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Câmara de Vereadores aprova
compra do Parque de Eventos
Representantes do governo acompanharam a sessão e garantem realização da Schützenfest.
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COMBATE A
OPERAÇÃO DA RECEITA FEDERAL, POLíCIA MILITAR, POLíCIA CIVIL, INMETRO E MINISTÉRIO PÚBLICO RESULTOU NA

APREENSÃO _DE RS 150 MIL EM MERCADORIAS CONTRABANDEADAS E FALSIFICADAS EM 20 LOJAS DE JARAGUÁ DO SUL. DUAS
PESSOAS FORAM PRESAS. A AÇÃO, QUE ACONTECEU NfMA.NHÃ DE ONTEM, FOI RESULTADO DE MESES DE INVESTIGAÇÃO.
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Visite o apartamento decorado
! ,

8EstRUTURA :
: 3273-7466 - Plantão i
1----------------

www.grupoestrutura.com.br

Goleada em jogO.
tranquilo na Arena
Malwee não tomou conhecimento do
Rio Branco, do Uruguai, e aplicou 8xO
na abertura do Sul·Americano de Futsal.

.. Página 14

. Os brasileiros trabalharam até hoje, dia 27, so
mente poro pagar tributos aos governos federal,
estadual e municipal neste ano. Desde IOde ja
neiro, foram 147 dias de trabalho, em média (148
em 2008). O cálculo é de estudo do IBPT (Instituto
Brasileiro de Planejamento Tributário). Segundo o

levantamento, em 2008 os brasileiros comprome
teram 40,51% da rendo bruto poro o pagamento
de tributos diretos e indiretos.

Fonte: Folho de S.Paulo
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FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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CHARGE

PONTO DE VISTA

Presente e futuro

-DO LEITOR

Uma crítica defendendo
os mandamentos'

Talvez algumas pessoas possam achar até mesmo um

pouco exagerado de minha parte, mas; como sou católica e

respeito os mandamentos da minha religião. Venho notan
do que a novela da Rede Globo, exibida às 18 horas com o

nome de Paraíso, desrespeita 'alguns dos mandamentos da
Lei de Deus.

Não tenho nada contra, mas acho que 'o horário exibido não
• .é apropriado para as falas que já foram ditas. Sei que cada artista
tem que obedecer às regras de seu emprego, assim comomuitos

, trabalhadores, seja qual for a profissão. Mas essas palavras as quais
me 'refiro estão desobedecendo ao rzymdanl.ento de número dois:
não tomar seu santo nome em vão. Pois bem, essas palavras ditas
são referidas aomocinho da novela ser filho do Satanás,muitos na
novela dizem filho do demo ou filho do capeta

Palavras que acho que não devem serdítas no horário
na qual passa e referindo-se também a um ser que nós ca

tólicos acreditamos ser um aquele que traiu a confiança de
, Jesus Cristo, passando para o lado do mal. Fiquei impres
sionada com a frequência com que estão sendo ditas essas

palavras pelos personagens.
Sei que não é um fato real e que a novela já foi exibida,

mas nos tempos de hoje muitas crianças ficam acordad�s
assistindo televisão até as dez da noite e emminha opinião
não é correto os personagens falarem que o mocinho da
novela é filho do demônio. Isso é algo muito feio para ser
dito no horário nobre.

PÂMELA CORDEIRO, ESTI.)DANTE

ENQUETE .; DE QUEM
,

É O ESPAÇO PÚBLICO?
Opinião sobre a matéria "Um palco cercado por impas

. ses", publicada na edição do dia 2 de maio, enviadas para
o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.

Esse é o único espaço público para atividades artís
ticas na cidade. Outros espaços só podem ser utilizados
mediante pagamento-e o valor é bem salgado para gru-

'

pos independentes e sem patrocínio. Os artistas da cida
de precisam de espaços-para apresentar sua arte! Fica a

pergunta... Onde é esse espaço?

FLÁVIO ARAÚJO, MÚS!CO

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

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

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 • Baependi· CEP 89256·500 • CP 19. É obrigatorio
informar nome completo. profissão, ·CPF e

• telefone (. não serão publicados).

JANAÍNA EUAS

CHIARADIA, !I\!1'EGRANTE
oo !NSTITUTO CAS5ViJ
E f'íiOFESSORA
UNlVERSITÁR!A

pelomenos, a culpa do empregado. Mas nes
se caso há uma circunstância especial, por
doismotivos. "O primeiro deles é que se trata

de caixa de banco que já recebe uma grati
ficação destinada especificamente a cobrir
eventuais diferenças. Q segundo é que, como
caixa, tendo somente ele a posse do dinhei
ro, se falta algum numerário, a sua culpa é

presumida", explicou Abdala. Oministro re
lator acrescentou que, evidentemente, deve
ser dado ao Caixa fazer prqva de que não teve

culpa pela falta de numerário, quando, por
exemplo, foi vítima de um assalto ou outra

hipótese qualquer. "Entretanto, o p.esconto
no salário só é válido até o limite do valor da

.

gratifiéação de quebra' de caixa", assinalou.
O Tribunal Regional do Trabalho da 13a Re

gião (PB), acolhendo recurso do empregado,
determinou que os descontos fossem devol-

vidas porque não foi juntada aos autos prova
de que havia convenção coletiva de trabalho
autorizando a prática.

No recurso ao Tribunal Superior do Tra
balho, il_defesa do empregador sustentou que .

a responsabilidade pelas diferenças de caixa
é cio empregado, uma vez que a "comissão
de caixa", assegurada pela convenção coleti
va de trabalho, tem por objetivo cobrir even
tuais diferenças de dinheiro. O recurso do

empregador foi conhecido e a obrigação de
devolução dos descontos foi afastada.

Desta forma, há de se' analisar quais
foram as circunstâncias em que ocorreu a

diferença de caixa, se houve efetivamente a

culpa do empregado e se está aprovada tal
possibilidade de desconto na convenção, a
fim de evitar maiores prejuízos aos empre
gadores.

Conforme entendimento expressado
pela Segunda Turma do Tribunal Supe
rior do Trabalho, o desconto feito no salário
do empregado que exerce a função de cai
xa com o objetivo de repor ao empregador
eventuais diferenças de numerário em seu

caixa ao final do expediente é lícito, mas

deve observar o valor da gratificação paga
ao trabalhador a título de "quebra de caixa".
Segundo o relator do recurso, ministro Van
tuil Abdala, normalmente os descontos no

salário só são permitidos quando provada,

o CORREIO DO POVO
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----------pOLíTICA

Valeu a pressão de aposentados que Amanhã o Superior Tribunal Eleitoral
foram a Brasília nesta semnnn.Jnsé decide duas ações da coligação "Salve
,Sarney (PMDB), presidente do se- Santa Catarina" contra o governador Luiz
nado, e Michel Temer (PMDB), pre- Henrique da Silveira (PMDB). Em uma

sidente da Câmara dos Deputados, delas;inegibilidade por três anos e na

anunciaram a data de 8 de julho
'

outra a cassaçã'o do mandato. A coliga-
para votar veto do presidente Lula ção do ex-gov�rnador Esperldião Amin
ao projeto do senador gaúcho Paulo (PP) acusa LHS de abuso de poder eco-
Paim (PT), que dá para todos o rea- nômico e político em 2006. Já o TRE/SC

" Que casamento? juste de 16,7% concedido em 2006. julga dia 3 de junho ação da Caligação
E não apenas 5% para quem ganha "Jaraguá Nossa Gente", do ex-prefeito

Não sei do mais que um salário mínimo, mesmo Moacir Bertoldi (PMDB) contra a prefeita

que estão falando." �qu_es_eJ_·am_ce_nt_av_os_. Ce_cí_lia_Ko_n_ell_(D_EM_). _

ROGER, JOGADOR
DE FUTEBOL, negando ter

casamento marcado com a atriz
Deborah Secco, em junho.

