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Mandado é extinto e Câmara
. .

aprova reforma administrativa
Juiz Edenildo do Silvo a!quiva ação e mudanças no estruturo do legislativo entram no pauto do sessão..
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DOCE LAR
DEPOIS DE SEIS MESES DE INCERTEZA, ONTEM O DIA FOI DE ALEGRIA NA CASA DA FAMíLIA ANACLETO.

ElES FORAM OS PRIMEIROS A RECEBER UMA MORADIA CONSTRUíDA ATRAVÉS DE PARCERIA ENTRE O INSTITUTO RESSOAR,
-

PREFEITURA E COHAB. OUTRAS 29 FAMíLIAS AINDA AGUARDAM O SINAL VERDE PARA A MUDANÇA.
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Juíza nega pedido
de liberdade
Defesa da ex-delegada regional Jurema
Wulf promete recorrer até a última
instância para reverter a situação.
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Ouondo se tiro o variável preço, igualan
do os jornais impressos 00 acesso livre de
noticiário no internet, o preferência pelo
leitura recai no formato papel: Seria cómo

.

se: em uma situação hipotética, numa sala
de espero houvesse disponível jornais e uma

tela de computador com noticiário. Cerco de
60% dos pessoas entre 16 e 29 anos esco

lheriam se informar pelo jornal. Já no cáso
.

dos que têm entre 50 e 64 anos, esse índice
pularia para 73% do universo pesquisado.
O estudo foi realizado pela consultoria Pri
cewaterhouse Coopers em parceria com o

Associação Mu.ndial de Jornais.

Fonte: O Estado de S. Paulo
.
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{47} 3373-9800
www.fameg.edu.br
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EDITORIAL

CHARGE

PONTO DE VISTA.
f ,

/ STF ,nega pensão à concubina
ANDRÉ LUIZ PAVIN, EsTAGIÁRIO 00 PLAIII.EJAMENm

TR!l3UTÁmo DA CASSUl! ADVOGADOS

Recentemente o. Supremo Tribunal
Federal reconheceu a titularidade da pen
são decorrente do falecimento de servidor
público à viúva, negando, desta forma, a

divisão do' benefício junto à concubina.
Segundo os Ministros do STF, a proteção
do Estado à União Estável alcança ape
nas as situações legítimas e, nestas, não
está incluído o concubinato ..

Diante deste fato, aborda-se o sig
nificado do termo concubina. Antes,
p�rém," faz-se necessário tecer bre
ves comentários referentes às outras

relações amparadas por nossa legis
lação. O casamento é aquele tradi-

DO LEITOR.

A sociedade organizada
e as eleições

Os números que tornam Jaraguá do Sul um município
de reconhecido potenciá! econômico em Santa Catarina, .

no Brasil e até no exterior são conhecidos e nos fazem ter

orgulho de sermos filhos desta terra ou de aqui vivermos,
Mas o cenário é completamente adverso quando o assunto

chega ao campo político. Aí, os números não são nada fa
voráveis no quesito representatividade.

Há três anos, o município está sem um único deputado
que o represente efetivamente na Assembleia Legislativa.
E sete anos se passaram desde que um nome dá cidade

.

ocupou pela última VI:)Z uma cadeira na Câmara Federal.
'Ao final de 2010, quando encerram os atuais mandatos
dos parlamentares, serão quatro anos no Estado e oito em

Brasília a ver navios.
Foi na última disputa, em 2006, que chegamos à mar

ca inacreditável para o nono colégio eleitoral do Estado, COm
mais de 95 mil votantes: não elegemos ninguém. A "culpa"
foi atribuída ao eleitor - que despejouquase 40 mil votos para
candidatos de outras regiões - e, principálmente, aos partidos,
pelo excessivo número de pretendentes. Foram 13, incluindo
os que concorreram por Guatamirim e Corupá.

Sem querereximir alguém da responsabilidade pelo de
sastroso resultado, há, porém, de se respeitar a legitimida
de dos partidos em se lançarem na disputa representados
pelos seus candidatos. Faz parte e é assim que se consolida
o processo democrático. Em 2010 não vai ser diferente.
Nomes já estão sendo ventilados, novos vão surgir e outros

desistem, mas muitos se manterão na disputa. .

O que precisa é identificar os potenciais candidatos e
,

trabalhar esses nomes. Os mesmos empresários que fize
ram de Jaraguá do Sul a quarta economia do Estado devem
encabeçar essa ideia, começando_por uma pesquisa de opi
nião pública, séria e imparcial. Assim, se desejarem, lan
çarão seus três ou quatro candidatos a deputado estadual
e um a federal com comprovada aceitação popular e que
terão suas propostas apoiadas pela sociedade organizada e

divulgadas por meio de uma campanha forte, consistente.
O resultado poderá ser melhor que o de 1994.

RONALDO TRAJANO RAULINO, S!i:CRErÁR!O DO

TURISMO, CULTURA E El'fiPORTE

Os textos poro esta coluna deverão ter no mlÍximo 2.000 caracteres e podem ser

enviados poro 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).

cional, que é amplamente defendido
e totalmente protegido por lei. Há,
também, a união estável, esta ampa
rada pela Constituição Federal eJIl
seu artigo 226, § 30, é também no

artigo 1.723 do Novo Código Civil,
onde tal é reconhecida como entida
de familiar, devendo a lei facilitar
sua conversão em casamento.

Falemos agora de concubinato, con

siderado, por muitos, o novo vilão do
direito moderno. Previsto pelo artigo
1.727 do Código Civil de 2002, consiste
nas relações não eventuais entre o ho
mem e a mulher, impedidos de casar.

Explicando, de maneira simplista, ,um
dos envolvidos é casado e mantém tal

relacionamento paralelo ao seu matri

mônio, sem estar separado de fato, mui
to menos de direito de seu cônjuge.

Sabe-se que são imensas as brechas
deixadas pelo legislador no que tange
o concubinato, onde, segundo alguns
doutrínadores, a caminhada legislati
va ainda engatinha e a marginalização
do tema é quase absoluta. Há dese en

tender que a sociedade evolui e, con-

'sequentemente, o legislador brasileiro
deve se adequar às mudanças decorren
tes de tal. Evidencia-se o início desta
trajetória com lentos, mas importantes,
passos dados por doutrinadores e algu
mas jurisprudências almejando uma

efetiva legalização do tema.

QO
.
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FALA Aí!

" Recebo isso-
-

como uma

grande piada. "
AÉCIO NEVES (PSDB-MG),
governador de Minas Gerais,

desmentindo uma chapa "puro
sangue" com o colega
José Serra em 2010.

-

" �ão precisava'
CPI, bastava

.

'o TCU. "
GUIDO MANTEGA, MINISTRO

DA FAZENDA, defendendo
investigações sobre impostos

da Petrobras pelo Tribunal
de Contas da Uniõo.

''0 país não tem
um diagnóstico

sobre a violência."
FERNANDO LUZ CARVALHO, do

Programa Nacional Sobre Exploraçõo
Sexual, sobre abusos sexuais contra

menores no Brasil.

Centros infantis
As empresas de Jaraguá do Sul são conhecidas em todo o Estado pela sua

responsabilidade social, observa o promotor de Justiça Gilberto Polli, que
no ano passado tomou a iniciativa de tentar amenizar o drama que afeta '

centenas de famílias: a falta de vagas em creches públicas para crianças
de zero a cinco enos. Entretanto, dezenas delas com mais de trinta funcio
nárias ntio cumprem a legislação que prevê a obrigatoriedade de oferecer
creches e espaços para amamentação. Segundo Polli, de 86 empresas ofi
ciadas para assinatura de Termo de Ajuste de Conduta, só 69 responde
ram. Hoje, segundo o secretário da Educação, Silvio Celeste, apenas 25
.emnrescs colaboram e o resultado é uma sobrecarga na rede municipal. O
TAC firinado entre a Prefeiturn e o Ministério Público'prevê que até o final
de 2010 sejam oferecidas pelo menos mais 620 novas vagas, representan
do a demanda atual. Do total, 270 até novembro deste ano. O documento
também diz que os centros infantis só podem ficar fechados no período de

, 20 de dezembro a 2 de janeiro.

ONTEM E HOJE FIM DA PICADA!
Ivo Ranchetti, IVQldo Kuczkowski, Irvan- O COC da BANO foi a Brasília entrevis-
do Zomer e Altair Aguiar, todos ex- ve- tar deputados federais. Entre 20 deles
readores aprovaram' a lei que estipula ouvidos, 19 desconhecjam o valor atu-
dístênclc mínima de 800 metros entre 01 do salário mínimo. Pelo menos 15
postos de combustíveis, escolas, igre- ignoram o significado da sigla FGTS e

jas, hospitais, adutoras de água, etc., outro tanto nem sabia o que estava em

sancionada pelo ex-prefeito Antonio votação no mesmo momento: 'a União
Carlos Zimmermann, atual presidente autorizando empréstimo de RS 100

, da Junta Comercial do Estado. Hoje, 'bilhões para o BNDES. Também não
são secretários e, vice-prefeito, respec- sabiam o nome do bànco per extenso.
tivamente, do prefeito ,Nilson Bylaardt São o que se costuma chamar de anal-
(PMDB). Oue quer reduzir a distância

'

fabetos funcionais. E, para desespero
para 100 metros, agora com a concor- geral, alguns indo ao banheiro bem' na

dância deles. hora da votação.
.

VAI ESPERANDO
Senador Marco Maciel (DEM-PE) defende
procedimentos para despertar o interesse
dos jovens pela política partidária: Está
certo o senador. Porém, quando se vê
caciques se eternizando no comando de
partidos (e Maciel é um deles) em todo
canto e aqui também; quando se vê a ar

regimentação de jovens só para "carregar -.

-pedras" nas eleições; quando se vê os di-
o retórios dominados por homens reslstín-

,� do a candidaturas de mulheres, dá para�
� acreditar que o senador esteja falando
iS sério? Me engana, eu gosto.

*

MIGRANTES 1
Há quem veja ?a" fa 'stica migraçãº de pessoas para Jaraguá um

dos motivos paro a rização de votos a,cada eleição majoritária,
igviabilizand,o éandidaturas locais. Tamb�m. agravado pelo excesso

de concorrentesl�migração é fato,2!1laS não exclusivo de éleitores.
P�r: exémplo, dos 24 prefeitos eleitos a partir de 1934 até 2008, 16
são nàturais de outras cidades e até do Nordeste. '

MIGRANTES 2'
Blumenau e Joinville são, cidades que despontam come origem
daqueles que já chefiaram o Executivo local. Na Câmara de
VeTeadores, entre}o�,onze eleitas no ano passado e que dispo
nibilizam perfis mais completos no site do Legislativo, quatro
vieram,�e ou.t!as cidade�',No secr�ta�Jado muniqipal tQ,Wbém se

perCebe a attoção exercida pelo cidade no oug� do processo de

industriolizoç,q,p:
",

PRIOPIDê.õf%,1}i/E, ,,),; ,P';:, ,',

Uma das priof,idadéS apontgõ'as pela prefeita Cecília Konell
(DEM) em, e'ÍlconC[lr cO'm empresários na segunda-feira que
PQsso�,.é a construção de· pontes l�terligaÍ1do &egiões de maior

!(�ensidilde demográfi.ca.'A �:�,�feit'â chega a di�er que sUQ gestão
têr6 êSsa marca, re�etindoo governo do marido! Ivo Konell, que

,.F.col1strui� guatro dos.que existem hoje.
'-c,

celso@ocorreiodopovo.com.br
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Aprovada nova estrutura da Câmara
Projeto de resolução entrou na pauta de ontem para segunda votação,
JARAGUÁ D9' SUL

.

o plenário da Câmara de Ve
readores aprovou ontem, em se

gunda votação, a nova estrutura
administrativa do Legislativo. A'
proposta foi iricluída na pauta do
dia pelo presidente Jean Leutpre-

.

eh ,(PC do B), após informar ter
sido intimado, na data de ontem,
sobre a decisão do juiz Edenildo
da Silva de extinguir o mandado
de segurança contra o projeto de
resolução (leia abaixo).

O líder de governo, Adernar
Possamai (DEM), que estava em

São Paulo, chegou atrasado à ses

são, mas a tempo de argumentar
sobre as suas dez emendas à pro
posta. Porém, só conseguiu apoio

. dos vereadores aliados Adernar
Winter (PSDB) e José Osório de

.Ãvila (DEM) que, em duas situ-
.

ações, votou contra as emendas.
Todas foram rejeitadas, por sete

ou por oito votos.
A maior discussão ficou em

torno da criação de uma Ouvido
ria, considerada, nada funcional
pelo autor da emenda. "Os ve

readores são na essência do seu

trabalho os ouvidores. São eles

que devem receber as críticas",
declarou Possamai,

Já o presidente defendeu
sua implantação, citando pedi
do feito pelo vereador Francis
co Alves (RT) ao serviço 156,
da Prefeitura, para instalação
de uma lâmpada em frente à
Câmara. "Ligamos insistente
mente e nem resposta nos deu.
Isso é um mau serviço, que não

. é só de agora. O 156 no Execu
tivo nunca funcionou e mostra
sua incompetência não dando
retorno", declaro Leutprecht.

