lrniqrantes, 500, Bairro Rau
CEP 89254-430 I CP 251 I Jaraquá do Sul I se
Tel.: 47 3275 8200 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL: JARAGUAENSE

CNPJ: 83,130.229/0001-78
'

B�!ANg(FPATRIMONIAL EM 31· D� DEZEMQRO DE 2008'
Valores expressos em Reais

DEMOI)ISTRAÇAO DO DEFICIT DP EXERCICIO
FINDOi'EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

ATIVO 2008 2007

CIRCULANTE

Caixa e bancos
.Contas a receber
Outras contas a receber

Estoques
Despesas do exercício seguinte
Total do Circulante

NÃO CIRCULANTE

Contas á receber
Imobilizado

Total do Não Circulante

188.196
806.697
115.578
7.673

59.644
1.177.788

259,095
1.541.207
243.782
13.614
21.424

2.079.122

Valores expressos em Reais

2008
.-,

2007

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS
'

Mensalidades de cursos de graduação 11.982.631
Mensalidades de cursos de pós-graduação 903.960
Outras mensalidades e taxas diversas 586.054,
(-I Deduções da Receita Bruta (1,910.467)

18.231.629
1.078.099
656.548

(783.593)

320.976
14.594.293

14.915.269

16.093.057

310,239 RECEITA OPERACIONAL LíQUIDA
14.316.237

14.626,476 - CUSTO DO� SERViÇOS PRESTADOS

16.705.598 SUPERÁVIT BRUTO

(12.810.128) ,

6.372.555TOTAL DO ATIVO

2008 2007PASSIVO

CIRCULANTE -

Empréstimos e financiamentos
F10rnecedores
Salários e encargos sociais

Obrigações tributárias
Outras contas a pagar
Total do Circulante

2.925.876
341.910

2.620.723
179.819
709.652

6.777.980

1.728.559
162.613

2.419.137
143.365

1.117.266
5.570.940

NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Provisão para contingências
Previdência privada
Total do Não Circulante

PATRIMÔNIO SOCIAL
Patrimônio social
Reservas de reavaíiação
Total do Patrimôn,io Social

TOTAL DO PASSIVO

2.598.040
92.490
958,571

3.649.101

3.508.634
•

, 236..490
952.416

4.697.540

18.462.178

(12.705.055)

5.757.123

19.182.683

(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS

Comerciais
Gerais e administrativas
Despesas financeiras
Receitas financeiras

(644.908) (665.761)
{4.937.786} (5.020.904)
{1.080.396} (1,474.486)

362.515 449.681
'

;
,

(6.300.575) (6,711.470)

(543.452) (338.915)

(3.114) 65.154

(546.566) (273.761)

DÉFICIT OPERACIONAL

RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS

DÉFICIT'DO EXERCíCIO

Pedra Santàna Alves Tiago Fodi
Contador - CRG-SG 029343/P4Presidente .
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.BUXIXO
o zumzumzum é grande! Não se fala em outra coisa nas rodas modernas da
urbe sorriso que não seja da briga daquele jovem perzmhe durante uma linda
viagem ao Nordeste_ Dizem que até no avião estavam estremecidos. Mas,
quando aqui chegaram resolveram hastear a bandeira branca. A paz voltou a

reinar! E viva o amor!
.

LEITOR FIEL
É nosso camarada Valdirzinho da Caixa
Econômica Federal. Garoto sangue bom
e gourmet de primeira. Ele também lê
a coluna todos os dias para ficar un-
'tenado no que acontece de melhor na
urbe sorriso.

TARDE BENEFICENTE
No próximo dia 23 de maio, a partir das
12 horas na Choperia Scondinho, numa
iniciativa deste colunista e do site www.
moagoncolves, acontece a 1° Macar
ronada Beneficente. A equipe que
comandará o fogão é a do gourmet
Tato Branco. O preço do convite será
de RS 7 e será revertido totalmente
em prol da compra de prótese para
os braços de Valdir Alves dos Santos,

. perdidos num trágico acidente.