FALA Aí!'

" A reeleição
é lesão 00 princípio

republicano."
, MINISTRO GILMAR MENDES,

PRESIDENTE DO STF, contrário a

sistemas de reeleição que permitem
dois mandatos consecutivos.

" êstamos

preparados poro
o batalha."

KIM JONG-IL, DITADOR DA
CORÉIA DO NORTE, depois do
segundo teste com bomba nuclear
realizado na segunda-feira, 25.

Eleições 2010
..

Defendendo candidatura própria à Presidência da República em 2010, o senador
Pedro Simon (PMDB-RS), radicalmente contrário a uma aproximação com o PT,
como já se costura na Câmara dos Deputados e no Senado,mandou ver contra os

caciques peemedebistas. "Esse comando que está aí, não sabe de onde veio e a

que veio. Não participou de nada. Para seus integrantes, o PMDB não passa de uma
legenda", atacou o senadoc egressa do antigo MDB, fundado em 1966 e que deu
origem ao PMDB, em 1980. Se há problemas no partido em âmbito nacional, em
Santa Catarina não é diferente. Aqui o PMDB não tem nome sólido para as urnas. O
presidente do partido, Eduardo Pinho Moreira, se oferece, m(lS, na prática, a trans
ferência de votos de Luiz Henrique da Silveira é improvável. O que já ocorreu

em Joinville, onde Mauro Mariani, nos braços de LHS, amargou derrota aca

chapante no ano passado. Enquanto issa, o democrata Raimundo Colombo vai
passando a patrola. Até porque não tem nada a perder (o mandato de senador
vai até 2014) se o embate der vitória a Ideli Salvatti (PT). Ela, sim, com man

dato até 2010 e a obrigação de vencer. O quadro só mudo se LHS for absolvido
,pelo TSE (veja nota abaixo). 'Ao contrário, enterra os tucanos também. Um par
tido, segundo disse recentemente o vice Leonel Pavan, desorganizado.

DIA "D" 1 ' DIA "D" 2

REAÇÃO
P�B, PR, Pp, PDT, PTB, PSC, PMN e PRB são
da Câmara dos Deputados contra a propos
ta do presidente Lula para adoção,da lista
fechada nas eleições proporcionais. Seria
um atentado à democracia, tirando o direito
do eleitor de votar em quem quiser E, ainda,
uma reedição dos senadores biônicos, eleitos
indiretamente em 1978, pelo presidente da
República Ernesto Geisel. Garantindo ao go-

-

vemo maior apoio no Congresso. Por Santa
o

'� . Catarina, Leonir Vargas Ferreiro. Governadores
� também foram indica'dos pelo regime militar
z Como Jorge Bornhausen, em 1979.

o CORREIO DO POVODQUARTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2009

FUTURO
Olhando mais pará frente, para o crescimento 110 cidade, o pre
feito Nilson Bylaardt (PMDB) jú estudo áreas que possam uhrí
gar um novo porque de eventos.,' O atual, palco de tradicionais
e importantes feiras, de festas, de shows, 00 Iodo do perigoso
BR-280, já não comporto mais o movimentação de pessoas e ve
ículos quando há, ali, eventos de grande porte.

PONTE
A conhecido Ponte d,a Trindade, entre Jaraguá e Schroeder, ligan
do os localidades de Bracinho e Santo Luzia, vai sair do papel
em projeto, de parceria entre os dois municípios. É um dos'
temos da reunião de hoje do Conselho de Desenvolvimento
Regional do SDR de Jaraguá, em Corupá. As duas prefeituras
entram com RS 100 mil cada e convênio com o Estado, de RS
200 mil, garantirá o obro.

ASFALTO
No mesmo reunião, o COR vai aprovar pedido de crédito do Pre
feitura de Jaraguá 00 Badesc, no valor de RS 5 milhões, poro
pavimentação de ruas incluídos no programo Nosso Asfalto. A
contrapartida do município é de RS 2.142,857,14. Schro�deq

:itambém pleiteio recursos do Estado, de RS 2QO mil, enqu9nto{n
que Corupá quer o aprovação de projeto poro construção de pon:" "

'te entre os bairros Seminário e Rio tfovo.

RESPOSTA'1
Do comandante do 14° BPM de Jaraguá, major Rogério Vonk,
sobre noto do coluna do dia 23/05/09: "os veículos destinados

.

li socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fls-
.

calizQção e operação de trâo e as ambulâncias, além de
ridade no trânsito, ge ivre circulação, estacion�-,
to e parada, q�l(nd�" o de urgênçia

" €onforme
rescreve o art. 29 VII do /97 - Código de Trânsito;'
Brasileiro. A Polícia Militaf'é mo instituição formado por
policiais militares ou funcionários públicos que por vezes pai
dem cometer erros como qualquer ser humano.

RESPOSTA 2
O que não parece que houve neste momento, pois parece justi
ficado o referido estacionamento no local. A matéria relato que

< •.
0 guarnição policial não estayq"em ocorrência policial, o que é

�,0um grande equívoco, pois na verdade, estava em andamento um

furto no Supermercado Angeloni, sendo que o ação resultou no

'prisão de um agente com o material furtado (bolethn do Copom
em ocorrência sob nO 273.004). A afirmativa de que havia "vários
outros vogas 00 Iodo", fico totalmente no seu cunho s�bjetivo
de afirmar, pois o área do foto ficou centralizado no vogo em

questão... ".

BR-101
É bom ficar de olho nos explicações do governo sobre o atraso
nas obms de du.plicação do trecho Sul do BR-1 01, já. que temos
prometido poro 2010 o início do duplicação do primeiro trecho
do BR-280. Segundo o senadora Ideli Salvatti (PT), o problema
está no descapitalização dos empreiteiros em relação aos con

tratos firmados há cerco de quatro anos. Perguntar não ofende:
os preços oferecidos à época eram poro conduir-n obra ou fazer
só o metade, como está hoje? Se havia defasagem nos preços,
p'or que algumas empreiteiros já concluíram seus trechos e ou- ,

tras nem começ,aram?

celso@ocorreiodopovo.com.br
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PASSOU'

�LmCA-------------------

Câm'ara autoriza compra do Parque
Proposta em regime de urgência recebeu seis votos favoráveis e quatro contrários

/

JARAGUÁ DO SUL

Foi uma hora e meia de dis
cussão até que fosse aprovado
o projeto de lei que autoriza o

município a comprar o imóvel
do Parque de Eventos no limi
te de R$ 1 milhão. Nove dos 11

vereadores subiram à tribuna

para justificar sua decisão. Fo
ram seis votos favoráveis e qua
tro contrários à proposta em

regime de urgência. '.

.

Além dos três aliados
- Adernar Possamai (DEM),

. Adernar Wínter (PSDB) e José
Osório de Ávila (DEM) -, tam
bém votaram com o governo
Natália Petry (PSB), que saiu

(
em defesa da retomada do

espaço para projetos' como
do Centro de Convivência da
Terceira Idade, e Jaime Ne

gherbon (PMDB),. alegando.
. apelo popular. Maior dúvida

da noite, o voto favorável do
vereador Amarildo Sarti (PV)

. impediu que a decisão recaís
se sobre o presidente da Casa,
Jean Leutprecht (PC do B).

Diferente do colega de ban
cada, Lorival Demathê (PMDB)
rejeitou ri projeto, assim como

Isair Maser (PR) e os dois vere
adores do PT, Francisco Alves e

. Justino da Luz. A pedido do pe
tista, foi reproduzido um áudio
da sessão dó dia 6 de março de
2008, quando o ex-prefeito Ivo
Konell, marido da prefeita Cecí
lia Konell, posicionou-se contra
o pagamento de indenização
pelo município à Salvita para
retomada do Parque de Eventos.
Na época, o então prefeito Mo
acir Bertoldi (PMDB) conduzia
as negociações.