CAROLINA TOMASELLI

Juiz extingue ma�dado de'

segurança contra projeto
JARAGUÁ DO SUL "por não restarem preenchidas

as condições da ação".
N3 mandado de segurança,

Lessmann alegava a inconstitu
cionalidade ao projeto ao' criar

Sem análise do mérito, o juiz
Edenildo da Silva extinguiu o

mandado de segurança impetra
do pelo servidor público e dire
tor da Câmara,
Ruy Dorval Les

smann, revogan
do, por consequ
ência, a liminar

que suspendeua
votação do pro
jeto de resolução
da reforma ad
ministrativa . do

Legislativo.
.
Mantendo

parecer do Mi
.nistério Público,
Edeníldo julgou
não haver vício
de ilegalidade e

abuso de poder
no projeto de
resolução. Ao
mencionar arti

go da Lei Orgâ
nica da Municí

pio que trata de Ruy Lessmann impetrou ação.
projetos desta
ordem, o juiz disse que "sequer
há ato inconstitucional ou ilegal.
Há um mero projeto de resolu
ção". Edenildo considerou o pe
dido juridic�ente impossível

Coordenador dos mudanças, presidente colocou projeto em votação depois de comunicar decisão do juiz

Prefeita presta centas na Câmara'
Audiência pública acontece no próximo dia 28, a partir das 19 horas
JARAGUÁ DO SUL

A prefeita Cecília Konell
(DEM) presta contas dos quatro
primeiros meses da administra
.ção municipal no,próximo dia
28, em audiência pública a par
tir das 19 horas na Câmara de
Vereadores. Na segunda-feira,
ela fez um relato das principais
ações executadas pelo governo
aos empresários. Os dez secre

tários também participaram da

plenária da Acijs.
'

Cecília destacou a redução,
no número de secretarias, de 20

para dez, e de cargos comissio
nados 'na Prefeitura, segundo
ela.de ÚO parat-ía. Os núme
ros, porém) sofrerão alteração
depois que for implantada a

segunda etapa da reforma, que
'trata da estrutura da admínis

'tração . indireta. Ela também
mencionou a .doação do carro

oficial ao Hospital Jaraguá.
A prefeita citou a economia

mensal" de 'R$ 250 mil com a

retomada da merenda escolar
nar para o cargo pelo município. Outro compro

de concurso - agente admínís- , misso assumido foi o de cons

trativo -, recriado no projeto, truir uma ponte para ligar os

permaneceu como diretor da bairros Ilha da Figueira e Cen
Câmara, com salário superior a tenário. A ordem de serviço foi
R$ 10 mil. assinada no último sábado.

cinco novos car-

'gos comissiona
dos que, entende,
deveriam ser efe
tivos. Também'

questionava o

reajuste conce

dido ao cargo de'
assessor parla
mentar, enquan
to os demais fun
cionários da Casa

permaneceriam
com os mesmos

salários. E cita
va' a redução da

-carga horária de
telefonista,

.

Como', resul
tado da liminar;
Lessmann, que,
por decisão do
Tribunal de Con
tas deveria retor-

Cecília apresentou principais ações do quadrimestre no plenário d�"Aéijs�.

,
•

<
. ;;;

,

3Apromessas cumpridas
De acordo com o prefeito. 34

ações prometidos durante o compo
nhn foram executados ou estão em

fase execução. O' número contabilizo
o oq�isição do Porque de Eventos,
apesar de o projeto autorizando

a 'compra depender da aprovação
pela Câmara, prevista paro próxima
semana. A prefeita entende que é
ser uma das conquistas do primeiro
quadrimestre por conta do fecha
mento do acordo com o SoMto.
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Família. desabrigada ganha moradia
Ela ocupa a primeira entre as 30 casas financiadas pelo Instituto Ressoar
JARAGUÁ DO SUL·

o primeiro café da manhã
dentro da própria casa em cerca

de seis meses. A -primeira noite
de sono tranquila desde o final
de novembro do ano passado.
Uma alegria sem fim e a sensação
de recomeço. Tudo issohabitou a

terça-feira de Edna Anacleto, 29.

Atingida pela enchente de 2008,
ela passou a viver no Ginásio de.
Esportes Arthur Müller e, na tar
de de segunda-feira, foi transferi
dá para uma das sete residências
financiadas pelo Instituto Resso
ar, Prefeitura e Cohab e construí
das na Tifa Martins.

O imóvel inaugura o projeto,
Por isso, o município fez' uma

força tarefa para. deixá-lo pron
to e, então, servir de endereço
à família desabrigada. "Foi uma

exceção porque ela não recebia
o auxílio-aluguel", explica a di
retora de Habitação, Maristela
Menel. As demais casas, ainda
em fase de finalização, não têm
data para receber moradores. As
sim também como acontece com

as outras 23 que fazem parte da
. iniciativa. Elas ficam nos bairros
Estrada Nova, Ilha da Figueira,

Gats apresenta
peças no Sesc
JARAGUÁ DO SUL

O Grupo Gats de Teatro in

tegra a programação do Sesc
no próximo fim de semana.

Às 20h de sábado e domingo,
o-palco da entidade vai ser ocu-

.

pado pela atriz Sandra Baron.
Ela dá vida ao texto "À luz de

Judite". A personagem central
é a heroína de uma narrativa
bíblica datada do século 4 ante

rior a Cristo. A mulher decide
enfrentar um exército e matar o

general Holofernes para salvar
o povo local da morte cada vez'
mais erriinente. Indicada para
pessoas com mais de 18 anos

de idade, a peça tem acesso
livre. No entanto, os interessa
dos devem retirar os ingressos
com uma hora de antecedência -

ao espetáculo.
Além da montagem, o Gats

apresenta "Tia Tana do Der

fino", no sábado, às 16h. O
acesso também não tem cus

tos à platéia.

São Luís, Jaraguá 99, Chico de
Paula e Barra do Rio Cerro.

De madeira, os domicílios
têm cozinha, banheiro e quar
tos.' São 36 metros quadrados
de área que, segundo Edna,
vão mudar a realidade dela, do

companheiro e dos três filhos.

"Quero cuidar bem de tudo, ar

rumar para as crianças brincar,
A nossa vida está recomeçando
agora", comenta. Também para
celebrar esse momento, no dia
10 de junho, a família pretende'
fazer uma festa. É o aniversário
da caçula, que além de ganhar
bolo agora pode passar os dias
brincando no quintal.

Paralelamente as 30 casas em

construção financiadas pelo Res

soar, a Prefeitura também traba
lha na materialização de outras

125. Cada uma tem investimento
de R$ 14 mil do governo fede
ral. Mas, por enquanto, a única
ação prática relacionadas a elas

- foi a inscrição dos interessados.
Agora, a Defesa Civil faz a con

ferência dos dados para, depois,
definir quem será beneficiado .

KELLY ERDMANN Filhos de Edna Anacleto aproveitam � quintal da nova casa pa,ra brincar. Antes eles estavam no Arthur Muller

Wanderlei Passold assume a

CDL na pr�xima sexta-feira

Passold: comércio jaroguaense está pronto para atender a todos os clientes

JARAGUÁ DO SUL

A partir de sexta-feira, a CDL

(Câmara de Dirigentes Lojistas)
de [araguá do Sul tem, oficial
mente, uma nova diretoria. A

posse acontece no Clube Atléti
co Baependi, às 20h, e confírma
Wanderlei Passold no lugar até
então ocupado por João Batista
Vieíra. O próximo presidente
permanece no comando da ins

tituição até 2011.
-

Durante esse período, o in
tuito é dar continuidade aos tra
balhos já iniciados, nas gestões
passadas. Um deles diz respeito

t
ao atendimento oferecido aos

jaraguaenses, A qualificação
de pessoal deve ganhar mais

. espaço em 2009. No ano pas
sado, 85 jovens passaram por
aulas de capacitação para atu

,

ar no comércio. Agora, o pro
grama será estendido também
a quem já trabalha' no setor.

Conforme' Passold, a CDL dará

o pontapé inicial na ação, po
rém, cabe a cada comerciante '

garantir o seguimento dela in
dividualmente. "Precisamos
encantar o cliente para segurá
lo na cidade", completa .

Outra ideia da diretoria é
o retorno do estacionamento
rotativo no Centro do muni-.

cípio. Conforme o presidente, ,

reuniões com o poder público
estão 'sendo feitas com o obje
tivo de acelerar a implantação
do sistema. Ele pode ter a ad
ministração da Codejas (Com
panhia de Desenvolvimento
de Iaraguá do Sul), responsá
vel atualmente pelo levanta
mento das ruas possivelmente
abrangidas pelo serviço.

'

Hoje, a CDL conta com 840

integrantes, que juntos empre
gam mais de 8,5 mil pessoas. '

Em 96% dos casos, os lojistas
são micros ou pequenos em

presários.
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GAME ÓVER'

POLíCIA--�-------

Juízo nega .liberdade à ex-delegada
Defesa de Jurema WuH vai pedir habeas COlpUS ao Tribunal de Justiça de se

.

� .
-

JARAGUÁ DO SUL

A juíza dá Vara Criminal.de
Jaraguá do Sul, Patrícia Nolli,
indeferiu, nesta segunda-feira,
pedido de revogação da prisão
preventiva da ex-delegada re

gional Jurema Wulf. Ela está

presa há seis meses pela acusa

ção de acobertar o esquema de
jogos de azar na região.

-

A defesa da ex-delegada sus

tenta que não há motivos para
que Jurema permaneça presa,
por ela já ter prestado ó depoi
mento. "O nosso entendimento
é que não tem porque ela con

tinuar presa, pois ela já cola
borou com a [ustiça", comen

tou Hélio Rubens Brasil, um

dos defensores da acusada. O

advogado informou que vai fa
zer um novo pedido de habeas.
corpus no TJ/SC (Tribunal de
Justiça de Santa Catarina). Se
a liminar for negada, a defesa
vai recorrer ao STF (Supremo
Tribunal Federal).

Na decisão, a juíza justifica
a negativa da soltura ressaltan
do que há "indícios fortíssimos
do envolvimento da ré com

pessoas abertamente apontadas

Corpo de jovem·_
será exumado·
JARAGUÁ DO SUL

O IGP (Instituto Geral de
Perícias) vai realizar amanhã a

exumação do corpo de Márcia.

Pupo, 22 anos,no cemitério da
Vila Lenzi, onde ela está enter
rada. Márcia foi assassinada no

. Bairro Vila Rau, em abril, com

um tiro na cabeça. Ela estava

grávida de cinco meses. ,

De acordo com o delegado
responsável pelo caso, Bruno
Effori, a exumação deve au

xiliar nas investigações. Ele
pretende comparar o DNA do
bebê que Márcia esperava com

o do namorado dela, Rodrigo
·Corrêa, 21. Ele é o principal
suspeito da morte da jovem.

Conforme Effori, o acusado
teria desconfiado que a criança
não era dele. Se for confirmado
que Corrêa não é o p9Í do bebê,
este pode ser mais um indício
contra ele. O auxiliar de padaria
ficou preso durante 30 dias, mas

foi solto por falta de provas.

como operadores do jogo do bi
cho na cidade". '�panha-se do

processado que a .acusada Ju
rema Wulf é Delegada de Polí
cia, atuando nesta comarca por
muitos e muitos anos. É sabido
por todos que o exercício da ati
vidade policial, por si só, encer

ra uma cobrança social muito
maior do que a existente sobre
outros membros da comunida
de. Espera-se que o agente pú
blico combata a criminalidade,
não se omita, nem seja leniente
com práticas ilícitas", informou
Patrícia Nolli, na decisão.

A juíza pretende julgar; no

próximo �ês, os 21 indicia
dos na Operação Carne Over.
Cinco deles continuam presos.
Jurema Wulf está detida no 14°
Batalhão de Polícia Militar. José
Wodzinski, o Zeca Bicheiro, é
mantido êm prisão domiciliar.
Já a escrivã Dilva Dolzan e dois
filhos de Zeca permanecem no

Presídio Regional. Ademir Bell
e a filha, que também haviam
sido detidos, respondem em li
berdade por decisão do STF.

DAIANE ZANGHELlNI Juremo Wul' foi interrogada no Fórum no último dia 11 � Audiência durou cerca de quatro horas

Unidadé Prisional deve ser

concluída até final do ano
BARRA VELHA

Até o final do ano, Barra
Velha deve ganhar a UPA (Uni
dade Prisional Avançada), para

. melhorar a questão prisional do
município. A cadeia pública
da cidade, que tem capacidade
para apenas seis presos, está

superlotada com 22 detentos.
A UPA terá 772,93 metros qua
drados e capacidade para 72

presidiários. O investimento

para construção da área ê de
cerca de R$ 1 milhão.

De acordo com o delega
do de Barra Velha, Wilson
Masson, a situação da cadeia

pública é "preocupante". Ele
comenta qúe,

-

neste ano; já
ocorreram quase 250 furtos,
sendo que cerca de 100 foram
em residências. Também já
aconteceram em torno de 40
roubos (quando há emprego
de violência ou grave ameaça)
em 2009, fora as demais ocor-

rências. Neste ano, cerca de
'20 pessoas foram presas por
roubos e furtos. "Com o cres-.

cimento da cidade, as ocor

rências praticamente triplica
ram nos últimos· dez anos'.',
acrescentou.