BELA CATARINA
A confeitaria Bela Catarina está cem

tudo. O espaço é de bom gosto, aconche
gante e o atendimento de primeira. Sem
falar no caf�zinho e no� �uitutes que

'

NAS ROO,AShummmm. .. sao uma delicIO. Parabens M

a Michele Andrade, dona do pedaço, e a • As arquitetas Carla lierber e
toda sua equipe. Bola branca!

'

Dalliana Garcia também vão estar

presentes na Casa Morada Show,
no mês de junho, em Jaraguá. Essa
exposição promete!"Os homens

são miseróveis,
porque não sabem
ver nem entender
os bens que estão
ao seu alcance"PITAGORAS

'. A bonita Ana Gabriela Toronto
prepara o bolo e os quitutes para '

comemorar, no próximo dia 23 de
maio, a idade nova.

• Dia 24 de junho, na Adega Ai
roso Menezes, acontece a 3° Festa
do Champanhe. Evento que contará
também com a presença da ele
gante loja lolita. Que na- ocasião
mostrará o que tem de mais boni
to em .seus cabides. Outra coisa, o
mimo' que as mulheres g'anharão,
produzido pela a a'rtista plástica
Heine Cotrim, está um must.

PERGUNTA DA SEMANA
Cá entre nós. Perguntar não ofende.
Certo? Então quem morre de gripe suí
na vira espírito de porco?

vÁCUO
A Moinho Disco, numa .parceria com

os alunos do terceirão do Colégio Bom,
, Jesus, promove. no próximo dia 16 ,PINGO NO I
de maio a festa, Vácuo live. Trata-se Aquela notinha que recentemente
de um projeto exclusivo no Brasil. O coloquei na coluna não é sobre o fotó-
Vácuo live é formado por renomados grafo liba que, aliás, é uma pessoa que
músicos, que tocam e cantam vários eu considero e faz parte de meu cír-
sucessos da House Music mundial. Já culo de am"izades. Tiba, cá entre nós,
foram a sensação no Warung, Muzik, aquele,outro que me-referia é mui-
Eon, Sedna e Mixgarden e outras casas .to mais gordo. Você perto dele está
de s�c\sso. Festa imperdível! mais fino que assovio de papudo.

A minha amigo Maria, u:ma das belas que desfilou
na festa do Casarão no último sábado

,..rII!!Í}*
Daniel Lunelli, Sérgio e Fernando, em Las Vegas, nos Estados
Unidos, buscando tecnologia para II 105,7 FM - que em breve
vai aumentar a abrangê,neia do sinal

o camaradá
Venilton Silva,

, no Pacaembu
em São Paulo,
na final do
Paulistão '

,com a camisa
dos Caubóis,
patrocinada
pelo O Correio
ito Povo

'

. ,

TE CONTEI!
• No próximo
de maio, acont
Amitade o 6° Bailê' pe. A
l11usicali�ade ficará por conta da
excelente orqlfestra Os'Montanari.

,

• No próximo dia 23 de maio,
numa promoção Dos Cámaradasti
acontece na Igreja §,ão Cristovãqr
uma deliciospJeijoada prepáf{ld'ó
pelo esmerado feijoeiro Sérgio "

'. Larloris. Co'm direito a sorteio e

música ao vivo.

• A Dultai, festerê que movimen
ta uma galllra esperta, fóz sva
primeira festa em dpraguá do Sul.
Será dia 16 de maiô,no eOrque
Aquátiço KFo�se.

.

• O amigo orcelo�ueller reali
mente foi flechado IiIJlo cupi(fo. Ã
do ria do seu coraçãó é 'umo .Ioira.,
e muito �onita. Breve dou o nom�
e sobren9me do moça�

.

:,'11 �\g�pde�: dia 19 �,e junho no
s

\ Bierbud-e dêontece a revelação da
Tap 1 O,do stte www.moagoncalves. -

'com.br.·
.

:; ,.