CAROLINA TOMASELLI

Secretário ga�ante realização
dà Schützenfest na estrutura

"Fico muito feliz pelo po
sicionamento dos vereadores,
que entenderam a importância
do resgate daquele patrimônio.
Temia não só pela perda do Par

que de Eventos, mas pelo fim
da Schützenfest", declarou o.

secretário de Cultura, Turismo e

. Esporte, Ronaldo Raulino, logo
após a aprovação do projeto.

Raulino também confirmou a

realização daFesta dosAtiradores
que, segundo ele, havia sido des
cartada pelas Sociedades de Tiro
caso permanecesse na Sociedade
Aliança, onde foi realizada em

. 2008. E lembrou que são apenas
quatro meses para reformar o es

paço, a partir de levantamento
feito pela Secretaria dePlaneja-

menta. "Paralelamente, a Fun

dação já está com um projeto
para fazer a Schützenfest do
jeito que o jaraguaense merece,
e com café no bule, de forma
profissional", disse.

Para ele, "a festa não existe
sem as sociedades", mas. dis
se que a parte operacional do
evento ficará integralmente a

cargo da administração muni

cipal, como era no passado. ''As
sociedades não desejam mais
tocar esta parte", disse, infor
mando que será contratada
uma empresa de eventos e que
a etapa é de captação de recur
sos junto ao governo do Estado.
Em 2007, o custo da festa ficou
em torno de R$ 890 mil.

Representantes do governo acompanharam a discussão e votação do projeto

Pagamento'
de credores

Após a votação, o pro
curador da Salvita, Marlo
Lawin, avaliou como posi
tiva a aprovação do projeto,
"uma vez que finalmente vai
ser por a terra esta longa dis

puta judicial. Segundo ele,
o R$ 1 milhão será utilizado
pela sociedade para quitação
de dívida com credores. "E a

Prefeitura vai ser responsável
pelo processo de usucapião,
estimado em R$ 250 mil, e

honorários, em valores ainda
� não conhecidos" ..
� Sobre o futuro da Salvita,
� disse que é provável sua ex

� tínção definitiva, porém res

: saltou que a decisão caberá à
Amarildo Sarti nõo escondeu sua preocupação: "Foi uma decisão difícil" assembleia;

A JUSTIFICATIVA DOS VEREADORES

A FAVOR CONTRA
• AOEMAR POSSAMAI' (OEM)
"Se o Prefeitura não tentar o acordo, o processo

vai se alongar e o município pode ser obrigado o

pagar um valor em juízo Ilróximo o RS 22 milhões".

• FRANCISCO ALVES (PT)
"fizemos alguns questionamentos, mos neste

Pedido de Informação não foram esclarecidos todos
os dúvidas, que não eram só do Bancado do Partido
dos Trabplhadores, mos de todo o comunidade" .

• AOEMÂR WINTER (PSOB)
Não se manifestou. • ISAIR MOSER (PR)

"Sabemos que este tipo de votação prejudica ti

imagem dos vereadores, mos não estou preocupa
do com isso. Temos que ter certeza do que estamos

aprovando, por isso sou contra à compro do Porque
de Eventos nestas condições".

.

• AMARILOO SARTI (PV)
"Fui procurado por. muitas·pessoas que pediram

voto 00 projeto e também consultei meu partido. É
uma decisão difícil, mos o importante é fazer com

que aquele espaço não fique ocioso".
,. LORIVAL OEMATHÊ (PMOB)
"Infelizm�nte. nenhum membro dos sociedades me

procurou. O projeto diz que é um milhão, mos neste valor
não está incluído o usucapião e os honorários e quem assu-

me depois de aprovado o'projeto é o município".
'

.

• JAIME NEGHERBON (PMOB)
"Meu voto é favorável pelos sociedades de tiro

e pelos agricultores, poro que se dê um fim o esta
história".

�JOSÉ OSÓRIO OE ÁVILA (OEM) . • JUSTINO OA LUZ (PT)
.

"Também estou votando pelo comunidade. Se "Existem outros prioridades. Com um milhão dá
estou aqui hoje, é graças à comunidade. Meu voto é � poro pavimentar 30 ruas ou construir quatro creches.
com muito coerência". Votá não porque.deve haver mais discussão com o

comunidade" ..
. • NATÁLIA PETRY (PSB),
"Nesta questão não quero errar. Acompanhei o

processo e entendemos o importância,do Porque de

E.ventos poro o comunidade".

• JEAN LEUTPRECHT (PC 00 B)
Não votou, pois como presidente só se posíctonn

em coso de empate.
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Ope.ração de combate à pirataria
Ação apreendeu R$ ISOmil em produtos ilegais e duas pessoas foram presas

C36

CRIME

JARAGUÁ DO SUL

Operação de combate à pira
taria resultou na apreensão de
R$150 mil em mercadorias em

20 lojas de Jaraguá do Sul, na
manhã de ontem. As 223 caixas
contendo materiais ·pirateados
e contrabandeados foram enca

minhadas para a Delegacia da
Receita Federal de Joinville. O

. material ficará apreendido 'no
local enquanto transcorrerem
ás investigações.

A ação foi realizada em par
ceria entre Ministério Público
de Santa Catarina, Receita Fede
ral, Polícia Civil, PolíciaMilitar,
Receita Estadual, IGP (Institu
to Geral de Perícias} e Inmetro

. (Instituto de Metrologia de San
ta Catarina), com apoio da PRF

".(Polícia Rodoviária Federal).
Dois proprietários de lojas

�

. foram presos em flagrante por
contrabando e descaminho.
Eles foram encaminhados à De-

-.

legacia da Comarca para prestar
.. esclarecimentos, ônde perma
<neciarn até o fechamento desta

edição. Segundo a Receita Fe

deral, no local havia um grande
volume de mercadorias ilegais.

De acordo com o delegado
da Receita Federal em Joinvil
le, Mário Benjamin Bartos, os

mandados de busca e apreen
são foram autorizados pela Jus
tiça após meses de investigação
realizada pela Polícia Militar
e Civil. A iniciativa, partiu do
Ministério Público de Santa
Catarina. Entre os principais
produtos apreendidos estão ele
troeletrônicos, brinquedos, CDs
e DVDs. "Havia selo falso do In
metro em alguns brinquedos",
comentou.

Ontem pela manhã, as lo
jas permaneceram fechadas.
No entanto, elas poderão con

tinuar operando normalmen
te, desde que não voltem a co

mercializar produtos ilegais.
Entre os estabeleçimentos
fiscalizados pelos agentes es

tavam lojas de utilidades e de
jogos para vídeo game.

A operação também aconte
ceu em Araranguá, no Sul do Es
tado, onde materiais pirateados e

contrabandeados foram apreen
didos em lojas e residências.

DAIANE ZANGHELlNI

PRESENTES E BRINQUEDOS

Mercadorias ilegais foram apreendidos em 20 lojas, no manhã de ontem

r.omitiva levou documento com 6,5 mil assinaturas 00 secretário Lio Iironi

Abaixo-assinado entregue pelo
. .

Com.dim ao secretário regional
JARAGUÁ DO SUL

Um abaixo-assinado com

6.571 assinaturas de apoio à ins

talação da Delegacia daMulher
em Jaraguá do Sul foi entregue
no início da tarde de ontem ao

secretário de Desenvolvimento
Regional, Lia Tironi. O docu
mento foi apresentado por uma
comitiva do Comdim (Conse
lho Municipal dos .Direitos da

Mulher), liderada por Silvana
Passold e Rosane Sasse -, res

pectivamente presidente e vice

presidente da entidade. _

O grupo, que ainda contou
com a participação da chefe
de gabinete da Prefeitura, Fe
dra Konell da Silva, e da ve

readora Natália Petry, recebeu
de Tironi a garantia de que
também está engajado na luta.