Além da necessidade de
uma unidade prisional ade

quada; Masson também des
taca que é preciso. contratar
mais agentes prisionais. Hoje
a. cadeia pública conta com.

apenas três profissionais, que
estão sobrecarregados com o

atendimento aos detentos. Se
gundo Masson, a vinda de mais

agentes para Barra Velha de

pende da abertura de uma nova

Academia de Polícia Civil, que
prepará os policiais concursa

dos. No entanto, a Secretaria
de Segurança Pública não tem

previsão se mais policiais cí
'vis serão : contratados neste

ano para atuar na região.
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Começa o agendamento de
consulta odontológica gratuita
GUARAMIRIM

A partir das 16'h de hoje,
os moradores do Bairro Vila
Amizade, em Guaramirim,
podem' agendá): uma consulta

odontológica gratuita, na es

cola Gustavo Tank. Amanhã, é
a vez da população do Caixa
D'Água. Basta chegar ao posto,
de' saúde da localidade tam

bém depois das 16h. Na sex

ta-feira, a comunidade do Rio
Branco deve fazer a inscrição
na unidade de saúde do bair
ro, a partir das 16h.

O atendimento será aberto
para toda a comunidade. Os' pró
ximos locais de agendamento
vão ser divulgados pela secretaria
de Saúde. Aotodo, 240 consultas
vão ser realizadas semanalmente
e o serviço será oferecido até o

dia 27 de agosto.

A Prefeitura, em' parceria
com o Sesc, realiza o progra
ma OdontoSesc. O poder pú
blico vai disponibilizar três
dentistas e um auxiliar. O Sesc
oferece o material necessário,
quatro .consultórios odontoló
gicos, dentro de uma carreta
e mais dois profissionais. O
atendimento começa na próxi
ma segunda-feira. Os morado-

, res com consultas agendadas
devem chegar até o pátio da
secretária de Educação para
receber o atendimento.

- De acordo com o secreta

rio geral de Saúde, Ademir
Tank, a intenção é estender o

programa. "Depois do dia 27

de agosto queremos o serviço
por mais 90 dias". A secretaria

aguarda uma resposta do Sesc
de Florianópolis. \

OdontoSesc encerrou atividades em Schroeder na semana passada

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

O Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias da Construção e

do Mobiliário de Jaraguá do Sul, Goaramirim, Corupá, Schroeder
e Massaranduba, convoca todos os seus associados em pleno

, gozo de seus direitos sindicais, para reunirem-se em Assembleia
Geral Ordinária, que reelizar-se-á no dia 30 de maio de 2009, às
8 horas, em primeira convocação, e às 8 horas e 30 minutos, em

segunda convocação, com qualquer número de associados pre
sentes, em sua sede sodal.na Rua Presidente_Epitácio Pessoa,

-

345, Centro, na cidade de Jaraguá do Sul SC, para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia:

-Leitura, discussão e votação por escrutínio secreto, do re

latório da diretoria e balanço financeiro, referente ao exercício
de 2008, juntamente com o parecer do Conselho Fiscal.

Jaraguá do Sul Sc, 19 de maio de 2009

Hslenlce Vieira dos Santos - Presidente

URBANIZAR

Entre as ideias selecionadas está a revitalização, e a valorização da Praça da Figueira, no Guamiranga

,

Estudantes querem
melhorar a cidade
Objetivo é' dar,'cara nova' para Guaramirim
GUARAMIRIM,

A primeira parte do an

teprojeto de planejamento e'

construção de Guaramirim
está concluída. A apresentação

,
,foi feita pelos estudantesda sa

_

fase do curso de Arquitetura e

Urbanismo da Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do
Sul), ontem pela manhã, na

Câmara de Vereadores. Apro
posta é criar e revitalizar par
ques e praças públicas integra
das, com o objetivo de facilitar
a mobilidade dos matadores e

urbanizar os espaços.
O anteprojeto está em fase

de desenvolvimento na disci
plina Teoria e Projeto, minis
trada pelo professor Carlos
Engel. A próxima etapa será
fazer o detalhamento destas
ideias. A entrega deve ocorrer'
no final do semestre. O traba
lho

, � . realizado em parceria
com a secretária de Planeja
mento e Desenvolvimento Ur
bano e a unidade de ensino.

O primeiro passo dos alu
nos foi analisar e identificar
os espaços abandonados e

carentes de 'manutenção. Os
20 estudantes, divididos em
cinco equipes, apresenta
ram dez pontos que podem
ser revitalizados ou criados:
canteiros etrevos da BR-280,
implantação de uma ciclovia
na BR-280, calçada multiuso
na margem dos trilhos, cal
çadão da Rua 28 de Agosto,
Vila Gastronômica (centro da

cidade), Praça do Barco e da

Antiga Ferroviária, Radical
Park, Parque da Barragem,
margens

., do Rio Itapocu e

APA (Área de Proteção Am
biental), no Guamiranga. Es
tes pontos vão estar interli

gados dentro do município.
O aluno Maicon Roberto Sch

midt, 26 anos, contou que a sua

equipe propôs criar uma iden-
, tidade nova para o município.

"Pensamos em valorizar a área
natural da cidade". A intenção é
revitalizar a Praça da Figueira, no

, Cuaramíranga, "Queremos que
os moradores frequentem este
local para fazer atividades espor
tívas e de lazer. Também poderá
ser um ponto turístico".

DAIANA CONSTANTINO
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EDUCAÇÃO

GE�l------------�------

Transformação em palavras
Estudante é premiada por texto sobre igualdade de gênero

,-

Aline Engicht, 18 anos,
ex-aluna do ensino médio do
Senai em Iaraguá do Sul, foi a

,

vencedora da etapa estadual
do concurso de redação 'Cons
truindo a Igualdade de Gêne
ro'. Entre os organizadores do
projeto está o Ministério da

Educação.
Aline Engicht cursou o en

sino médio no Senai e se ins
creveu no concurso ano .pas
sado, quando ainda estava no

terceiro ano, mas o resultado
só foi divulgado agora.

A diretora do ensino médio
em Jaraguá do Sul, Iracema'
Schuster Gruetzmacher, des-··
taca que desde o primeiro ano

os estudantes são estimulados
a "escrever bem e a interpre
tar bem, pois assim terão um

- diferencial no mercado de tra

balho". O bom desempenho da

participação nos concursos, se-

. gundo Iracema, é resultado do

esforço individual dos alunos ..

Criado em 2005, o Prêmio
Construindo a Igualdade de
Gênero é realizado por meio
do concurso de redações para
estudantes do ensino médio
e de artigos científicos para
estudantes de graduação e

graduados, com o objetivo de
-estimular a produção Científi
ca e a reflexão acerca das rela
ções de gênero e promover a

participação das mulheres no

campo das ciências e carreiras
acadêmicas. Busca também
contribuir para a construção
de um ambiente democráti
co de discussão nas escolas e.

universidades de todo o país
sobre as desigualdades exis
tentes entre mulheres e ho
mens e incentivar os alunos
e alunas a produzirem textos
sobre o tema.

TRECHO DA REDAÇÃO VENCEDORA

Transforme sua Vida
(. .. ) Quando' o pai adoeceu resolveram dividir a herança.

Meus irmãos ganharam todas as terras. Sou mulher,.portanto .

não tive direito a nada. Isso era o que contava a tradição. Foi as

sim também na família do meu marido e ele me falava que isso
era o certo, fui obrigada a concordar. Mas fiquei pensando se

eru.znesmo correto. Poxa, eu trabalhava como os meus irmãos.:

Deixei de fazer muitas coisas que tinha vontade pra ajudar a

família. Desisti de sonhos. Obedeci às normas. Isso era o certo?!
Parei de pensarnisso, eu tinha meu serviço pra fazer. Uma pilha
enorme de roupa pra passar e o jantarpara preparar. (.. .)

Certa tarde eu estava no armazém comprando algumas
'

coisas que faltavam na despensa. Uma jovem senhora veio
atê mim e se apresentou como iniegranie do 'movimento das
mulheres agricultoras'. Não compreendi muito bem o que era.

No entanto, ela me falou muito bem. Me convidou para uma

reunião que ia ter mais tarde na igreja. Por ser na igreja meu

marido deixou participar. Ao chegar, me deparei com'mais de
50 mulheres. Algumas foram me cumprimentando e desejando
boas vindas. Outras pareciam como eu, perdidas. Mas logo co

meçou a reunião. Efui oompreeudendo e aprendendo o objetivo
do movimento: Lutarpelos direitos das..J?u!Herésczgricúltor-âs. já'
haviam traçado um caminho impottauie. Já haviam comemo-

,

rado muitas conquistas. Foi com a determinação delas que nós
'

agricultores somos, consideradas 'produtoras :agrícolas', 'pois
não somos simples donas de casa, também trabàlhamQspara .

o sustento da nossa família. Também conquistaram o direito da'
. aposentadoria aos 55 anos, benefícjos 'em caso de acidente de

trabalho. Fiquei encantada. Cheguei a me emocionar quando
soube que tínhamos direito ao Salário Maternidade. Estava grá
vida dé três meses. 'Me interessei pela causa e decidi jtuitar-me
à elas. O que me determinou, principalmente, foi a última frase
da reunião 'Transforme sua vida',"

Aline foi a vencedora do concurso com um texto sobre as mulheres agriculturas

'Consumo na

crise' é o tema
.

O cenário atual do com

portamento do consumo no

Brasil e no mundo, a partir
de estudos feitos pelo Grupo
WPp, uma das líderes glo
bais de comunicação,' forma
o tema central da palestra
"Vendendo na crise", no dia
25 de maio, próxima segun
da-feira, no Centro Empresa
rial de Jaraguá do Sul.

O evento traz a Jaraguá
do Sul as percepções dos
executivos da agência nor

te-americana, após estudos
sobre as tendências do mer
cado em função da crise.

Marketing digital, progra
mas de fidelização, eventos
e redes de relacionamento
social são algumas das ar

mas indicadas, com mais

força para as retrações do
mercado. Para os execu

tivos, é importante estar
atento às oportunidades
que surgem em períodos
como esse, principalmente
em relação ao social ne

tworking e a experiências
mais profundas no univer
so onlíne, muito além da

veiculação de banners ou

da construção de sites.
A palestra será con

duzida por Gilberto Della
Giustína, diretor de Plane
jamento da agência gaú
cha DCS Comunicações. O
evento acontece às 20 ho
ras, com entrada gratuita.
Inscrições e confirmações
de presenças devem ser fei
tas pelo telefone (47) 3275-

7059 ou pelo e-mail even

tos@cejas.coIl}.br..

Entidade' alerta para perigos da rede
ONU,diz que pedofilia atinge,uma·em cada cinco crianças na internet

Caribe e 50 milhões na África,
"a internet se transformou em

um meio de comunicação em

constante expansão", avaliou
o secretário-geral da ONU,
Ban Ki-moon, ressaltando que
as crianças e os jovens estão
entre os usuários mais atuan
tes de internet e .celulares.

Uma em cada cinco crian

ças que navegam pela internet
é alvo de pedófilos a cada ano.

A denúncia foi feita pelo se

cretário-geral da União Inter
nacional de 'Ielecomunícações
[Ul'I'l.Hamadoun 'Iburé, O ór

gão é ligado à Organização das .

Nações Unidas (ONU).
'Três de cada quatro crian- .

ças estão dispostas a comparti
lhar informação pessoal online

. sobre elas mesmas e sua família,
em troca de bens e serviços",
alertou Touré em comunicado.

Com mais de 600 milhões
de usuários na Ásia, 130 mi
lhões na América Latina e no

CumADOS
"Sem a devida proteção,

suas valiosas vidas correm gra
ves riscos no perverso mundo
dos "ciberdeliquentes" e dos
pedófilos, que sempre estão
em busca de presas fáceis".

Para acabar com essa ame-

aça, Touré defendeu a criação
de uma rede mundial de prote-

. ção das crianças no ciberespa
ço, com a aplicação de legisla
ções nacionais, para aumentar
a sensibilização do público til
melhorar a capacidade de re

ação dos países em crimes do

gênero. "O mundo virtual ofe
rece 'grandes possibilidades
para educar a infância e ajudar .

as crianças a se tornarem seres
adultos criativos e produtivos.
Porém, temos que ficar aten
tos aos perigos que podem

. deixar cicatrizes para sempre
.
em suas vidas", completou o

secretário-geral da ONU.
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MERCADO REGIONAL

UNIÃO -DE SADIA E PERDIGÃO
CRIA A BRASIL FOODS

o que parecia impossível no passado, mos que há algum tempo já vinho sendo alardeado pelos meios de comunicação;
aconteceu. As maiores concorrentes nacionais do setor alimentício se unem em busco

-

de maior competitividade. Será
criado uma empresa de porte mundial, que ficará entre os dez maiores do setor alimentício dos Américas, com receito
de mais de RS 25 bilhões. Isto será o resultado do oficialização da união dos negócios promovida entre duas das marcos

mais conhecidas do Brasil: o Sadia e o Perdigão. Juntos, as "gigantes" de Santo Catarina - a Perdigão nasceu na cidade de
Videira e o Sadia, em Concórdia - terão domínio absoluto sobre o mercado de abate de frangos, de alimentos congelados
e de margarinas, entre outros. O negócio, porém, só se concretizou depois de operações fracassadas que a Sadio fez no

mercado de câmbio do ano passado, quando apostou no continuidade da trajetória de queda do dólar frente ao real.