" !fi
•..... "

1
• As novos e' modernas inslóla-
çóes do loja �utomóveis,Jaraguá,

.

'estão ficando supimpa.

.. Com essa, fui!
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Alcir fora do futebol/
Alegando divergência de opiniões, Aleir Pradi deixou a vice

presidente de futebol do Juventus. Ele comunicou sua decisão na -

reunião de segunda-feira à noite. "Ainda vou pensar se continuo'
ou não na diretoria", afirmou o dirigente, que fez questão de dizer
que a decisão não tem nadq a ver com a parceria com a Falcão Sperts,
"Eles têm li jeito deles trabalharem e eu tenho o meu. Para evitar pro- ,

blemas, saí", afirmou o dirigente. Pradi está no Juventus desde 1990,
Neste período, se afastou por dois anos, quando Ângelo Margute
assumiu a presidência, e por outros seis meses em 2007.

.

SUS-17 CLASSIFI!CÀDO!�>
-o time jaraguaenser�o CEJ/FME já está éntre os42iflÍeIHores do Estado

'"'

no fu�al masculinosub-17. A equipe garqnliu passagem poro a próximo'
fase ll'O �encer Gomboriú pOfi2xl e o Krono/Joinville PO( 2xO, perdendo'
àpenos pqro o Apamo de Blumenou por 2xQ. O� joroguqenses terminaram
em segúndo lugar no �rupo be {Igoro aguor�am n defiQição do �ederoçã�,;11;!<
Cot{l[inense de Futsol paro._çgnhecerem qs advefSários1d a fase.

-

ESPORTE----�---�-
/

Falcão está suspensº pelo terceiro cartão amarelo e será o único desfalque da Malwee hoje à noite

LIGA FUTSAL

Maratona de jogos
segue em Petrópolis
Time enfrentou 17 horas de viagem ontem

,

cura fazer com que-eles durmam gem ainda mais, exaustiva. "Não
somente'mais tarde, porque se adianta lamentar, mas claro que
dormir agora vão acordar no esse acúmulo de viagens e jogos

'

meio da madrugada e isso pode deve atrapalhar Um pouco", co
deixar o jogador aínda.maís can- montou.

, sado no outro dia", avaliou. O fixo Chico endossa as pala-
Um agravante para esta situa- vras de Romano. "Uma noite in

ção é que muitos atletas não dor- teira de viagem, semdormir e ali
.

mem durante a viagem e alímen- mentar direito é muito ruim, não
taçâo fica prejudicada devido aos tem como se recuperar 100% em

r horários de parada do ônibus. um dia", declarou o jogador, para
Outra preocupação de Romano depois afirmar que "a palavra
é quanto ao treino." Apenas 0$ - 'desculpa' não pode fazer parte
jogadores que não atuaram nas do nosso dicionário, sei que to-

, partidas treinam normalmente, dos vão se doar ao máximo para
os outros recebem apenas orien- 'vencer".

tações técnicas e táticas do técni- Para a partida de hoje apenas
co Fernando Fertetti e do auxiliar

"

o craque Falcão não entrará em

'Marcão. quadra, pois cumpre suspensão
O preparador observa ainda pelo terceirocartão amarelo.

que o time teve dois jogos bastan-.
te cansativos, e isso toma a via-

JARAGUÁ DO SUL/PETRÓPOLIS
Depois. de encarar uma via

geD1 de 17 horas a Malwee en
. frenta hoje o Petrópolis pela Liga
Futsal. O time saiu de Londrina
(PR) à meia-noite de segunda
para' terça-feira e chegou na ci
dade fluminense por volta das
17 horas de ontem. Segundo o

preparador físico João Romano
o excesso de viagem prejudica
o time, mas a comissão técnica

procura
.

amehizar o problema,
já que a situação é corriqueira na
competição.