§. Também disse que vai agen
� dar para breve um encontro
õ com o secretário estadual de

Segurança Pública, Ronaldo

Benedet, a quem repassará o

abaixo-assinado.
.

A comitiva
- também vai

participar da reunião do Con
selho de Desenvolvimento Re

gional, que acontece a partir
das 14h de hoje, no Seminário
de Corupá. Na oportunidade,
Silvana vai apresentar argu
mentos em defesa da instala

ção da delegacia da mulher.
Conforme Silvana, 36%

das ocorrências registradas na
Delegacia da Comarca estão
relacionadas à agressão do
méstica. Segundo ela, seriam
necessários 13 policiais para
realizar o atendimento espe
cializado. A Prefeitura deve
ceder funcionários para o tra

balho de apoio, cO,[D.O psicólo
ga, assistente social, zeladora
e outros profissionais. A Ad
ministração Municipal tam
bém se comprometeu a ceder
o espaço físico e o terreno.
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Havia selo do
lnmetrn falso
em nlquns
brinquedos 99
MÁRIO BENJAMIN BARTOS,
DELEGADODA RECEITA
FEDERAL EM JOINVILLE

Contrabando
e descam.inho

Contrabando é o entrado
no país de mercadoria proibi
do. Já o descaminho é o en

trado no país de mercadoria
permitido, mos sem os devi
dos recolhimentos tributários,
ou seja, há o sonegação fiscal.
A peno poro estes crimes é o

reclusão de um o quatro anos, .

�egu!ldo o Código Penal.

Tentativa
de estupro
CORUPÁ

A Polícia Militar está in

vestigando uma suposta ten
tativa de estupro na madru
gada de Ontem na Rua Hansa
Humboldt, Bairro João Tozini,
em Corupá. Por volta das 5h,
uma mulher de 42 anos ·que
ia de bicicleta para o trabalho,
em uma empresa no Centro
da cidade, foi surpreendida
por um homem que estava es

condido no mato.
Segundo informações da

Polícia Militar, ela relatou

que, quando passava por uma

ponte, foi derrubada da bici
cleta, agarrada pelas costas e

teve a boca tapada com uma

das mãos. Ela conseguiu esca

par mordendo uma das mãos
do agressor. Em seguida, deu
um chute no meio das pernas
dele e fugiu.

Os policiais militares fize
ram buscas no local, mas até
o fechamento desta edição o

suspeito não foi localizado.

i
r ,

·1
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GpoEx faz nova temporada do

espetáculo 'O Cavalinho Azul'
ADOÇÃO'

Microrregião tem
125 pretendentes
No país, são quase 18 mil interessados

mente o pangaré da família
vendido pelo pai. No caminho,
a criança encontra diversos
obstáculos, uma grande amiga
e alguns inimigos. No entanto,
não desiste da procura, apesar
das dificuldades ..

O espetáculo integra ao pro
jeto"� escola vai ao teatro", da
Sear, Até sexta-feira, estudan
tes de três a dez anos de idade
assistem à peça. Já no fim. de
semana, outras duas sessões
serão abertas ao público em

geral. Elas começam às 16h, no
sábado e domingo, e os ingres
sos custam R$ 10 e R$ 5 (estu
dantes, idosos e pessoas com

menos de 18 anos de idade).

JARAGUÁ .,0 SUL

A fantástica história do

garoto Vicente e de seu "ca-
valinho azul" volta ao palco
do Centro Cultural de [araguá
do Sul, nesta semana. Até o

próxim'o domingo, o texto da
escritora Maria Clara Macha
do assume uma versão .teatral
e multimídia produzida pelo
GpoEx (Grupo de Experimen
tação Cênica da Scar). Nela, os

-

personagens interagem' com

imagens projetadas nos cená
rios e levam os expectadores a

uma verdadeira viagem.
.

Narrada por João de Deus, a
fábula conta a trajetória de um
menino que busca incansavel-

\

JARAGUÁ DO SUL

Você pretende adotar. uma
criança ou já pensou no assun

to, mas tem dúvidas? Então re

serve a noite de amanhã para
esclarecê-las.' O grupo Bendito
Fruto faz, às 19h30, reunião te
mática no auditório da Celesc,
na Rua Epitácío Pessoa, Centro
de Jaraguá do Sul.

No encontro, aberto a todos
os interessados, o casal Analíce
e Luiz Ollegar vai falar sobre
o assunto. Eles contam. toda a

trajetória entre a decisão até o

momento em que sé transfor
maram efetivamente em pais
por adoção.

Segundo Maike Pacher, do

apoio técnico do Bendito Fruto,
atualmente existem no Brasil
17.844 pretendentes e apenas
2.537 crianças em condições
de habitar um novo lar. Dessas,
1.910 possuem um ou mais ir
mãos e somente 24,9 têm menos

. de cinco anos de idade. Porém,
a grande maioria dos inscritos
no cadastro nacional quer exa
tamente o contrário. Por isso, o

.

processo _pode demorar cerca

4:8 meses para ser concluído,
enquanto que em casos com

menos. exigências não costuma

levar mais de nove meses.

Os critérios levados em

consideração qUB.I.J.do alguém
pretende adotar são estabeleci
dos pelo Estatuto da Criança e

Adolescente. Entre eles está ter
mais de 21 anosde idade e, no

mínimo, 16 de diferença com o

futuro filho. Além disso, tam
bém é feito um estudo psicos-

Animais negligenciados "pelos
donos podem ser adotados

[3 JARAGUÁ DO SUL do governo municipal. Bas

� Eles não têm um lar, nem ta acessar o endereço' virtu
i aten-ção. Foram simplesmente al www.portal.jaraguadosul.
� abandonados à mercê da vida com.br e os 'Hnk '

s Prefeitura

Crianças destituídos judicialmente do família esperam adoção em abrigos nas ruas, com acesso fácil a
-

e Saúde.
doenças e agressões de todos Mas, segundo o veterinário
os tipos. Sem qualquer cui- , Waldemar Schweitzer, pata
dado, passaram a representar

-

garantir a adoção, é necessá-
- perigo ou incômodo. A histó- rio ter as mínimas condições
ria desses dois cães, que nem de. sustento e também um

nome possuem, podia ser a de ambiente propício à criação.
outras centenas de cachorros, '�s pessoas pegam cães sem

afinal, as estradas jaraguaen- critério algum, depois.se (fesi-
,ses estão cheias deles ..

'
- ludem e os abandonam", criti-:

Para minimizar essa reali- -

ca, avisando ainda que' maus

dade, o município, junto com tratos de bichos são tido como

a Clínica Veterinária Schweit
zer, está intermediando o aco
lhimento .de animais através.
do projeto ''Adote um amigo".
Com ele, donos em potencial
podem conhecer os bichos re

colhidos e levá-lo para casa.

No momento, dois aguardam
por interessados. As fotogra
fias estão disponíveis nó site

crime e geram indiciamento.
Vale lembrar que todos os

cães cuidados pelo projeto só

podem ser' liberados após re

ceber vacinas, banho, tosa e

tratamento de -saúde, quando
preciso. Além disso, o progra
ma apenas socorre animais em
casos extremos. "Não é uma

desova", avisa o profissional.

social do candidato.
Para se inscrever, é necessá

rio procurar a Vara da Infância e

. Juventude do Fórum de Jaraguá
do Sul, no caso de moradores da .

cidade-e de Corupá. O cadastro
é feito sempre na última sexta-

feira de cada mês, às 17h30. Já
os pretendentes de Schroeder,
Massaranduba e Guaramirim
devem acessar a entidade deste

município.