HARRV SCHMELZER JR É
EXECUTIVO DE VALOR
O diretor presidente da Weg, Horry Schmelzer J[ (foto), ganhou pela- pri
meira vez o prêmio "Executivo de Valor" no segmento Máquinas e Equipa
mentos Industriais. O critério dos )tirados baseia-se no gestão empresarial
dos executivos, no ano de 2008, levando em consideração resultados, iden

tificação de oportunidades de inovação e crescimento, além da reputação
do profissional no mercado e sua capacidade de adaptação a setores e

empresas. Harry Schmelzer J[ assumiu a presidência da Weg em janeiro
de 2008 e, apesar dO pouco tempo no direção, não deixou a empresa licor
de fora da premiação. Este é o sexto ano consecutivo que o presidência da'

Weg é reconhecida pelo Prêmio Executivo de Volo[ "Receber esse prêmio e

fazer parte dessa elite de executivos é uma responsabilidade muito grande.
Estou aqui representando mais de 20 mil colaboradores, sem falar nos

milhares de acionistas, clientes, fornecedores e o população das cidades
onde temos fábricas", declara Harry. (Fonte Weg)

.

CORUPÁ
O Grupo Mentor de Educação Ambiental de Corupá, formado por re- .

presentantes da lunelli Têxtil e da Secretaria Municipal de Educação e

Cultura, reúne-se desde o dia 27 de março, poro planejar os atividades
do projeto Preservar é Amor. O temo deste ano será o destino final do
lixo, por ser um prolUamo que o município de Corupá precisa solucio
nar. O ctemrsonltérie do município não está mais em funcionamento �

_com isso o lixo é transportado paro Mafra pela empresa Serrano, tendo
um custo mensal conforme peso do volume enviado. As campanhas em

defesa da reciclagem realizados por alunos de escolas contribuem paro
reduiir a quantidade de lixo transportado, mas ainda não é suficiente.
Neste sentido, o projeto Preservar é Amor, deste ano, buscará parcerias
paro um trabalho ousado que resultará em ações futuros.

_ PRESSÃO
TRIBUTÁRIA
Algo que os brasilei
ros já sobem de cor. O
Brasil é o país com a

maior pressão trihutú
ria sobre os seus con

tribuintes entre todos
os latino-americanos.
Isso foi o que mostrou
um' estudo do Cepal
(Comissão Econômica

� poro América latina),
� divulgado na- segundo-a::

.� feiro, e que indica que
"--__ co

o arrecadação de tribu-
tos no país represento 36,2% do PIB (Produto Interno Bruto).

INDICADORES
'

CÃMBIO
LOTERIA

CONCURSO N° 427
. COMPRA VENDA VARIAÇÃO

2,033 2,035 -1,97%
2,780 2,783. -0,89%

VARIAÇÃO MOEDA
.

-0,23% Dólar comercial (RS)
�---------; Euro (em RS)
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Sadia e Perdigão formam gigante
Furlan afirma que nova empresa será terceira exportadora brasileira
SÃe} PAULO há nenhuma previsão de de- as vendas subindo o preço.

Os presidentes da Sadia e da missões, as empresas andarão Queremos privilegiar o cresci

Perdigão, Luiz Fernando Purlan e em paralelo. ( ... ) Continuare- menta", disse:
Nildemar Secches, anunciaram mos sendo um dos três maiores

. Segundo Secches, as marcas

ontem a criação da Brasil Foods, empregadores brasileiros, com e produtos das duas campan
a maior processadora de carne de mais de 100 mil pessoas trabal- hias serão mantidas no merca

frango do mundo em faturamen- hando". do; "Vamos ter uma eficiência
to. 'Anunciarnos o lançamento Furlan afirmou que a nova

.

melhor para atingir novos con-
-

da Brasil Foods, a grande multi- empresa ocupará o posto de sumidores a preços acessíveis e

nacional brasileira de alimentos � terceiro exportador brasileiro, . boa qualidade", disse.

processados", afirmou Secches. perdendo apenas para Vale e Ao detalhar a operação du
Um dos primeiros compromís- Petrobras, que são exportadoras rante a coletiva, Secches afir
sos assumidos pelas companhias de commodities. mau que os acionistas da Per"

é a de não demitir funcionários As operações da Sadia e da digão ficarão com uma fatia de
.

em razão da fusão. Perdigão ficarão separadas até 68% da Brasil Foods, enquanto
"Em princípio, a fusão não a aprovação do negócio pelos os acionistas da Sadia terão

gera superposição de fábricas. órgãos de defesa da concorrên- participação de 32%. Segundo
Com a união gerando .sínergia .

cia. Ele lembrou que várias em- o executivo, a presidência do
e maior competitividade, cer-' presas competem no mercado, conselho será compartilhada
tamente haverá uma expansão como Cargill, Bunge e Tyson, entre elé e Furlan.
da produção e de novos mer- o que favorece a concorrência.

cados'', .. afirmou Furlan. "Não "Nenhuma empresa aumenta AGÊNCIA ESTADO

�
Nova empresa; Brasil Foods já estampa seu logo no uniforme do Corinthians

o
,<

�
::::>
>
Ci
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CRÔNICA

VICTOR DANICH, SOCIÓLOGO

A transformação �a
consciência

Toda atividade intelectual torna-se estimu
lante a partir do momento em que se trans
forma numa rota de descoberta. Em alguns
campos do conhecimento" tais condicionantes
são precedidos pelo insólito de descobrir fatos
anteriormente impensados ou impensáveis.
Nesse sentido, a realidade social apresenta-se
como possuidora de muitos níveis de significa
do, e a descoberta de cada novo nível modifi
ca a percepção de todo, e essa perspectiva nos

leva a ver sob nova luz o próprio mundo em

-, que todos co-existimos. Isso significa também
uma transformação súbita da consciência. No
entanto, as pessoas que preferem evitar desco
bertas chocantes, acreditando que a sociedade
é exatamente aquilo que aprenderam na escola,
de modo a proteger-se na segurança das regras,
satisfazendo-se apenas com suas próprias cons

truções' conceituais, nunca poderão participar
da paixão de questionar "uni mundo aceito sem

discussão". O fato de perguntar-nos porque'
devemos estar interessados em olhar além das

ações humanas comumente aceitas ou oficial
mente' definidas, pressupõe certa' consciência
de que aquelas ações possuem diferentes ní
veis de significado, alguns dos quais ocultos' à ,

percepção do cotidiano. Nãt> querer aceitar tais
condicionantes, é resultado do próprio mal-es
tar que significa não entender as diversas repre-
sentações da realidade.

,

.'

O que significa isso? Que a própria nature-

za 'humana torna-se um artifício destituído de
liberdade. Uma pessoa passa a criar fantasias
dentro de um mundo mitológico em que todos
0$ seres humanos estão presos as suas próprias
designações sociais. A saciedade proporciona '

ao indivíduo um gigantesco mecanismo atra
vés do qual ele pode ocultar a si mesmo sua

própria liberdade. Somos seres sociais e nossa
existência está vinciílada a localizações sociais

específicas. Se por alguma razão, alguém atua '

fora desses padrões, à punição surge imediata
mente. A própria organização social, criada e '

reforçada por nós mesmos, está presente para
lembrar-nos com suas sanções. Quaisquer que
sejam nossas possibilidades de liberdade, ela
não se concretizará se continuarmos a pressu
por que o "mundo aprovado" da sociedade seja
o único que existe, além de desestimular-nos da

possibilidade de qualquer mudança na procura
de novos valores ou significantes sociais.

Tanto é assim, que as nossas identidades são
atribuídas pela sociedade. É necessário/ ainda

que a sociedade as sustente com regularidade, de
, modo quê nossas vidas se desenrolem dentro de

uma complexa trama de reconhecimentos e não
reconheci.:rfientos. Somos reféns do nosso compor
tamento, 'porque todo ato de ligação social resulta
numa escolha de identidade. Na sua simplicidade
filosófica, o homem do campo acrescentaria: "os

pássaros 'da mesma plumagem vivem juntos não

por luxo, mas por necessidade"

VARIEDADES���--c-�����

• eine Shopping 1
• Anjos e Demônios (leg)

,(16h".18h40, 21 h20..:: todos os diaS)
(13h2Q 7,sex, sob, dom, quo, qui)�"": :*�( :;' <

• Cine Breithoupt 3
• X Men Origens Wolverine (l
- Iodos os dias) (14h20 _:_' sex

• Cine Cidade 1 ,

• Anjos e Demõnios (leg) ,

(13h�P, 16h, l8h40, 21h20 -:-todos os dias)",
:> {&

,
IÍ Cille Cidade'2
i. X Men Origens Wolverine (leg) ,

"(14h20; 16h40, 191i, 2.1 h20 � todos os, diq�)
(; �

'<;

• CineMueller 1
� Anjos e Demônios (Leg)
(13n30! 16h15, 19h, 211140 - t9doS os dias)

Sequestro
misterioso

Christine Collin é uma mãe que ora

fervorosamente para que seu filho Walter
retorne para casa. O menino foi seques
trado em uma manhã de sébade. Após
meses de buscas intensas, finalmente, a '

polícia encontra o garoto. Mas algo estó
errado e Christine desconfia que ele não

seja seu filho verdadeiro.
'

Outra versão
de uma,lenda

Apenas três anos depois de iniciar a

carreira, Jimi Hendrix tinha uma legião
de fãs, discos de ouro e uma coleção de
turnês bem-sucedidas. Esse era o ano de
1970, o mesmo em que ele morreu de
overdose. Nesta biografia; a jornalista
Sharon Lawrence mostra uma versão até
então desconhecida do músico.

NOVELAS

PARAíso
Aninho conto poro dona Ido o conversa que teve
com Mario Rosa e o deixo preocupado, Otávio
destrato Rfcordo e cobro o controto com anun
ciantes poro o rádio, Otávio considero vender
suo porte no rádio poro montar um jornal no

, cidade. Geraldo garante aos amigos que Ricar
do e Otávio vãoemboro de Paraíso e que ele vai
ficar com o rádio e com Mario Rosa, Norberto, '

Podre Bento, Otávio, Mario Rosa e Auroro con

versóm sehre,n. história de Mario Rito e Zeca
durante o jantar.

CARAS E BOCAS
Dafne ameaço tirar o controle do empresa de

J,udith e elo reage. Simone tento fazer Gabriel ir
embora, mas ele decide esperar. Dafne confesso
que vai se casar poro assumir suo herança e Ni
cholos oferece apoio. Bionco passo no joalheria
poro trocar o anel de noivado do mãe. Anita

surge no pensão e surpreende Anselmo e Ado
conversando com Josefa, Dafne chego à galeria
li é controntodo por Gabriel. Elo revela que seu

co�ol11ento com Vicente é só negócio e Gabriel
fico balançado, Os dois se beijam,

CAMINHO DAS íNDIAS
Oposh está assustado com o situação e diz o

-César que Indiro não sobe que ele foi 00 Brosil.
Oposh resolve não exigir os presentes. Monu

, insiste em criar li criança que colocaram em

seus'broços e pede o Kochi que monde Horimo
buscá-lo. loksmi pego o táxi, paro em frente à
coso de. Shonkar e ceusn o sacerdote de querer
atingi-lo com o, casamento de Rovi e Camilo.
Yvone diz o Mike que vai deixar Raul em um

mês. Movo conto poro Roj que foi secretário
remoto de Raul Codore,

PODER PARAlElO
Heleno obre o porto e um porteiro entrego um

envelope. Helena diz que Guri não vem mos

mondou o voto, Heleno diz que elo e- o velho

Copo convidaram ,Tonv poro entrar no orga
nização, Juroci diz que é melhor motor Tonv.
Sergio diz que Tonv prometeu aumentar três
vezes ,o faturamento, Fredo' pergunto o que fi
zeram com Brasiliano. Coló diz que não sabe.
Elo diz que sobe que mataram Brasiliano,
Santana desempato o votação paro saber se

Tony deve viver ou morrer. Fico definido que
Tony é do organização.

PROMESSAS DE AMOR
, Ogro .levo o bebê de Assunto e ela grita deses

perado. Beto tento impedir que Assunto vá atrás
de Ogro e diz que irá recuperar seu filho, Aline,
Cláudio, Hiromi e Beto saem correndo pelos be
cos do favela atrás do mutante. Ferraz promete
que' ainda irá conseguir prender Valente, Noti

ligo poro Valente e diz que está desconfiado
de que Gabriela o entregou 00 Depecom. Chico
Fuzil atiro Gontro Valente, que cai desmaiado,
Cléo, Carvalho e Perpétuo soem correndo e os

traficantes vão atrás deles.

(O resumo dos éopítulos é de inteira responsa
bilidade das emissoras)"
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Quarteto amoroso
, I,

em novela global
Murno Rosa vai entrar na trama de
Caminho das índias para dlsputur
o coração de Duda (Tônia Khalill).
O ator Interpretnrü Lucas, médi-
co que vai snlvar a vida de Niraj,
filho de'Duda, quando ele fizer
uma cirurgia de risco. O ator
ficou feliz com o convite também
por um motivo pessoal: Lucas é o

nome do filho dele com a modelo
Femanda Tavares.

,

H.umorista não
adianta renovação
Este ano termina o contrato de Welling
ton Muniz, o Cearó do humorístico PÔ-

'

nico na lV. Mas o comediante, que hoje.
é tido como o melhor imitador de Silvio
Santos, nõo estó preocupado com o re

novaçõo. "Essa é a época de renovqçõo
e jó recebi vórias propostas de outras

'

emissoras. Eu visto a camisa do meu

programa. Mas, nõo descarto ouvir as

pessoas que gostam do meu trabalho e
, querem me valorizar", justifica.

Atriz de Paraíso

perdeu papel
, Vanessa Giócomo, a Rosinha da

nove�a Paraíso; garante que nõo sé
importou por ter perdido a chance de

pegar o papel principal na trama. Em
entrevista à revista Cabelos & Cia, de
maio, ela explica que, apesar de ter
sido sondada por Benedito Ruy Bar
bosa para viver a protagonista, estó
feliz com sua personagem e nõo tem
absolutamente nada contra o fato

, de ele ter optado por Nathólia DilI.