E as ações tomadas pôr Ro
mano vão desde o cuidado com

os horários até a intensidade dos
treinos. O, preparador informa

que quando o time chegou ao

hotel os jogadores são recomen

dados a não dormir, '?\ gente pro- GENIEW RODRIGUES

�---------�----tl.!!q'iii"i.-------------�
CLASSIFICAÇÃO

CoI. Time P J V E D GP GC SG APR
1° Krono/Joinville 26 11 8 2 1 ,37 20 17 ,78,78%
2° Molwee Futsol 21 8 7 o' J -39 18 21 87,5Õ%
3° Corlos Borboso 20 9 6 2 1 36 20 16 74,07%
4° Atlântico 18 9 5 3 1 33 23 10 66,67%
5° Minos 17 9 5 2 2 34 18 16 62,96%
6° Gorço 17 - 9 5 2 2 -25 25 O 62:96%
7° São Coetono/Corinthiiins 16 jj �4'- -f 4 40 ,

35 5 4Ú;48%'
,80 -Cortiünõ/UCS

-

16 10 4
_ .. ,

4
-"

i 26 23 2 1i3,33%
9° lriienr lÓ 'j1 "4-"4" "3 30 28 2 ,48,48% __

PetrÓpolis'
_.- ..

10° 14 10 4 2 4 2·7 ·26 1 46,66%
11° Proio Clube 14 12 4---2 6 36 40 -4 38,89%
11° Coscovel 12 12 3 -3" 6 27 --41 -14 33,33%
13" Unisul: 10 10 3 j

-

6 31 30 T �3,33%
14° umuoniino 10 9 3 1 5 22 25 -3 37,03%
15° Copogril 10 7

,-,

3 1 3 12 1� .�C:�7,62% '"

16° : __Colegi.'![ 7 7 ,,2 1 4 16 24 -8 33,33%
17" São Poulo 6 9 1 f 5 19 35 -16 33,33%

-

18° Vasco 3 11 ií-, 3
-r-:'

8' 19 44 �25 9�0�oi,""
19" Álvores 2 9 f 2"- 7 19 39 -20

-

7.40%

'PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; APR. - aproveitamento
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COPA DO BRASIL

Briga. por vaga. na semifinal
Jogos de hoje acontecem no Rio de Janeiro eem São Paulo·
DA REDAÇÃO

A Copa do Brasil está na

reta final. Ontem começaram
as disputas dos confrontos de
ida das quartas-de-final da

competição mais democrática
do país e considerada como

o caminho mais curto para a

Taça Libertadores. E hoje três

partidas moviinentam a noite.
O jogo entre Ponte Preta e Co
ritiba, que abriu a rodada on

tem, não havia, terminado até
o fechamento desta edição.

Hoje. 'às 19h30, em São [a
nuário, Vasco e Vitória fazem
o primeiro confronto da noite.
O técnico do alvinegro, Dori
val Júnior, não poderá contar
com o volante Mateus, que
está suspenso: O jogador quer
aproveitar a semana para tra

tar da lesão que tem na coxa

esquerda. "Não é grave, mas

se jogasse correria, o risco de

agravá-la",' afírmou Mateus,
que será substituído por Nil
tono No rubro-negro baiano,
a' expectativa é do atacante

Adriano. Nos confrontos entre
os dois clubes no ano passado,
ele marcou duas vezes.

As ,21h50' acontecem os

dois jogos mais badalados da

rodada. Um deles é no Paca

embu, onde o Corinthians re

ceberá o Fluminense: O técni
co Mano Menezes completará
100 jogos no comando dó Ti
mão e espera vencer para co

memorar a data. Ele tem duas
dúvidas - o zagueiro William
e o meia Elias estão contun
.didos. Já o tricolor carioca, do
técnico Carlos Alberto Parrei
ra, vai sem mistério. A novida
de é o jovem Maicon ao lado
de Fred no ataque. E Conca
volta a ser, relacionado depois
de se recuperar de lesão.