KELLY ERDMANN

Balé de Cuba dança, hoje, 'na Scar
Apresentação inclui coreografias para obras clássicas e românticas

diva cubana de 88 anos de idade
que continua viajando o mundo
com a dança. Quem quiser ver de
perto o trabalho dela e dos baila
rinos do grupo deve comprar os

.ingressos na bilheteria do teatro.

Eles custam R$ 80. Estudantes
e idosos pagam a metade desse
valor. Outras informações pelo
telefone 3275-2477.

JARAGUÁ DO SUL

Depois de passarpor São Pau
lo e Porto Alegre, o Balé Nacional
de Cuba faz um breve pouso no

.

palco do Centro Cultural da Scar,
hoje. Reconhecida como sendo
.uma das companhias mais im

portantes da atualidade, ela está
em turnê pelo Brasil levando na

bagagem coreografias cheias de

encanto. No repertório, há Ver

sões para obras que, apesar dos
anos, permanecem no imaginá
rio do público. O Lago dos' Cis
nes, A Bela Adormecida, Quebra
Nozes, Giselle e Coppélia com

provam isso e Serão apresentadas
à plateia nesta noite.

O espetáculo começa às 20h e

é dirigido porAliciaAlonso, uma Dois mochos, de cerco de dois e seis anos, aguardam uma novo morodiCl
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Sch-roeder foi contem,pla,da
com recursos do governoSegundo semestre

. .

deve. ser de cautela
Voigt traça metas e pensa em candidatura
SCHROEDER

o segundo semestre do ano

deve ser pautado por ações cau

telosas na Prefeitura de Schroe
der. De acordo com o prefeito Fe

lipe Voigt, os próximos meses já
estão planejados: O trabalho do
administrador continuará a ser

de maneira preventiva, para que
o município possa se defender e
se' preparar para enfrentar o ce

nário da economiamundial, e os

reflexos dela na dinâmica local..
Voigt mais uma vez citou a

queda do repasse do FPM (Fundo,
'de Participação dos Municípios)
como um dos problemas. O pre-

-

feito pretende desafogar a lista
de projetos e obras que devem
ser feitas na cidade. Para isto, ele
aguarda o governo federal repor
parte do FPM para igualar os va
lores repassados no ano passado.

"Mas ainda vamos ficar abai-
�

xo do recurso que é necessário

para o município", enfatizou. No
mês de abril a Prefeitura recebeu
R$ 317mil e no mesmo período de
2006 o valor foí de R$ 357mil.

DAIANA CONSTANTINO

Muda�ça'para
o novo prédio

A Prefeitura de Schroeder
recebeu R$ 29 mil do governo
estadual. Segundo o prefeito,I

Felipe Voigt, esta é a segunda
parcela do recurso. A primeira
parte repassada foi de R$ 25
mil e está no caixa do poder
público. ,O dinheiro será in
vestido na ampliação dos pos
tos de saúde.

No começo do ano, o muni

cípio também foi contemplado
com R$ 100 mil pelo governo
federal. O dinheiro foi investi
do em obras para reconstruir
a cidade após os estragos cau

sados pela catástrofe climática
que atingiu Santa Catarina nos
meses de novembro e dezem-

O gabinete do prefeito Fe

lipe Voigt e os demais setores

ligados à parte administrativa
da Prefeitura foram transferidos

para outro endereço na segunda
semana deste mês. Com a nova

construção, uma das intenções
do administrador foi tomar mais
transparente o trabalho. Para isto,
as divisórias que repartem os se-

,

tores do espaço são de vidro. Prefeito e vice trabalhaín no novo espaço desde o começo do mês
.

Segundo Voigt, a nova sede
da Prefeitura oferece conforto

para os funcionários e, principal
mente, facilita o atendimento aos

moradores. Para o vice-prefeito
Luís Ribas, a centralização dos
serviços vai ajudarmuito a: popu
lação. O antigo prédio da Prefei
tura será a sede da secretaria de

-

Educação, que hoje fica em um
-

espaço alugado. A mudança está

pr�vista para junho.

bro do ano passado.
De acordo com o prefei

to, duas galerias de tubulação
ainda vão ser implantadas nos

bairros Schroeder I e Rio Hern
como forma de prevenção, O in
vestimento de -R$ 248 mil vem
também do governo federal.

Mas, os recursos repassa
dos não são suficientes para
reparar todos os estragos dei
xados pelas chuvas no muni

cípio. Segundo o vice-prefeito,
Luís Ribas, a Prefeitura teve
de investir recursos da própria
administração para atender, os
moradores. ''A maior parte das
áreas atingidas foi recuperada
com dinheiro próprio".

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
ESTADO DE SANTA CATARINA

Tabelionato do Município e Comarca de Jaragucl do Sul

Margot Adelía GrubbaLehmann,
Iabeliá e Oêoele Destqnada

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca nC 1589,
Telefone: (47) 3273-2390 H. de Func. 09:00h às 18:00h

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Saibam todos Que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os titulas abaixo reladonados,ficando os devedores.!
intimados a partir.da publicação deste edital a os aceilaróu pagar no tríduo legal (3 diaséteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de ;

oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, scbpena de. em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondenteA 1
presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em). ou pagar(em) ser(em)desconheddas, sua localização!
incerta, ignorada ou ínacessivel, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circu(lscrição Geografica da Servenfía ou, ainda, porque!
ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresente. tudo emconformjdade com os arts. 995, 997 de 1023, todos do :
CNCGJ.

. 1
I � ....

Protocolo: 111689 Sacado: JOAO RICARDOMADRUGA CPF:004.747.539-05
Cedente: ORBHES ESPUMAS E COLCHOES LTDA CNPJ: 05.937.9461000

�����raOnT��l�����gBRÃmt�� Duplicata de Vent��e����������ro�j009 valor: 245,96
Liquidação após a intimação: R$10,OO, Condução: RS 26,56, Diligência: RS 20,00, Edital:R$10.00

Protocolo: 112100 Sacado: DOUX FRANGOSULS/AAGROAVICOLAINDÚS CNPJ:91.374.561i010
Cedente: GASTROVILLEADMINISTRACAODE RESTAURANTESLTDACNPJ: 01.201.519/000
NumeradoTitulo: 8095 Espécie: Dupli6ata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASILSA

.

DataVencimento: t4/05/2009 Valor: 93,75
Liquidação após a intimação: RS tO,OO, Condução: R$ 37,83; Diligência: RS20,OO, Edital: RS10,OO

Protocolo: 112230 Sacado: LIBERTO BARDT CPF: 247.726.669-15
Cedente: 8V FINANCEIRAS/A-C.EI. CNPJ: 01. t49.9531000
Número do TUulo: 13:1007285 Espécie:CéduladeCréditoBancârio
Apresentante: ADVOCACIABELLlNATI PERE2 SIC Data Vencimento: 23110/2007 Valor. 3.934,31
ljquldaçêoacósaínümação: R$10,00, Condução: RS16.00,piligénoia:R$20,00, Edital: R$10,00

Protocolo: 112245 Sacado: SM BLUMENAULTOA-ME CNPJ:09.034.6271000
Cedenle: F'ARATI SA CNPJ: 82.945.9321000
Númerodo Título: 0824250 Espécie: Duplicata deVenda Mercanfil por rnd!cação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 11/0512009 Valor: 247,19
liquidaçãoapós a intimação: RS 10,00, Condução: RS 18,82, Diligência: RS 20,00, Edital: R$10,00

protoc�i;im4eSacado: SM BLUMENÃU LTDM1E -----C-NPJ: 09.034.627íOOO
Cedente:PARATI SA CNPJ:82.945.9321000
NúmercdoTitulo: 082425t Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO

•

Data Vencimento: 13i05/2009 Valor: 277,60
Liquidaçãoapós a intimação: R$ tO,OO, Condução: R$18,82, Diligência: RS 20,00, Edital: R$10.00

Protocolo: 112379 Sacado: NEURIQUEIROZ CPF:042.922_039-11
Cedente: MAGAZINE D&CLTDAME CNPJ: 10.526.76�jOOO
NúmerodoTítuio:0001/09 Espéele:Nota Promissória -.
Apresentan!e: MAGAZINE D&Ci.1OAM.E Data Vencimento: 20/04/20�9 Valor.148.00
Liquidação após a intimação: RS10,pO, Condução: RS 18.82, Diligência: R$20,00, Edital: R$10,00

Proíocoto: 112387 Sacado: PRISMAELETRICAE TERRAPLANAGEM LTDA CNPJ: 73.340.12t/000
Cedente: BANCOSAFRASiA CNPJ: 5B.160.789'OOO
Númerodo Título; 454709706� Espécie: Duplicata deVenda Mercaníil por Indicação
Apresentante:BRADESCO. Data Vencimento: 08f0512009 Valor: 1.161.00
liquidação após a intimação: RS1 0,00, Condução. RS 4,74, Diligência; RS 20,00, Edital: RS 10,tiO

Protocolo: 112318 Sacado:JOSELAINEMACIEL CPF:029.796.949-83
Cedente:MATERIAIS DE CONSTRUCAO LAWIN LTOA CNPJ: 83.645.9t1/000
Número doTitulo: 90292 Espécie: Duplicata deVendaMercantlJ por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASILSA DataVencimento: 10/0512009· Vaiar: 100,00
Liquidação após a intimação: R$10,OD, C.ondução;R$ 46,28, Diligência: RS 30.70, Edital: RS10,OO

Protocolo: 112377 Sacado: DOLORESM.KIATKO\VSKI CPF:612.719.34949
Cedente: ISOLDEDAlMONICO CPF: 964.365.739-68
Numero coTítulo: 01 Espécie: Nota Prornlssóna
Apresentante: ISOLDE DALMON!CO Data Vencimento: 10/12/2008 Valor: 318,80
Líquidaçâoapós a intimação: R$10,OO, Condução: RS26.56, Dillçénca: R$20,OO, Edita!: R$10,CO

.Prctocolo: 112455 Sacado: FABiO JEFERSON N CHAGAS CPF:.897.465.030-49
Cedente: DIAS E FELLER COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTOAM
Narnercco Titulo: CH000070 Espécie: Duplicata de Venda Merq10til por índlcaçác
Apresentante: UNIBANCO-UNIAODE8ANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento: 1910312009 Valor: 154,00
liquidação após alntsnaçáo. R$10,OO. Condução: RS 13,19, Diligência: RS 20,00, Edital: R$10,OO

Protcccc: 112491 Sacado: GUSTAVO PACHER CPF; 003.606.309-60
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIALAMlcqYLLlS CNPJ; 00.906.163;000
Número do Titulo: 9200026534 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMIC.�FEQERAL Data Vencimento: 12í05/2009 Va!or: 285.92
Liquidação apósa intimação:'R$ t 0,00, Condução: RS 4,74, DHlgéncia: R$ 20,00, Edítal; RS1 0,00
Protocolo: 112492 Sacao'''HELOERTAVARESCAMARA CPF:a04.343.120-S3
Cedente:CDNDOMINIO RESIDENCIALAMARYLLlS CNPJ 00.906.163/000
Número doTítulo: 9200026509 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por indicação
Apresentan!e: CAIXAECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 12í05/2009 Vaiar: 101,23
liquidação após a intimação: R$10,00, Condução: R$4,74, Diligência: RS 20,00, Edital: RS10.00

Protocolo; 112493 Sacado:ALESSANDROTRUPPELMACHADO CPF: 890.558.45949
Cedente: CONDOMINIORESIDENCIALAMARYLLlS CNPJ: 00.906.163/000
Número doTitulo; 9200026�46 Espécie: Duplícata deVendaMercantil por Indicação ,

Apresentante: CA!XAECONOM1CAFEDERAl- Data Vencimento: 12i05f2009 Valar: 150.89'
liquid3Çâo após a mümação: R$10,OO, Condução: RS16.00, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,OO

Protocolo: 112494 Sacado:ALEXANOREHIROSHIYAMASHITA CPF: 119.800'.358-81
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIALAMARYLLlS CNPJ: 00.906.1631000
Número doTltu!o:92000126488 êspéce: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL Da!a Vencimento: 1210512009 Vacar: 154.74
LiquidaÇãoapós a intimação: RS 10,00, Condução: R$4,74, Diligência: R$ 20,00. Edital: RS 10,00

Profocolo; 111836 Sacado: ,,A. SERVI OS CNPJ: 07.001.619iOOO
Cedente: 8LUE DIAMOND DO BRASILCOMERCIALlMPORTACAOEXCNPJ; 03.285.1171000
NúmerodoTitulo: 1770.2 Espécie: DupUcatade Venda Mercantil porlrdícaçào
Apresentante: BANCODOBRASILSA Data Vencimento: 1910412009 Valor: 666.00
Liquidaçãoapós a intimação: R$1 0,00, Condução: RS 26.56, D:ligência: RS 20,00, Edital: R$10,OO

Margol Adefia Grubba lehmann, Thbeliã e Oficiara Designada
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------0ANO É
TERCEIRA PONTE URBANA
SOBRE O RIO ITAPOCU

A edição de 28 demaio a 3 de
junho de 1988 do jornal O Cor
reio do Povo trazia como reporta
gem de capa umamatéria sobre a

nova ponte que seria coristnúda
em [araguá do Sul. A conquista
era muito esperada pelos mora

dores e governantes da cidade e

seria constnúda em breve. -

A matéria revelava que uma

construtora de. Curitiba tinha

sido a vencedora da concorrên-
. cia pública para a construção da
terceira ponte urbana sobre o Rio

Itapocu. A ponte seria na altura
da empresa Kolbach, onde havia
apenas uma ponte pênsil.

O valor total das obras alcan
çaram Cz$ 92.500. Atualmente
ainda é possível verificar o que
testou da antiga ponte pênsil ao
lado da nova ponte ..

DESVENDADO
A foto da última publicação era da empresa Rodolfo Hufenüssler

Fábrica de Essências. Ela foi fundada em 1925, primeiramente insta
lada naRua Padre Franken. Mais tarde se transferiu para a atual sede,
onde foi tirada a foto em 1935. Hoje é denominada Duas Rodas In
dustrial.Agradecimentos aos leitoresMarcello André Bini, Amadeus
Mahfud e Mário Stein que colaboraram para a identificação.

Em 1935,
a empresa
Rodolfo

.

Hufenüssler
Fábrica de
Essências
e hoje a

Duas Rodas
Industrial.

VOCÊ SABIA?
A Rua Padre Pedro Iranken recebeu essa de

nominação pela Lei Municipal n° 10 de 1958. Até
1958 ela era chamada de D. Pedro II. Padre Pedro
Franken nasceu no dia 4 de novembro de 1880
na cidade Suechteln, na Alemanha. Ele chegou a

Jaraguá do Sul em outubro de 1911, juntamente
, com Padre HenriqueMeller para fundar a Paróquia.