SUDOKU

SOBRE O J060
É um jogo de lógico muito Simples e vicionte, O óbjelivo
é preencher um quadrado 9x9 cem.numeres de 1 o 9 sem

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

SOLUÇÃO

- ." ÁRIES

4.'15' (20/3 a 20/4)
., Hoje, com a lua em

, r: [ seu signo, algumas
questões emo

cionais voltam a incomodar.
Procure não se deixa((evar

por eventuais p'ensamentos
negativos ou pessimismo, pois
essas emoções são passagei
ras. Negócios em alta.

De 14 (I 20 de maio
o melhor clíc sera presenteado pelo

AMIZADE PET SHOP

I lidane tem nome de joga�or de fU.tebol e

odora brincar com uma bolo. O cllc é do
leitora Alessondra Cave. '

PREVISÃO DO TEMPO,
.

Fonte: Ciram/Epagri

Pancadas de chuvas isoladas ocorrem durante o

dia.Temperatura elevada à tarde.

����17°C .�
MÁX':23°C �
Sol com pancadas
de chuva

'I QUINTA
MíN: 17° C
MÁX: 26° C
Sol

.)(
GÊMEOS .

(21/5 a 20/6)
.

Hoje o dia está óti-
mo para estar entre

amigos e pessoas
afins. Boa troca intelectual e

emocional está prometida. Vida
profissional ainda passando por
mudanças pede introdução de

algo inovador. Abra seu coração
para os seus.

l.� LEÃO
.

�..:> (22/7 a 22/�)
::. '} Com energias

II'"';) u..-: tão poderosas
na área de seus

relacionamentos, muita coisa
pode cicontecer, tanto profis
sional como pessoalniente.
A vida segue mais tranqüila
especialmente com relação às

finanças.
. TOURO

(21/4 a 20/5)
Procure voltar a

.

abrir seu coração,
.

.

pois um novo amor

se aproxima com tudo de você. .

Não fique com medo, pois este
será um amor sério ,de fato. Pos-

,

sivelmente alguém mais velho
ou mais experiente. O trabalho e
a profissão continuam em alta.

,-:;-"
CÂNCER

rrr
VIRGEM

.

�;._;� l���6m� 201::i�ação ��%�:;o2�:�oma
: ; ou,mudanças em

' mais leve, assim
•

seus projetos ou . como a vida em ge-
mesmo em sua imagem não ral. Nallil de muito novo, a não ser

deve assustar. O destino está o andamento mais tranqüilo das
atuando de forma decisiva coisas ao seu redor. É,�laro que
em sua vida. Nos relaciona- você ainda teró muito trabalho
mentes, as mudanças devem pela frente, mas agora já não será
continuar. mais tão difícil ou pesado..

CRESCENTE

9/5 17/5

CHEIA MINGUANTE NOVA

1/5

---,-------r-------
I SEXTA '(:) I SÁBADO

"

I MíN: 15" C· MíN: 14° C
I MÁX: 26° C MÁX: 26° C

I Sol com nuvens Sol

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Com a lua na área

;dos relacionamen
tos, junto com mar

te e Venus, você pode esperÍlr por
algumas surpresas nesse setor.
Coso esteja esperando o resultado
de algum projeto ou proposta de

parceria, hoje possivelmente você
terá alguma notícia.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Lua, Vênus e Marte
unidos na área
dos prazeres e

divertimentos dão o tóm de seu

dia. Bom humor e otimismo fazem
de você um centro irradiante de
boa:; energias. Isso certamente
atrairá novos relacionamentos e

novos amores também..

ESCORPIÃO CAPRICÓRNIO
(23/100,21/11)

.

� (22/12020/1)
Hoje você decidida- ...t. �. Hoje as energias
mente não estará

.

estão ótimas. .

interessado em con- para você me-

lhorar seus relacionamentos,
especialmente os que fazem

parte de seu dia a dia dentro'
de sua casa. Olhe mais para
você e procure se aperceber de

., suas próprias dificuldades.

versas eu encontros

superficiais. Banalidades serão
deixadas de lado. As finanças
passam por um dia de mudanças
positivas, com possibilidade de
bons investimentos.

o CORREIO DO POVO'mQUARTA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 2009

ANIVERSÁRIOS

(

DIVIRTA-SE

25/5

O motorista
Um cientista famoso estava a caminho de
uma conferência quando seu motorista
comentou:
- Patrõo, jó escutei tantas vezes'sua

palestra que ia CQnseguir falar igualzinho
no seu lugar.
- Isso é impossível!
- Quer apostar?
Entõo trocaram de roupa e na conferência
o motorista foi para a tribuna e o cientista
instalou-se na última fila. Depois da
palestro, começaram as perguntas,. que ele
respondeu com precisão. No entanto, num

- certo momento, um sujeito apresentou
uma questõo dificílima. E o cara nõo teve.
dúvidas em dizer:
- Meu jovem, esso pergunta é tõo fácil...
Tõo fócil, que vou pedir paro o meu

motorista responderi

-,

'AQUÁRIO .

(21/1 a 18/2)
,

Hoje o astral

,

está ótimo para
você se dedicor .

aos estudos e ao incremento de
mais conhecimentos em sua vida
profissional. Novas amizades, um

meio ambiente propício ou mesmo

, alguns parentes mais práximos
poderão ajudar você nisso.

PEIXES

... (19/2 a 19/3)
•• Vida financeira

.,.,,� oscilante pede cui-
dados redobrados

e muita atenção a investimenios
de risco. Procure cuidar bem do
seu dinheiro nesta fase. Relacio
namentos e parcerias começam
uma fase mais tranquila com

definição de caminhos.
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,MIMOS'
Quem quiser gorontirontecipodomente o convite para Festa do Champanhe,
promovido pelo revisto Nosso, síte www.moogoncolves.com.br e com apoio
do Q Correi.o do Povo, vai ganhar mimos maravilhosos! Um é um luxo só.
O outro, uma delícia! A Morcotto Acessórios dá uma bolso super foshion e

dinâmico, feito de crochê manualmente. A Nugoli Chocolates oferece um

delicioso kit com alguns de seus exclusivos produtos. Além disso, ainda tem
o convite exclusivo, de muito bom gosto, criado pelo artista plástico Eloine
Cotrin. MlIs otençQo: tudo isso é limitado. Apenas os 100 primeiros mulheres
que comprarem 'os ingressos terão direito aos presentes. Corro! Convites no

revisto Nosso e nos patrocinadores: Lolito, Carmelo, Peugeot, Voilà, Biodoro
e Morrino. Garanto já o seu!

, LEITOR FIEL
. A leitora fiel de hoje é o minha amigo

Neuzo River. Elo também lê o coluna
todos os dias poro ficar antenado no

que acontece de melhor no sociedade.

" Há duas fontes

perenes de alegria
pura: o bem realizado

e o dever cump!ido "
EDUARDO GIRA0

MACARRONADA
BENEFICENTE -

Numa iniciativa do site www.moogon
colves.com.br, revisto Nosso e O Correio
do Povo, acontece no sábado, o partir
tios 11 horas no Choperio Scondidinhli,
ill° Macarronada Beneficente. Presen
ça musical do grupo 12 & 13. Aliás, no

ocasião também acontecerá um Kara
okê. Portanto, quem tiver o voz afinado
que se prepare. O valor do convite é RS
7,00. A rendo será revertido em prol do
compro de próteses poro os braços do
senhor Valdir Alves dos Santos, perdi
dos num trágico ocidente. Tato Bronco
e suo equipe comandarão o fogão.

É GOZADO!
Vejo essa: mulheres com inteligência
emocional têm mais orgasmos, segun- .

/'do estudos. "Gozado. Nunca tinha pen
sado nisso". (Luciano Gimenez) ...

Curtir as delícias do Califórnia
Lanches. Um dos lugares mais
aconchegantes da urbe sorriso.

QUARTA BATE-BOLA
Hoje à noite no Botequim Uni
versitário ,o empresário do noite,
Fernando Roboch, traz poro movi
mentar o coso mais badalado do
momento, o duplo de sertanejo
universitário Lucas & Eu. Também
haverá uni telão poro os comensais
poderem curtir o Campeonato Bra
sileiro. E o. que é melhor, os mu

lheres entram free e ganham um

coquetel no faixa. Imperdível!

NINHO E CRIS
Um casal belo e apaixonado de
destaque no sociedade é formado
pelos queridos amigos' Ninho e

Cris Demorchi, sempre juntinhos e

apaixonados. Muito bem!

NAS RODAS
• O meu querido amigo, músico
e artista plástico, Paulo David do
Silvo, o Poulico, certamente será
o aniversariante mais festejado
desta quarto-feiro.
• Dia 27 de maio, no elegan
te Voilà, que, ºIiás, está com

os 'preços de custo, aconte
ce Q preview do 30 Festa do
Chompqnhe.
•

.

Os meus amigos do Ako
zo, Fernando e Eveiyn, estão
felizes do vida. Também não

.

é por menos, o n'ovo coleção
outono/inverno do loja está
um arraso.

• Hoje, no hotel Vale dos Pe
dras, Vonesso G.orcio e Aloor
Palácio são onfiiriõesdo tradi
cíonnl Noite de Frutos do Mor.

..ff&:�J::> SPORT
• .!!n

l>f?<$J»vo
Troféus e Medalhas

3275-4044

A bela Rosi Bieluczyk Muczinski na

Festa do Casarão, promovida pela Fuel

CURSO
Amanhã, mais conhecido como quinto-feiro, o todo bonitono -Noyomo
Si:hmitz, do agência de modelos Noyomo, ministro no-Scor, mais um de
seus concorridos cursos de modelo. Outros informações pelo fone: 3275-
0830,9102-1449.

Paulo Renato e Cátia, da Casa Geraldo.
Ele foi o grande aniversariante de ontem

TE CONTEI!
•• No próximo d'ia 30 de maio,
no salão do Igreja' Matri� São'

.

Sl!bôstiõo, ecentece um delicioso
Café e Bazari;p�pm�yido�pelo §�VI
.-: G�upo de,ApQio � Vida. O�iníçio
'do encontro é os 1'5 horas.

'

.. Na sexta:feira, .para cememe-,
'r'aro.niver do meu amigO Adolor
Wisc�eral, (tEto, e do boa gente
AriovoldoXavietdosSantos, o

Arizinho; aco,nt;éê 00 Beiro"

Rio/ps, 18h30; qmJpgo entre
veteranas dO Juveo.JlJs e amigos
do Eta e doM.

'.

_ .. Hoje não eusem esquecê-lo.
Adolar Wischeral, o Eta, troco
idade,novo. Porfavor, liguem, ele
vai odorar.

.1 .. Sábado tem Macorronódo Bene
.
'ficente no Choperia Scondidinho.

• Com essa, fui!

..
� .�
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Fiorino Furgão 1.3 2007
único dono R$ 26.500,00

Civic 2007 euecmetíco + couro

R$ 57.000,00

PROMOçAO
DE CARROS E MOTOS
100% FINANCIADAS

AR DH VTE LDT A.BAG G�V 2006

STRADA TREK CE FlEX OHVTEW 2007

BlAZER EXECUT 4.3 AUT AR OH VTE ABS A.BAG tOURO GNV 2000

GOlFl.64P

SIENAFIRf AQDTTEAl VVPP 2006 22900

KAGl AQlOTVVPP 2007

,-,.",.'
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Strasbourg Jaraguã do Sul - (47) 3274-1900
Rua Reinoldo Rau, 414

Blumenau - (47) 3331-4500

Itajaí - (47) 3344-7000
Brusque � (47) 3355-4500

Rio do Sul - (47) 3522-0686

De Segunda à Sexta das 8h às 19h Sábados até às 17h. - www.strasbourg.com.br
DIRIJA ESSE PRAZER

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

II BANCO PEUGEOT

Imagens somente para fins ilustrativos, Campanha promocional Pellgeotllha. Promoção válida para e PeugeGt 106 Seosatitln 1.4LFlex. Somente para quem financiar com o Banco Peugeof.cO!Tl entrada de 55,946%, conforme iimu!iI�ãoaseguir. Simulastlo. modalidade leasln<) pelo PSA FinanteAmndamenl:p Mercantil S.A .. �nsiflmlldo 1) ltI!iculo Peugeot 206
Sensatien VIL An. 3 VoltaS, analmodelo08J09, pinTura SÓlida. Preço pUbliCO promocional sll9etidopara \'ei\daâ vista ol pilrtir de RS 28.716,00 para a GrandeSão Pau!o..com freteinduso,. variável para �demais regi�s. Planode60 meses, sendo:Mtlada de RS 16.065,45 155,946%) � viSla + 60 parcelas mensaiStOt;lis foos deRS 299,00, cem vr-Ileimtnto da P
!prlmeita) parcela para 30 dias. Tata Interna de Retomo (TlR) de- 12,5487% e.a, e 0,99% am. O m (Custo Uelivu Total) da Operd(�O de arrendamento meralllU! e <k-15,7121% aa. e I,U3916 am, com incidén<ia de ISe J( indusa no CEI Valortolal do veiculo a prazo de RS 34.005,45.*1 _. SegUIO TranquUidade Peugetlt Grátis, consultar regulamerll'O!'Ia