E no Maracanã, duelo en

tre Flamengo e Internacional,
ambos campeões estaduais. O
time carioca prega total respei
to ao ataque colorado. "Nilmar,
Taison e D'Alessandro formam
um trio tão ou mais 'perigoso
quanto o do Botafogo, É. difícil
parar o Nilmar. Ele é rápido, se
movimenta muito e sabe fazer

gols", disse o zagueiro Ronaldo

Angelim. Já o time gaúcho as

novidades são o volante Sandro
e o atacante Taison, que terão,
condições de jogo. Este último
vinha sentindo dores muscula
res desde domingo, mas já está'
recuperado. Taison se recuperou de dores musculares e está confirmado para hoje

Equipe feminina de futsal: da
- Marisol conquista Copa.Sesi
JARAGUÃ DO SUL

A Copa Sesi segue a todo

vapor em [araguá do Sul e re

gião. E no fim de seinana foi
.
definida a campeã do futsal
feminino. Marisol e Weg dis
putaram a taça e quem levou

.

a melhor foi Marisol que der
rotou as adversárias por 5xO,
conquistando a competição de
forma invicta. O bronze ficou
com a Malwee que superou a

Zanotti por 6xO.
Outras cinco modalidades

tiveram sequência; O futebol
sete· masculino conheceu os

semífinalistas: Weg, Mannes,
Néki e Malwee. A disputa pela

.

vaga na decisão será no sábado
_P6/5). A Néki enfrenta ii. Weg
� e a Mannes pega a Malwee.
g' Ainda. dentro. do futebol
� sete, as equipes eliminadas

, a competição. .na primeira fase disputam oMarisol (calção preto) goleou a Weg por !;';tO e conauis·

"Troféu Valores do Esporte".
No torneio a Batik venceu a

Dila por lxO. Sábado (16/8) a

Batik encara a KS Embalagens
e a União Motores enfrenta a

Trapp, pela semifinal da com

petição .

Já o futsal master mascu-
.

lino está apenas na segunda
rodada. São 12 equipes dividi
das.em quatro chaves de três.
Pela Chave C, Weg venceu a

,Malwee, por 5x3, enquanto
na Chave A, a Duas Rodas su

perou a Dalila, por 9x5.'A ter

ceira rodada será no próximo
sábado (16/5}.

No campo, o futebol mas
culino será decidido no do

mingo, às 10 horas. AMetalúr

&icaMenegotti enfrenta aWeg.
As 8h30 a disputa pelo bronze
será entre MalhasMenegottí e
Menegotti Equipamentos.

o CORREIO DO POVO rnQUARTA-FEIRA. 13 DE MAIO 'DE 2009

--4('*';i;i!,nii!�i'I'__
U�EIUAf.lOí{ES
OITAVAS-OE-FINAL - JOGOS DE VOLTA
Resultados do primeiro jogo entre
parênteses
'ONTEM
20h 15 - Palmeiras x Sport *

21 h15 - Caracas x Dep. Cuenca *

HOJE
.

,21 h50 - Grêmio x San Martín (3x1)
AMANHÃ
19h30 - Cruzeiro xUniversidad Chile (2x1)
19h30 - Defensor x Boca Juniors

UO jogo)
22h - Libertad x Estudiantes (Ox3)

QUARTAS-OE-FINAL
JOGOS DE IDA
ONTEM
'19h - Ponte Preta x Coritiba * .

HOJE
19h30 - VI!SCO x Vitória
21 h50 - Corinthians x Fluminense
21 h50 - Flamengo x Internacional

HOJE
19h - Vasco x Copagril

. 19h - Carlos Barbosa x·Minas
19h15 - Garça x São Paulo x Suzano
19h30 - Petrópolis x Malwee
19h30 - Álvares x Umuarama
19h30 - Praia Clube x Krona/Joinville

::. AMANHÃ
8 19h30 - CortianalUCS x Intelli
� 20h15 -'.Colegial x Cascavel
ffi SEXTA-FEIRA'
=>

, '

� 19h30 - Alvares x Copagril
:3

Corrida de Rua-
.