Católica. Em 1912 abriram uma escola primária.
Pedro supervisionou as obras da construção da Ca

pela da Barra do Rio Cerro em 1913. O Padre estava
destinado a ser o I Reitor do Seminário Diocesano
de Taubaté (São Paulo), quando fosse inaugurado
em 1920: Com 'apenas 39 anos, quando estava para
passear em sua terra natal, Padre Pedro faleceu.:

1988 PELO MUNDO
• A nova Constituição brasileira é cprovcdc (22 d� setembro)

• Acontece o primeiro ataque de um vírus-de computador
• AAssembleia Constituinte brasileira aprova o mandato

de cinco anos de Sarney (2 de junho)
• Nasce a modelo Yasmin Brunet (8 dejunho) (1)
• Morre o criador da empresa Ferrari,
Enzo Ferrari (14 de agosto) (2)

magazine
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N�O PASSE APERTO,PASSE NA CIFRA.
CRÉDITO RÃPIDO

EMPRÉSTIMO PARA::
S�rvidor Público - S�rvidor Estadual

S�rvidor F�deral- Funcionários d�- Correios � CElESC ,1&

�
, Empréstimos Aposentados � Pensionistas INSS i

1ll

Empréstimo para pe,ssoa física com chequ�s i

PROMOÇÃO ,

DE CARROS E MOTOS

100% FINANCIADAS
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Strasbourg jaraguá do Sul (47) 3274-1900
Rua Reinoldo Rau, 414

Blumenau - (47) 3331-4500
Itajaí - (47) 3344-7000

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

De Segunda à Sexta das 8h às 19h Sábados até às 13h. - www.strasbourg.com.br
"

DIRIJA ESSE PRAZER

CAEP - Central �e Atendimento Especializado Pe.ugeot: 0800 703 2424' - w.ww.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

g BANCO PEUGEOT

Imagens somente p.lra fins flustrati\'Os. Campanha promecional PetJgeot Ilha. Promo{ào �"âlida pala o Peugeot 206Sell�ion 1.4l FIel. Somente pali! Quem tinandar com o Bdnco Peuqeot com entrada de 55,946%, «mtcrme simulação a 5eglll!. Simulação, modalidade leMing pelo PSA finaR(e Amndamento MerGlflti! S.A., {onsiderando o veltu!o Peugeot 206
Sensati0f11.4L Aex. } pertas, ano/modelo 08109. p!n1ura 5Ólida. Preço publico promocionalsugerldo para venda aVista a parti! de RS 28.716,OOpaf<' a Grande São Paulo, com freteinduso, variãvtl para as demais regil'ief. Plano de60 meses. sendo: entrada de RS 16.065A5 (55,946%) ii vista + 60 panelas mensalstotai� lixasde RS 299,00, com vencimento da

"·{pri�ra}par(elaparal0dlas.Taxalntelnade�omo(TIR)del2.S487%a.a.eO,99%a.m.O(ElíCustoEfetivoT0tfl)daoperaçiiodeanendamenlOmerc:antUéde15,7111%a.a.e1,223S%a.m.,�omin<irlêrl(ÍadeISeTCindusann(ET.Valol(Olaldove!<uloaprarodeRS.M.OOS,45.l\>ugeotl07H8XR1.4lFLEX-Olportas-Ar-rond!cionado,Ol�iinHidr'\ulka.
\fJdros e ll'iI\'aselétricas, Pintura Sólida - Pr�i1 YfOlllocional de RS 31990,00 para pagamento 3yjna- ESL) promoçaon:iilê cumulativa e estevalcr parao Peuçect 207 HBXR 1AL flex03 portasnaO(ontemp� ii liIl4 deO%de juro�p<lrn financlamento.P1!UgeoI1p7 i'asslon XR tAL FIe.:. 4 JXlrtas, Arcondi<lonado, Direção Hidráulica, Vidros e travas efétrkal, pintura
só!ida.anofJllodekl09/09,freleinclpsn.PreçnPlomociollilldeR$37.990,OOpa.rap�,}mentoãvista{ombllnusdeR$1.S00,OOjJindusoIValortabeladeRS39:490,OO}orelecidope!d(oncessiollâria-htapJl)moçãQdoPeugeot207Pas�0J))(Rl.4lfle[náocom�llIplaat"uddeO%dejuroslMrafinancl.lmentD.i'êogeot207b<apadtl.6lFlex,5portas,anoimodeID.
:09!Q9,A(ond]cionado diçildl. dir�ão hidr�ijlica, vidros etravas(!!6trica>, rodasde li9<1 JeYt!, faróis mascara negra, faróis de neblina ,\el'lSOl deCl1uva ede i!umiml�o, pintura wlida, írete incluso, Valo' promodonal de R$ 44.800,OOà vtstacom j)onus de RS1.300,OOjá incluso (Valor tabela oe RS 46,100,OO;oferectdo pela (onccssionáfia.P"euyeoI307 HB Presence
Pdck, 1.6lFlex, 5 pertas, pintulil sólida, ano/modelo08lO9, equipado de s_éoe OIm leto solar, Freios AB5, Alr bag dupll;l, rodas de liga' leve, ar-condícionaoo, dileçã.o hidràulka, (d PiaverMp), faróis de tll'bllna, vidrose!�riro\etraval'il!tric.as nas Pmt.� -Jease partirdeQ% e.m com 5O%de enlradaesaldo em até tzmesessem JUIOS o� lambem 50% de entrada
I' .aldo em até 24 meses <omJulos deO,49% e.m .. Estoque das"Co!1{e.sionárias Petlgro: participames de SC: Peugeot 106 Sensa{irm1.4L Fiel. J potras, pintura solida, ano/modelo 08f09 -OI unidadesj Peuçect 207 HB XR 1.4[, Flex, 3 peitas, pimuta sólida, ano/modelo091tl9;-Ol unidade5; Peugeo\ 207 Paalon XR lAL Flex, 4 portas, pllltllr3 sólida, ano/modelo
09109-05 undades ;Pi!ugeo\207 �scapade, OS Portas.,pínturasólida,allll/modelo. :09/09 - as unidades ; Peug�t-307 HBPreserKe Patk, 1.6l Flex,05 Portas, pintura sólida,ano/modelo.:08/09 -10 unidadE'�; Prarnde vigência da promoçàode 18105/2009a 31105/2009, ou enquentc duraren eseneques. Sujeito i! aprovaçà!ldeírédilo. Todas as (ondiçõesacima
pedctàcser alteradas se hOUWf altera{óes signlfi(ativas no mefcadofiflan<elro, sem a'llso pre\,io. retossememe pala fiM IlusHativos. J1omoçao vãllda para as Conmsionarias Peugt'Of t'rJio cumulativa para outraspromOA;ões. Para mais Info-rmaçoessobre pteçcse condições espl'(lals, «nsulre a RooedeConcesslon;jrias Peugetll panwpantt'sou ligue SA._C - Serylço
deArendlmentoaoOlentedoBan(oPeu9ellf.0800771S57S. '
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mIElfE��ID.i)WIEl�c�IDDM

Engates de carretas Caixa THULE

Para todo os modelos
- Pick-U s e Automóveis

Para todo os modelos

As Thule são bem planejadas para
solucionar muitos problemas de transporte,

-

com capacidade de 360lts de bagagem.

Confonne lei federal nO 9503- CTS r resolução-197.

CAPOTAS
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• CHEVROLET
ASTRA- Vende-se, Sedam"2.0, 02, 4
pts, completo + GNV, quitado. Tr:
9101-8�02.

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

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

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

ACOMPANHANTES

�c'
Janaina
Bela e Sapeca *
Raissa *Estilo menininha

Rafaelif *
Sedutora e meiga
devolta na casa *

(47) 9624·8410
Atendimento 9hOO a 1hOO '*

. 'Atende motel, hotel e residencia

�homens de bom gosto
o,_

"�""" <:,�e executivos
Sigilo absoluto I Só atende motel

(47) 8863·3926

KADET - Vende-se, 95, GSI, comp!.
R$13 500,00. Tr: 99623664.

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

S10 - Vende-se, 05, 2.8, turbo
Diesel, 4x4, branca, gabine simples .