-(olleMsil)flária. Peugeot207 HB XR 1.4L rux·- 03 portas - Ar·eondicionado,Oir�o HidláuliCd, Vidrose-tl(lv� elémes, Pintura Sólida - Preço Promocional de RS 33.990,00 para pagamelllD � vista - bta promoc;oo I�Dé (umulativa e e!lte-valor�ra <I Peugeot 207 U8 XR 1.-4L Flex O) portas n.\o<ootempla oi taxa deO% de juros para fimrnciamento.Peugootl07
PassionXR ).4t flex. -4 porias, AI (ondicionado, Ill� liidràulka, V"ltlros etlav,* elémcas, pintura sóllda, ano/rnOdelo09lO9, freteintluio. Preço PlOlllO{iollal de RS 37,990,00 para pagameoloa visl.il com bónus de R$ ).500,00 joi eduso (Valor tabela de RS 39.490,00) oferoodo pela Conrosslonária - Esta promoção do Peugi!ot207 Passion XR tAL Flex n�
<ootemplaa taxadeO%de juro� para financiamento.Peugeot 207 H8XS 1.6l f1ex Mecâniro, 3 portas. ano/modelo. :08109, Ar condkllmado digita!, di�o hidrâuliw. vidrl» e travas elétricas. rodas de liga aro 15: far6isde neblina, seruordechuva e de iluminaçAo, pintura sólida, frete inCluso, Valor plomocional di! RS 39.990,00 ii vista tom bônus de R$ 2.610,00
já incluso (Valor tabela de RS42.600,OO) ofereddopela Conce5sioniÍria.l'euge6t307 HB PresencePad<, UiL F!ex, Splrtas, pintura sólida..ano/modelo08lO9, equipadodesffieromTeto solal, FreiosABS, Air bagduplo. rodas deliga-Ieve,ar·rondidonado, direção hidráulica, Cd PlayerMp3, Faróis de Neblina, vidroselétricosetravaeletrimnas portas- TillCaSiI partir
deO%a.m. com 50%deentra{iaesaldo emeré 12 meses sem juros ou tambem50%deentrada eselccenaté 24mest>S(omjurosdeO,49%a.m .. E5toque dasCon<essionáriasPeugeot partiCipantesd!! se: Peugeot206Sensation lAL Fie:.:. 3 portas, pmtura sólida,ano/mlldelo08/09 - 01 unidades; Peuqeet 207 H8XR 1.41. ReI(, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo
09/09-01 unidades; Peugeotl07 Passion�R l.4lFlel(, 4 portas, pintura sôlida, ano/mmklo09l09-05 unIdades; Peugeot207 H8� 1.6l Rex M,ecâllko, 03 Portas,pintura sólida/anotmodelo. :08/09-05 unidades; Peogeot 301 HB PresencePack, 1.6l flex.05Portas.pinrurasólida, anolmodeJo. :08/09-10unidades; Prazodevigencia daplOinoçáO de 1810512009
a �1/051l009, ou enquanto durarem os P.\toqll� SujP.ilo a ap(ovação dI! aedho.Todasas(ondlçliesaelma poderão ser alt('rada�s� hOlJverallffaçõl?S.signi6cali,a\ no mercado ânancemsem ilVl�o prévio.fotos semente para fins ilustrativos. rrom�o vá!id� para a�Conll'�sJonárla\ Peuqeer e não rumulativa para outras pl(lmo�\. Para maisinf(){maçôes soare

pte�o5f!<ondiçôt'S e5ptCiilis, cmelre 11 Rede de (ontl?Ssicnári,)s Peugeol pal!i<ipan1fSDU !lgue SAC- Se-rvi�o de Atendimento ao Cliente do 8anto Peugoot,OBOO 771 ms.
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Imobil iária CRECI: 2716J

Sonholnvest
Invista em seu Sonho!

'3274-8844
PLANTÃO

(47) 9929-8265

(47) 9973-3581

" , (I 'rI_

TERRENoS "',
-

-

'.

Ref. 196 - JARAGUÁ ESQUERDO -

SOMENTE ESTA SEMANA. Terreno c/ área
total de 474m2, escriturado. Próx. ao cond.

Azaléia. Valor R$ 69.000,00. A vista ou

financiamento bancério.

ReI. 181 - Oportunidade - CENTRO - Ed.
Maximum Center (Ao lado do Cal. Bom

Jesus). 01 suíte c/ sacada + 02 dorm. dep.
de empregada c/ bwc, 01 banheiro social,

.

sala de estar e jantar conj., cozinha, área de

serviço, sacada c/ vista panorâmica da

cidade, garagem c/ portão eletrônico. Edifício

dispõe de elevadores e de ampla área de
festas. Aceita financiamento bancário. Valor

R$ 210.000,00. Ret. 16,7 - CHICO DE PAULA - ÓTIMA
POSSIBILIDADE DE DESMENBRAMENTO.
Terreno escriturado, em rua asfaltada, c/

5.500m2. Valor R$ 230.000,00.
. ,

'

Ret. 105 - RAU - Terreno c/ área de
386m2, localizado próx á ponte em

construção que ligará os bairros Rau e

'Amizade. Valor R$ 86.000,00.

ReI. 166 - TRÊS RIOS DO SUL - Casa de alv.,
c/170m2 de área construída e terreno c/

499m2, e/4 dorrn., área de festas c/ ehurr.
gar. e demais dep .. Rua asfaltada. Valor R$
180.000,00. Aceita financjamento bancário.

Ret. 111 - AMIZADE - Terreno c/
357,50m2, localizado à lateral da Rua
Ewaldo Schua_rtz. Valor R$ 65.000,00.

Ref. 182 - RAU - Casa de alv. c/128m2 de área construída e terreno e/432,60m2, e/03
dorrn. 02 salas, cozinha, 01 bwe, área de serv., dep. de empregada c/ bwe e garagem.

Valor R$ 190.000,00. Aceita financiamento bancário.
Ref. 191- TRÊS RIOS DO NORTE

terrenos no loteamento Vicenzi Gadotti,
cada terreno c/324m2. Valor R$ 35.000,00
á vista, ou R$ 5.000,00 de entrada e saldo

em 100 parcelas.

ReI. 187 - VILA NOVA - Terreno c/
301,95m2, ótimo tanto p/ residência quanto

p/ comércio, possui aprovação p/
construção de prédio até 7 pav .. Valor R$

133.000,00. Aceita financiamento bancário.

Ref. 175'- AMIZADE - Terreno c/351 m2,
próx ao salão amizade. Valor R$

49.000,00.

Ref. 137 - ÁGUA VERDE - Terreno

escrituraco, em rua asfaltada, c/304m2.
Localizado próx. a Unerj. Valor R$

55.000,00.
IZ - Casa de alv. cf aprox.

160m2 de área construída e terreno c/
364m2. Cf suíte + 01 dorm. área de festas,

lindo jardim, garagem e demais

dependências. Valor R$ 195.000,00. Aceita
financiamento bancário.

cf suíte + 02 quartos, sala e copa con]., sala
de estar, cozinha, dispensa, escritório, 01

banheiro social, área de serv., área de festas e

garagem. Valor R$199.000,00. Aceita'
financiamento bancário.

ReI. 189"7 JACU-AÇÚ - Terreno cf
54.462,48m2, edificado cf casa de madeira

simples. Possui lagoa e rede de energia
elétriea, ValorR$130.000,00.

Ref. 197 - AV. WALDEMAR GRUBA - Baependi -

em frente a Tomazelli Mat. Construção. R$
450.000,00. Aceita financiamento bancário.

5 quartos, 4 salas, Cozinha, 2 banheiros, Área de serviço
-Área de festas c:om churrasqueiras, Varanda, Garagem 'para <,4
carros, Lindo 'ja,rdim, Excelente espaço nos fundos, Com 300m2 de
órea construída e órea total de 1 080m2.,Excelente lõealização

ReI. 195-
.

FLORIANÓPOLIS - BOM
,

ABRIGO - Resid. Ilha do
Sol- Apto. Cf02 dorm,
sala, cozinha, bwc, área de

serviço, gari!gem e uma

linda área de lazer c/
piscina, churrasqueiras,
quiosques, salão de festa,
bosque e quadra esportiva.
Valor R$ 130000,00 '

ReI. 176 - VILA LALAU
\" - Apto. Escriturado e

�

{-� em ótima localização.
• � Cf 02 dorm., cozinha

•

mobiliada, sala, 01

� bwc mobiliado, área de

serviço, sacada cf
ehurr. e 01 vaga de

garagem. Valor R$ .

120.000,00. Aceita
financiamento

Carvalho - Apto. Cf suíte
+ 02 dorm., sala de

estar e jantar conj. C/
sacada, cozi nha, 01
banheiro .social c/

bíindex, área de serviço,
dep. de empregada, salão

de festas cf churr. e 01

vaga de garagem. Valor
R$ 175.000,60. Aceita

ReI. 179 - JARAGUÁ
ESQUERDO - Ed. Terra

Brasilis - Apto. C/ suíte
+ 01 dorm., sala de

jantar e estar con].,
cozinha, área de serviço..

01 banheiro social,
sacada cf churr. e 01

vaga de garagem. Valor

R$135.000,OO. Aceita
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LAS IC
. Tão-consagrado que já virou um clássico.

CLASSIC1.0 lIFE,2 09·'
.�

R$24.99
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:
9101-8302.

CHEVETE - Vende-se, .85, preto, (

motor e latária nova, todo revisado.
Tr: 3373-8244.

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

CORSA - Vende-se, Hatch, 01, prata,

4 portas. R$ .15 000,00. Tr 3371-
4920 ou 8855-8151.

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

CtASSIMAIS-----------

t FIAT

FIÓRINO .; Vende-se; 06. Tr: 3370-
7144.

IDEA - Vende-se, ou troca-se, 06,
CORSA SEDAN _ Vende-se, 07, ELX 1.4, compj. 1° dono. Tr: 3372-

preto, com 3600 Km rodados. R$ 22, 2471.

500,00. Tr: 3372-2827.
UNO - Vende,se 99, azutmarnno-z''
dono:-R$12.000,OO. Tr: 9931-1880

UNO - Vende-se, 01, smart, 2 portas,
irrpecavel, com opcionais. Tr: 3376-
1496.

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

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

F-1000 - Vende-se, 93, diesel,
cabine simples (modelo novo) motor

Auto Mecânica

CORSA- Vende-se, 03, sedan, r.e,
branco, compl. R$ 18 500,00 á vista
ou R$- 6 000,00 entrada +

financiamento. Tr; 9615-5167.

KADET -Vende-se, 95, GSI, compl.
R$13 500.00. Tr: 9962-3664.

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

VECTRA - Vende-se, 97, cinza, GLS,-
2.0, completo + ABG, ABS, Motor
Novo, Inspeção Gás válida até
04/2010, MP3. Entr. R$12.000,OO +

36xde R$ 420,00 (NEGOCIÁVEL). Tr:
8407-1008 ou 3371-5468. (fora do
horário comercial).

Especializada em Multimarcas:

.. @- L::;J aD1iJ1l

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

(47) 3275-3105.

NT A CAlt,.,
"-------

Muito mais segurança
Uma empresa tom orgulho de ser iaraguaense.

Temoslocaçâo de velculos e traslados para aeroportos,
viagenscom vans para cuatcuer destro,

Todos os. sábados saímos as, 8h com destino ao Parque Beta

cerrero, sendo necessârlo o agendamento até Sexta feira as 17h.

Rua CeI. Procópio Gomes de
Oliveira, n" 30 - Centro

Jaraguá do Sul

Fone/Fax: (47) 3370-0026

Nosso telefone (47) 33I00026 e 99738889. ;\S$:!JfÉNOl'-24h
4199133889

roger@netllno.com.br
www.rogerrentacar.com.br

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

FIESTA- Vende-se, 97, ro. GNV, TE,
AL, MP3, DT, 4peneus novos, vermel,
ótimo estado. Entrada de R$
5.000,00 + 36x de R$ 300,00. Tr:
3371-5468'ou 9117-5672.

KA - Vende-se, 08/09, semi-novo,
branco, 9.000 km, AR, TE, AL. R$
20.000,00 assumir mais 52'x de R$
350,OOfixas. Tr: 9135-8601.

KA- Vende-se, 08, flex, ar, trava, AL.
Entrada R$ 17.000,00 + 48 parcelas
Fixas de R$ 350,00. Tr: 91358601

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

t MOTOS � PEUGEOT

BIZ - Vende-se, 02, preta c/'partida.
Tr: 9931-B391 ou 9945-5881.

I

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

/

BIZ '- Vende-se, 03, 100cc, sem

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

'

• CAMINHÕES
MB 1 BOD - Vende-se, 96,
capacidade de carga 180 Kg. Furgão
alto, aceito troca. Tr: 9176-5803.

BIZ- Vende-se, 04, 1 OOç, verd�. Tr:
.

8417-5184ou3276-3321 • OUTROS
BIZ - vende-se, 125, 07, s/ partida.
R$ 3.900,00. Tr 3275-3538.

NEW CIVIC - Vende-se, 07, 2° dono,
top de linha. Tr: 9918-9996. '

_/

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

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

Janaina
Bela e Sapeca *
Raissa *Estilo menininha

Rafaela *
Sedutora 6 meiga
devolta na casa *

147) 9624-84.10
Atendimento 9hOD a 1 hDO

Atende motel, hotel e residencià

147) 8863-3926,

""Só para homens de bom gosto
�" e executivos

s'lgllo absoluto I Só atende motel

• RENAULT
,

CUO - Vende-se, 08, 1.0, hatch, 16v,
14 000 km, AR, TR, AL, Azul Metál.
Impecável. R$ 28 500,00. Tr: 9991-
3390.