,

do 'Trabalhador
A la Corrida de Rua do Tra- .

balhador aconteceu no último

domingo, em frente aAcade-
, mia Vitta. No total foram 234
corredores dos municípios da
região, além de participantes
dos Estados. de São Paulo e Pa
raná. Foram dois percursos, de
cinco e dez quilômetros. Nos
cinco quilômetros, os vencedo
res, na geral, foramWellington
Messias, de Timbó, e Mariana
Arins, de Joinville. Nos cinco

quilômetros' individual,
.

os ja
raguaenses Sebastião Lauro
Nau, entre os homens, e Rosita
do Nascimento, entre as mu

lheres, ficaram com o ouro. A

prova de dez quilômetros teve
. com vencedores o curitibano
Alessandro de Souza e a ja
.raguaense Simone Ferraz. Na

categoria cadeiraute o ,partid
.pante de Três Barras, Olivério
de Souza Ferreira Filho, levou
a melhor.
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Venha e$€olher o seu I aproveite
g� nos�ds eOl"ldições de financiamento.

Pre-çO$ para você fechar negócio agorg.
E continuar odorando o Volkswagen

por muito tempo.

Fox. 1.0 4 Portas
'Aia'NP'i'-*

R$29.990
• DInlç60 Hidráulico I
'"RodG$arolS'
• EstOfamento Trend
• LavCldor e deseniboçodor
do vidro traseiro

Space Fox. 1.6 4.Po .

4...._...

RS 6.290
·111 LI 1.1111111 I
...............
...........................
·........ ,r
...........- ...
•1IIIInIIa .....

N<,.oG>! 1.Q;'<Wlc.ód. SUU.4), TotQl FI... MY 09109. 4 p.<><I<Is.<:om_ .....", ..pqrli<�R$�7.32Q.OQ.SpQco"""'SI">dI"'.. ;.(>(cQQ .. &63E�I. M'f091Q9. TotQl�4 podll$com_"
""*,,,,,,,,,,"IIt46.220oOQ,,,,..,_cIo 6C1'lG (R$2].7?4.QO)e�om \2_d. R$ 1.7'18. 11. T""""."",�,,",O;_,,,m.• 1�5S: ..Q.. TQ!QbdClol1.r.çãod�$4B.39>l.�.CEY·
rnáxim<>""",_ol"'''lÇÓClclo n_sll(, ..... IOI'.TC.iocl....,.""�.Fo,.I.OVHT(i:ãd.5LIIR4), TotQl Ru. MY Q91Q9 ,;tp<>d<l$). =pn>Ç:<><l.yj.....J1OdiI'�U29.99Q,OOiou,_d.
60!Mi1R$17'.994.QO�._Iaoo.m 12_�R$1.132.U. T.._cIof""""cIoO.99'l6 e.m.• 1�.551!6 •. o. Tob:Il daQperoçãoR$;3.1.57'9.,27'.cermáxi"",pe...eoIa��26.571(, ......O
paccde_Tnmd (iíftl que.conter:npla:-Q8Jrofóllo.�ro, farol duplQ, ao� no teto •�,pcrQ_ 501'11 ..grál1s·pal'Q]olmo<kbFox 1.0,�o 5Zl1 R;4,.�Ii�. 1'5105109 Caraguá Auto Elete

Uma relação de confiança,
.473274600

CADASTRE-SE E AJUDE A MAPEAR O USO DA ÁGUA. Santa Catarina está realizando o mapeamento das fontes e do uso da água. A intenção
é conhecer melhor o caminho das águas no Estado e ajudar a preservar e manter a qualidade de reservatórios, rios, mananciais, aquíferos, entre
outras fontes. Se você tem atividades econômicas associadas ao uso da água*, informe-se nos sites www.sds.sc.qov.br e www.aguas.sc.gov.br
e cadastre-se. Faça a sua parte e participe desse grande esforço pela preservação da água.

*Indústrias, Empresas c1energia elét�ica, Agricultores,.
, Piscicultores, Mineradores, Companhias de Saneamento.

Secretaria de Estado'
do DeS8DVolVimemo GoWY1IO do Estado

Econômico Sustemável
.

SANTA CATARINA
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