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

FUSCA - Vende-se, 84, branco, bom
estado. R$ 4 000,00. Tr: 3275.-3406.
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

limpadortraseiro. Tr: 9101-8302.

GOL - Vende-se, 89, bom estado. R$
4900,00. Tr: 3373-2504.

GOL - Vende-se, 94,1.0, gasolina. R$
9300,00. Tr: 9962-3664.

GOL - Vende-se, 99, ótimo estado, 2° .

dono. R$ 14.200,00. Tr: 3376-3978
(após 13h).

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

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

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.

FUSCA - Vende-se , 77, branco,
motor 1 300 L. R$ 3 200,00. Aceito
R$ 1 000,00 em dinheiro, e R$ 2
200,00 em materiais de construção..

Tr:9147-0188.

Metalúrgica Marquardt Uda
Rua: Beltltldes de Paula líIachado RIbeIro,
.nO 80 fP!so Inferior) � Guaramlrfm· se (EP:3927(}"OOO
�lt$@lUafq.ufdt.i.•"'f.

Fone/Fax: (47) 3373..5668
www�marqu(U'd1.lnd"br

Celular: (47) 9176.. 1008
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Processador: Jntel Dúal Core
Mem. 4GB I HO 16GB .:

DVO=RW I KJt 4 bRotas (Tealado, ..

maus! e caixa som) .
. .

.'
MonltorT'J LCO,201l Samsung

,

Rua Coronel Procópio Gomoi de Olivolri, 1323
Cantro • Jarlgu' do Sul· Fon.: (47) 3371·1168

I
3273-68'59i:; Notebooks

Notebook
Acer

• 1 OS Memória
• HO 120GB
• Tela 14,1 Widescreen
• Mais leve e fseU para carregar

. 1

Jotnvllle • lIul: XV. Novembro #11 47 38281118 �"aafd • R.: At. MarecMI.,..,. · • 47327NJ2t
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CRECHE.· -vsnue-s e. em

funcionamento, legalizada. Tr: '3372-
0028.

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

FILHOTE - Vende-se, yorkshire e

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

PLACA MÃE - Compra-se, que
trabalham com processador AMD
Socket 462. Tr: 9973-9503.

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

• VENDE-SE
GRAOES PI JANELAS - Vende-se, 7.
R$ 500,00. Tr: 3376-4911.'

• DOA-SE LANCHONETE - Vende-se, completa
no Bairro Baependi. Tr: 9613-7754.'ANTENA - Vende-se, parabólica,

com 2 aparelhos. R$ 350,00. Tr:
9147-0188.

.

LOJA - vende-se, de confecção em

geral, aceito carro ou material de

construção. Tr: 8813-0934..

I

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

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

BOXER - Doa-se, adulto, cf 5 anos,
.

fêmea. Tr: 2106-8009 ou 9901-0710
cf Liliane BARRA PARALELA· - Vende-se, de

alumínio. Tr: 8843-2125.
GATOS - Doa-se, precisa-se de

. ração. Tr: 3370-5644.

CACHORRO - Doa-se. Tr: 8863-
3926.

,

CAPACETE- Vende-se, cor rosa, em

ótimo estado. R$ 60,00. Tr: 3055-
0746 ou 9928-4946.

GATOS - Doa-se, filhotes, cf 35 dias.
Tr: 3370-7798 ou 9137-2307.

- . .

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

OFICINA - Vende-se, Tornearia. R$
46000,00. Tr: 9953-2408 ou 9905-
9850.

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 AREA DE GESTAO:
• CIPA - 16/05 A 13J06/09
• ORATÓRIA - 19 A 26/05/09
•. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL - 25 A 28/05/09
• OPERAÇÕES DE COBRANÇÁ - 25 A 29/05/09 '

• CÁLCULO E LEGISLAÇÃO TRABALHISTA - 06/06 A 01/08/09

CURSOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA:
• DESIGNER GRÁFICO - 23/05/09 A 19/06/2010
• PRODUÇÃO GRÁFICA - 16/06 A 29/09/09
• ILLUSTRATOR - 02/06 A 06/08/09
• SQLlDWORKS - 04/07 A 12/09/09

CONTRATAMOS 23 PESSOAS COM CARRO

Para entrega'da lista telefônica GUIA FÁCIL em, Massaranduba,
Corupá, Guafamlrtm, Schroeder e Jaraguá da Sul. o interessado

comparecer em 22/05/2009, sexta-feira as 9hOO com cópias da
carteira habilitação, comprovante de endereço e uma foto 3x4. Na

Rua Jacob da Silva, 33 mesma Rua do Parque Aquático Krause;
esquina com a Rua José Theodoro Ribeiro - Bairro Ilha da Figueira,

anexo a Empresa Cargo Brasil. Tratar com Miguel.

OVELHA - Vende-se, raça Santa Inês,
puro, reprodutor adulto. Valor a'
combinar. Tr: 3276-0086 (9912-
5997 ou 91636581.

PEIXARIA - Vende-se, em

funcionamento, ótima clientela. Tr:

3370-1142.

RAM DDR1- Vende-se, memória, de
512 rnb pi computador. R$.65,00. Tr:
9973-9503.

VESTIDO - Vende-se, bordô, longo.'
Tr: 3370-1176.

.

SEJA UM

TÉCNICO EM ENFERMAGEM!

MATRíCULAS ABERTAS,
.

. \
.

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

MATRícU�A GRATUITA
MENSALIDADE: R$ 270,00* .

( valor com desconto para pagamento até a data do vencimento)

ESCOLA TÉCNICA DE ENFERMAGEM JARÀGUÁ /

Rua profa Adélia Fischer, 303 -, Baependi (ao lago KG Motos) Jaraguá do Sul - s.e.
Tel.: (47) 3376-4296 I escolaetej@gmail.com
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LIGUE E ANUNCIE
2106 ...1919

.

Daniel Godri é presidente do IBMV - Instituto Brasileiro de Marketing
e Vendas. É apresentador do programa ElesenvolvendoTalentos,

. pela TV Canção. Nova. É um dos palestrantes motivacionais mais
requisitado do país tendo treinadoinúmeras 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 Ma.rketing da
.

Pontifícia,Universidade Católica do Paraná.

JIJIIIII�

Venha fazer parte desta família!

LIGUE E ASSINE 3055-7575

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



------------CLASSIMAIS

PLANTÃO DE VENDAS:
9167-9974· 8866-4483· 8418-6786

8422-7894 • 9992-2736

SPEDIT03

ReI. 716 '-"C_tom 'f SIllle + 1'llli1esc:omélosel h;dro.
demais !fep., lhslJlli'lIe garagem, área de-1e$t3S tIH!I

OOur!'S1qoeíra pfsl:ina comllidrO<fcC8scata. Vêsliátio.
Área liIlallle 551n!',Aceil;t ptflllO$lll$elinanllla-Ó:

ReI. 811 - ,Casa de alv. cfe
l1fJmt, 03 dorm. copa.

sala li coZinha tOIlj., Área
Ife festas com

Chutrasqueira, 02 bWi;;
Toda murada Df vaga de

,gllrflgem, lIÇa bwc
.

mobiliado,

Fale com um Corretor Online acesse o site: www.espeditoimoveis.com.br
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� CASAS
AMIZADE - Vende-se, 50,00m2, 2
dormitarias, 1 BWC. R$80.000,00
aceita carro como parte. Tr: 3370-
6370 ou 9965-9934.

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se,'
90,00m2, 2 dormitarias, 1 BWC cf
laje. R$120.000,00. Tr: 3370-6370
ou 9965-9934.

.

CORUPÁ - Vende-se, sobrado, ótimo
ponto comercial, cf 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:
473375-2798 ou 47 9905-9850.

FIRENZI - 03 quartos, sacada, área
de festas garagem e' demais
dependencias. R$ 120.000,00. Tr:
3274-8844.

GAROPABA - Vende-se, de alv, 2

pisos cf 210m2 de área construída,
piscina. Tr: 8443-2506.

JORGE TUBIAS - Troca-se, ou vende

se, em Araquari.Tr: 3372-1617.

PiÇARRAS - Vende-se, prox . ao

fórum, ou troca-se por imóvel em

Jaraguá do Sul. Tr: 9975-3090 ou

3371-1243 cf César.

TRES RIOS DO SUL - Vende-se,
sobrado germinado, 95,00m2, 2

dormitarias, 1 BWC, sacada no

dormitaria superior. R$120.000,0·0.
Tr: 3370-6370 ou 9965-9934.

VILA RAU - Vende-se, prox.
faculdade, alv., com laje, 4 qtos,
gara'gem 3 carros. R$ 135 000,00.
aceito troca por casa.Ir: 9137 -55731
1181.

.

CENTRO - Vende-se, 2 dormitórios, 1

vaga de garagem. R4 110 000,00. Tr:

3379-0783.

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

.

MEIA PRAIA ITAPEMA - Vende-se,
j 65,34 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.

AMIZADE - Vende-se, escriturado,
rua asfaltada, 318,50m2. R$
75.000,00. Tr: 3274-8844.

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

, CLASSIMAI!�--,------------�
.

JARAGUÁ 84 - Vende-se, com 2 casa,
alv. R$ 45 000,00. Tr: 9147-0188.

NAVEGANTES' - Compra-se. Tr:
3275-3736.

NOVA BRASILlA - Vende-se, 728m2.

cf, galpão, prox ao calçadão. R$
,210.000,00 nego Tr: 9137-5573

CIeci 11831..
-

PiÇARRAS - Vende-se, próximo ao

fórum. Troca-se por imóvel em

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

SANTO ANTONIO - Vende-se, 400m,
perto de colégio, cl água, luz. R$
5.500,00 de entrada + parcelas de
um salário mínimo. Tr: 3371-6069
creci 11831.

VILA NOVA - Vende-se, escriturado,
rua asfaltada, 301,95m1. Possui
aprovação pf construção de prédio
até 07 pavimentos. R$135.000,00.
Ir: 3274-8844.

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

manhã.

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

RIO DA LUZ - Vende-se, 10mil m2,
casa; rancho, lagoa. R$ 55.000,00.
Aceita carro nego Tr: 3371-6069
creci11831.

CHÁCARA - Compra-se, ou cuidar.
Tr: 9955-4696.

• Pizzas,
·Massas
·Chapeados
• Buffet de frios

-Mur.sare1l,lolNire
.MII�3reill,p!il"mll\'l
(MUti>al",b<�;'w()!1"Il>l!ma()
.Mma(.;,pmSl.ll�.r��tQij'll�;��,!f'l*paf!lll$l

o Miiu;u.€b:, I«mi!", p,!�!\M) ",rYi!IJ:'.j,Jfli&I1J.
-MU�!'\1li1. pij!(ldécp*CC�!l!PírI'
"Mus.",!�Ia,mlflO:IJa�.

ULTI(]()M

-·Alarme
_ Interfone

;., Câmera (C.F. T. VJ Digital
_ Controles de Acesso'

"Deus é Fiel"

- Portão Eletrônico _ Cerca Elétrica

Cleverson 9111�1023 I (411 3213-1�26
Rua José Narloch, 1456 - Bairro São Luiz - Jaraguá do Sul- se

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

ELIMINAMOS, BARArAS • RA·rOS
CUPINS •. FORMIGAS • MOSQUlrOS
AR H

gcp@guarapragas.com.br
"' , '.
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CLASSIMAlS O CORREIO DO POVO
Agora está ainda mais fácil de encontrar o que você procura!
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IGERA�DÔI
.M"6veis e Decorações

• R. Barão do Rio Branco, 340 • Centro
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Por Jagueline Paupitz '

�ia 24, Alfredo e Juliane
Rahn da Silva, comemoram um

ano de casados. E na mesma

data, Juliane comemora idade
nova. Seus familiares
mandam os parabéns!

Parabéns

Margali Bier,
que dia 9

comemorou

idade nova.

Seu marido
José Roberto,
juntamente de
toda a família,

desejam
muitas

felicidades.

, recepcoo@ocorreiodopovo.com.br

Para serem publicadas nessa coluna, as fotos devem ser enviadas para recepcao@ocorreiodopovo.com.br. É obrigatório o envio em alta resolução.

Parabéns Janaina Deringer que aniversariou no ultimo dia 17.
Seu marido Luiz e sua filha Bruna desejam felicidades!

Parabéns Susana Raimondi,que
dia 8 de junho comemorará idade
nova. Quem deseja felicidades são

todos os familiares.

Thallys Guimarães
Mesquita e Michele Marley

Heller comemoraram no dia 15,
três anos de namoro. Felicidades!

Na foto, Marcos Sparvoli
Gaubert, deixando um ·forte

abraço pra toda galera!

�

\
\,

l.
l

Felicidades para Jaqueline
Marquardt, que dia 16 comemora

idade nova. Quem manda os

parabéns ,são os pais, e todos
seus amigos.

A Tecnotok c�memorou com seus colaboradores, alguns amigos
e outros convidados, o "Dia do Trabalhador".

o marido Neto e toda a família
mandam os parabéns .para

Alessandra Deringer, que dia 16
comemorou idade nova.

.Vtva os noivos Claudeson
Hornburg e Elaine Cristina, que

estão de casamento marcado para
o dia 23. Felicidades!

A amiga
Melita Bier.

deseja
felicidades

para Giovania
Marini, que
estava de

aniversário
dia 13.'

Na foto, a 2a princesa Patricia Alexsandra Herrmann,
a rainha Magaret Hass, e a 1 a princesa Ana Paula Krajewski,

eleitas no Concurso da Sociedade Guarani 2008.
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Sul-Americano
. Mais uma vez, Joroguá dil Sul será sede do Sul-Americano de

Clubes de Futsol. À competição começo no próximo terço-feira (26/5)
e seguirá até sábado (30/5). A Molwee está no Grupo -A e estreio às

.

20h30 contra o Rio Bronco, do Uruguai. Também estão no chove Poblo
Rojos (Paraguai) e Independiente (Argentino). O outro grupo é forma
do por Krono/Joinville, Penorol (Uruguai), Coronel Escurra (Paraguai)

-

e Pinocho (Argentino). Bom citar que esta competição é o de 2008,
que não aconteceu em função do Mundial qe Seleções. A exemplo de
2007 (foto), tem tudo poro dor mais uma final brasileiro.

ANTES DISSO
A Molwee tem mais dois jogos pelo ligo Futsol. Um será amanhã,
às 20h15, contra o São Paulo, equipe que somou apenas seis pontos
em 11 partidos. Já os joroguoenses têm o melhor aproveitamento do

competição - 81,48%, conquistando 22 dos 27 pontos que disputou.
No sábado será o vez de enfrentar o Atlântico, também no Arena. Mos
não tem como negar que o time já está pensando no pentocam�eona
to sul-americano. "Estornos cientes de que o nível está cada vez alto
e desta vez não será diferente", prevê o craque' Lenísio, falando da

competição que começo semana que vem. A tabelá completo>está no

meuDlog, no si te www.ocilrreiodopovo.com.br. .

"

REFORÇO. '

JÓ treino no Molwee o novo reforço do equipe. Troto-se do fixo
Fernando, de 26 anos; que estava em Chopecó. Com 26� éle chego
com um bom curtículo ..:i�gou de 2006 o 2008 no Cor�Igno/Uçs,
foLcompeão do ligo com o Carlos Barbosa e defende�'o,�eleção
Brasileiro em 200� quando Fernando Ferretti era o té.cniço. "O
Fernando é um jogador que deve conquistar um espaço importante
no time e eu espero poder contar com ele o mais rápido possível",
comentou Ferretti. Mais informações sobre o jogador na edição de
amanhã de O Correio do Povo.

.

DIRCEU EM SEGUNDO
Dirceu Rousisse foi o jotaguaense que conseguiu o. melhOflesul

:Jgdo na ,etapa do.Ça,n1�eonato Catarinense de AutQmQ.bill$mo",na>.
Terra, realizado em Chap,ec,ó. Dirceu foi o segu'ndo coloCQdo na.

Marcas A, que é,a principal categoria da competição. Com isso, ele

pulou da quarta para a terceira colocação, agora com 21 pentes,
ctrés de Walter Schmitz Neto, que venceu a provo e chegou a 25, e

Leopoldo Mess Neto, com'22. Já Alessandro Coelho não completou
a prova. Outro piloto do cidade que competiu foi Rui Prusse, que
terminou em quarto na Marcas B. Cristiano Rosa, Alan Schwartz e

Elinor Elert nõo competiram.
«

te • Veja mais do ,esporte nos blogs Arquibancada e

Firula de Solto Alto, no site www.ocorreiodopovo.com.br.

esporte@ocorreiodopovo.com.br

ESPORTE---------c-----

Jogadores iniciaram o treino com o famoso "bobinho", já que pré-temporada só inicio no segundo-feiro

Descontração no 1 o

treino do Juventus
Ontem foi dia de avaliação física e técnica

COMEÇARAM QS TRABALHOS

JARAGUÁ DO SUL

Em meios a risos, brinca
deiras e muita descontração
iniciou ontem o período de
treinamentos do Juventus. Os
17 atletas apresentados come

çaram o treino com o famoso
"bobinho" e. em seguida se

exercitaram. Por enquanto o

trabalho é mais leve, mas o bi
cho promete pegar a partir de

segunda-feira, quando inicia a

pré-temporada e a equipe es

tará completa.
Segundo o técnico Pingo,

esta semana servirá para fazer

avaliações físicas e técnicas. O

que foi observado até agora é

que 90% dos jogadores estão
no peso ideal e nenhum está

acima, fato que foi comemo
rado pelo, treinador, Sobre a

parte técnica Pingo prefere ter

a equipe completa para dar
uma posição. "É uma equipe
jovem, mas de qualidade, se

mana que vem teremos uma

avaliação mais completa, ob
servando quais são as caracte
rísticas do grupo e suas carên

cias", analisou.
No quesito psiçológico, de

acordo com o professor, o gru
po está consciente da respon
sabilidade de levar o Juventus

Darci participou do Jogo dos Estrelas

à elite do futebol catarinense.
"Com certeza eles entenderam
o objetivo do time, sabem .que
a coisa é séria e profissional",
alertou.

Quantó aos adversários que
o Moleque Travesso enfren
tará na Divisão Especial, -Pin

go ainda não fez, uma análise
mais profunda. Mas a experi
ência que teve na reta final da
competição no ano passado
lhe deu uma noção de como

deve ser o nível do certame.

'A:

DUrei com um

pé no Juve
. A diretoria juventina deve

,apresentar até sexto-feira mais
.sete jogadores poro compor .�
plantél. O gerente de futebol,
'Edson Morelli, não confirmo

iro naturol d
rei, que .atu

Q Macci''é(RJ),
lIveiro, quê jogo

u· do Sport, são dois nom

praticamente certos. Os outrós 10-
. godllres devem vir do Grêmio t'do
Atlético-PR.

"É uma divisão muito dispu
tada e a equipe que conseguir
ter uma técnica maior vai sair
na frente", ponderou.

O volante Leca confirma o

clima de companheirismo do
'elenco: "por ser um grupo jo
vem a alegria prevalece, mas

todos sabem da responsabili
dade de representar o Juventus,
vai ser um campeonato difícil e

essa união é fundamental".

GENIELLI RODRIGUES
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COPA DO BRASIL

J

Clássicos definem os semifinalistas
,

'
.

Vasco é quem está mais perto da classificação,depois da goleada no Rio
DA REDAÇÃO

.

A noite de hoje promete
'pegar fogo em três jogos váli
dos pela Copa do Brasil. Três
times confirmarão passagem
para a semifinal da compe
tição mais democrática do
futebol tupiniquim. Quem
pode se considerar mais per
to dessa vaga é o Vasco, que
goleou o Vitória por 4xO, no

jogo de ida no Rio de Janeiro,
e pode perder até por três gols
de diferença.

O técnico alvinegro, Dori
vaI Júnior, não se ilude com

a vantagem. "É um compro
misso que temos que ter por
que estaremos enfrentando
uma grande equipe. Tive-

'. mos muita dificuldade para
conseguir essa vantagem e o

quanto nós nos dedicamos
em busca desse primeiro re

sultado", afirmou. Já no time

rubro-negro, a maior espe
rança está no atacante Neto
Baiano, que promete gols
para reverter a vantagem.
"Espero fazer uns três gols.
Nunca marquei contra o Vas

co, mas espero marcar agora.
O time precisa disso. Aqui
no Vitória a gente acredita

que vai se classificar" .

No Rio de Janeiro, o Corin
thians chega com a vantagem
do empate contra o Fluminen
se, já que venceu a primeira
por .1xO. A novidade de última
hora foi a liberação de Den

tinho, que estava suspenso e

conseguiu um efeito suspensi
vo. N clube das Laranjeiras, o

técnico Parreira não divulgou
quem começa jogando. A úni
ca certeza é que o time vai fa
zer de tudo para sair de campo
classíficado.

Em Porto Alegre acontece

o jogo entre Internacional 13
'

Flamengo. Com o empate sem

gols no jogo de ida, o Colora
do precisa ven-cer a partida.
Caso termine novamente em

.

OxO a decisão será nos pênal
tis. Cuca já avisou que não
entrará no Beira-Rio para se

defender, já que se marcar

um gol a vantagem do em

pate será do Flamengo. Por
outro' lado, Tite já anunciou

que fará de tudo para anular
as jogadas de Léo Moura, Ib
son, Kléberson e Juan. A es

tratégia gaúcha é marcar de
forma agressiva e manter ao

máximo a posse de bola. Fluminense, 'do atacante Fr,ed, preciso vencer emcasQ poro se classificar

Ivanildo de Souza Pinto subiu três vezes no lugar mais alto do pódio

Atleta traz três ouros-do Grand
Prix Internacional do Mercosul'
JARAGUÁ DO SUL

,

O atleta Ivanildo de Sou
za Pinto voltou da Argentina
com três ouros conquistados
no Grand Prix Master do Mer-

'

cosul de' Atletismo. Na sua

especialidade, 100m com bar
reira, Ivanildo acabou batendo
na última barreira e apesar do

primeiro lugar, não conseguiu
diminuir o seu tempo que era

de 15seg70, marcando 16segZ6
na edição de Z009.

Mesmo assim ele continua
sendo o recordista sul-america
no na categoria master (50-54
anos). Já o resultado nas outras
duas provas, salto em distân
cia e salto triplo, foi maior que
o esperado. Ivanildo fez 5m01

� no salto em distância e 11m17
Ü'

g no triplo, este último indice de
� nível internacional.

O atleta está otimista para o

Mundial da categoria que acon

tece em julho na Finlândia.

''Agora cheguei a um período '

de "preparação focada para o

mundial, tenho que melhorar a
.

parte física e corrigir tudo até a

. metade do ano", comentou.
Uma das dificuldades apon

tadas por Ivanildo na competi
ção sul-americana foi quanto
à alimentação. "Lá a comida é

'

muito diferente, não tem feijão
com arroz que nem aqui, para o

mundial terei que levar alguma
coisa de casa", declarou,

Para a competição inter
nacional, o corredor já tem as .

passagens e a hospedagem ga
rantidas, falta apenas a verba

para a alimentação - em torno
de R$ Z mil. As pessoas que
quiserem apoiar o atleta po
dem entrar em contato pelo
telefone'(47) 8868-8499.

QUARTAS-OE-FINAL
JOGOS DE VOLTA
Resultado de ido entre parênteses

ONTEM
20h30 - Coritiba x Ponte Preto (2x2)*

HOJE
21 h50 - Vitória x Vasco (Ox4)
21 h50 - Fluminense x Corinthians (Oxl)
21 h50 -Internacional x Flamengo (OxO)

HOJE
19h30 - Cortiano/UCS x Garço '

19h30 - Álvares x Colegial
20h - Copagril x Unisul
20h - Cascavel x Petrópolis
20h - Minas x Praia Clube

, AMANHÃ
20h15 - Malwee x São Paulo

SÁBADO
17h - Praia Clube x Petrópolis

o 17h - Malwee x Atlântico
18h - São Paulo x Colegial,
20h15 - Unisul x Cortiano/UCS
20h30 - Umuarama x Garça

Weg é campeã
no futebol

A modalidade de futebol
, de campo da Copa Sesi Z009
foi definida no fim de sema

na. A Weg venceu de virada
a Metalúrgica Menegotti,
por 3x1 e ficou com o títu
lo. A Menegottí Equipamen
tos ganhou o bronze depois
de vencer por 5xZ a Malhas
Menegotti. Já 'o futebol sete
masculino conheceu seus

finalistas: Néki e Mannes,
fazem a decisão será no sá
bado (Z3/5), às 10h, no campo
do Sesi. O futsal master mas

culino terá as quartas-de-final
também no sábado. Os jogos
serão entre Duas Rodas x Tra

pp (Bh), Weg x União Motores

(sh), Urbano x CSM (10h) e

Marisol x Seara (11h). Trapp
e KS Embalagens protagoniza

'a final do O "Troféu Valores
do Esporte" - competição com

as equipes eliminadas, na pri
meira fase do futebol sete.
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Cadastro facilitado (com RG, CPF,
comprovante de renda e residência)

PUBLICIDADE---------

Goll.O BASICO Rs13.000,1999 4

4 lT DT

Clio 1.0 AQ lT DT Rs21.500,2005 4

Go11.0 lT DT Rs11.500,1997 2

Polo Sedan 1.6 2005 4 COMPLETO Rs32.500,

SCENIC RT 4 COMPLETO-AUTOM. Rs27.000,2002

Corsa Sedan 2005Spirit 1;0
AC AQ DT Rs22.500,4

Fiesta 1.0
Street 2002 AQ lT DT 16.000,4

POLO HATCH 1.6 2003 COMPLETO Rs26.500,4

GOL TREND 20081.0 AQ lT.DT Rs24.000,4

Crédito s1Jjoilo é aprovação. COI)dlçOOl: sujeitas a alterações sem aviso prévio. Ofertas vences para ...etculcs uastece. de cor sorloe, sem opcionais Cadastta sujeito à a,néliS8 de crédno.A ccoceesa- da qualquer percentual de desconto exclui
aurenaucemente as vsnlugan$ desta crcmcçãc. Validedu dasUl promoção: 13fOsn009.Vali(lude da prcmcção 20/0512009.

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

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.

-

Arte, folclore, artesanato. A cultura de Santa

Catarina é a expressão do talento dos catarinenses.

Participe e conheça nossos proletes e calendário

de eventos em www.fcc.sc.gov.br.
Descubra> você é feito de cultura ..

FUNCULTURAL
--

J@l!!iiI"undaçfio
'lf/fllfICatarintmse de CUltura

SECRETIIIIA DE
ESlOO DE TURISMO.
CULTURA E ES'ORn
www.s cr.s c

'.gov.br
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