R$ 39 900,00. Tr: 9965-6090.

VECTRA - vende-se, 97, cinza, GLS,
2.0, completo + ABG, ABS, Motor
Novo, Inspeção Gás válida até
04/2010, MP3. Entr. R$12.000,00 +
36x de R$ 420,00 (NEGOCIÁVEL). Tr:
8407-1008 ou 3371-5468. (fora do
horário cómercial).

FIAT

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

IDEA - Vende-se, ou troca-se, 06, ELX
1.4, compl. 10 dono. Tr: 3372-2471.
TEMPRA - Vende-se, ou Troca-se,
97, preto, 8v., AR, OH, AL,VE, TE,
Bateria nova, IPVA pago até 201 o. R$
11 500,00. Tr: 32763485 ou 8435-
0242.

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

UNO - Vende-se, 01, smart, 2 portas,
impecavel, com opclonals. Tr: 3376-
1496.

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

.

GOL - Vende-se; 04,4 portas, 1.0, 8
valvulas, branco. R$ 17 500,00 .. Tr:
9985-1757.

CLASSIMAIS,---------------'-'---

colecionador, original, mecânica
nova, doc. em dia. R$ 13 000,00. Tr:
9988-0428.

POlO - vence-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, comp!. R$ 27

000,00. Tr: 3376-4778 ou 9117-
2550.

.FORD
COURIER - 01, 10'dono. Tr: 3274-
8679.

COURIER - Vende-se, 99, branca,
AC, TE, AL, protetor de lona.

R$16.000,00. Tr: 8408-9110.

FIESTA - Vende-se, 97,1.0, GNV, TE,
AL, MP3, DT, 4 pneus novos, vermel,
ótimo estado. Entrada de R$
5.000,00 + 36x de R$ 300,00. Tr:
3371-5468 ou 9117-5672.

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

KA - Vende-se, 08/09, semi-novo,
branco, 9.000 km, AR, TE, AL. R$
20.000,00 assumir mais 52 x de R$
350,00fixas. 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.

• OUTROS

AUDI - Vende-se, 01, A3, 1.8, turbo,
180CV, banco de couro, teto solar,
roda 17, prata. R$ 31.000,00. Tr:
9997-7999..

HONDA CIVIC -' Vende-se, 01,
automático, cornpl. + couro. R$ 27
000,00. Tr: 9135-7740.

NEW CIVIC - Vende-se, 07, top de
linha. Tr: 9918-9996.

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

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

• RENAULT

CLlO - Vende-se, 01, compl, R$ 14
900,00. Tr: 8435-1566.

CLlO - Vende-se, 08, 1.0, hatch, 16v,
14 000 km, AR, TR, AL, Azul Metá!.
Impecável. R$ 28 500,00. Tr: 9991-
3390.KDMBI - Vende-se, 75, antiga para

Especializada em Multimarcas:

.. ®.�aDDI1
E-mail: mecanicabehling@uol.com.br
Rua Roberto Ziemann, 640 - Czerniewicz (Depois' da Garagem da Canarinho)

(47) 3275-3105

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

GOL - Vende-se; 94, 1.0. R$ 9
500,00. Tr: 9962-3664.

c'

GOL - Vende-se, 05, 1.6, Rallye,
rodas de Liga Leve 15", todo
revisado.Tr: 3276-4966.

GOL - Vende-se, 1.0, 05; 4 pts,
quitado, ar-quente, desembaçador e

limpador traseiro. Tr: 9101-8302,.

GOL - Vende-se, 99, ótimo estado, 20
dono. R$ 14.200,00. Tr: 3376-3978
(após 13h).

.

GOL - Vende-se, ou· troca-se por
pampa ou saveiro, 1.0, 96 branco. R$
12800,00. Tr: 3375-2861.

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

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

.

GER
R E N T A ·e A R

__
..

..�
Muito mais segurança

Uma empresa com orgulho de ser [oroquoense.

Temos locação ele veículos e traslados para aeroportos,

viagens com Vans para qualquer destino.

Rua Cei. Procópio Gõmes de
Oliveira, n" 30 • Centro

Jaraguâ do Sul

Todos os sábados salmos as Sh com destino ao Parque Beta �
Carrero, sendo necessário oagendamente até Sexta feira as 17h. 'W"

Nosso telefone (4'1) 33700026 e 99738889.

Fone/Fax: (47) 337-0·0026

roger@netuno.com.br
www.rogerrentacar.com.brASSiSTt-NO,\24h

41997aaI89

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

vermelha. R$ 2 000,00. Tr: 9653-
7074 ou 9975-0771. RARIDADE

RESERVA AMBIENTAL
COM 790 Mil HA

t MOTOS'
SHADOW - vende-se, 600 VT, 01, 20
dono, em ótimo estado. Tr: 9993-3937

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

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

YAMAHA - Vende-se ou troca-se,
virago 250, por moto de menor valor.
R$10 500,00. Tr: 9911-9045.

Área (Ural com área de 790 mil

hectares, mata atlântica nativa, às
margens da Estrada Serra do Boi, em
CórupálJaraguá do Sul.

Preçomínimo: R$ 350.000,00

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

• PEUGEOT
PEUGEOT - Vende-se, 07, 206 SW
Flex, compl, único dono. Tr: 9158-
7991.BIZ - Vende-se, 125< 07, si partida.

R$ 3.900,OO.1r3275-3538.

Venda por leilão público
com opção de proposta

via Correios.
04/06/09, às 15 horas .

local: Rua da Bahia, 1.600
Bairro de Lourdes- BHíMG

Mais informações:
www.bdmg.mg.gov.br

• CAMINHÕESCBR - Vende-se, 600 RR, 08, 10
dono. R$ 42 500,DO. Tr: 7812-3452.

HUNTER - Vende-se, 07, 90,

MB 1Í10D - Vende-se, 96,
capacidade de carga t80 Kg. Furgão
alto, aceito troca. Tr: 9176-5803.

EN10l
RS 150,00

Mcllllúrgl�D Mllrquardt tida
Rua: Belthldes de Paula Machado RIbeiro,
nO 80 (Piso leor) • GUlWmlilm • Sem: 89270-000

v.�u@mqrqticU'IfMlld.hr

Fone/fax: (41) 3373-5668
wwwOcmarquardt.ind,.br

Celular: (47) 9176.1008
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CURSOS TÉCNICOS E PÓS-GRADUAÇÃO:
.• TÉCNICO EM ALlM�NTOS - 11/08/2009
.·MODA: GESTÃO E MARKETING - 19/06/2009
• GERENCIAMENTO DE PROJETOS - 19/06/2009

C'uRSOS NA ÁREA DE GErSTÃO:
• CIPA': 16/05 A 13/06/09
• ORATÓRIA - 19 A 26/05/09
• RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL - 25 A 28/05l09
• OPERACÕES DE COBRANÇA - 25A 29/05/09'
• CÁLCULO E LEGISLAÇÃO TRABALHISTA - 06/06 A 01 /08/09

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

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

11.11Rua dos Imigrantes, 41.0 -Vila Rau

-MATRíCULAs ABERTAS:
. FAÇAA SUA ESCOLHA!
E AUME,NTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO CIEM SAAB -

o

JARAGUÁ DO SUL/SC
Certificado reconhecido pela Sécretaria
Estadual da Educação Portaria E-no 186

28/12/1999 - Registro nO 4480

IMAGEM PESSOAL:
- CabeleJreiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure - Unhas Artísticas
- Depilação - Maquiagem

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia

.

'" Shiatsu
'

- Quiropraxia
.

- Massagem na Cadeira Ergonômica
"

�ais informações:. 47 ,:, 32rS-4125 .!

Rua João Marcatto, '156 centro - Jaraguá do Sul - se
,

E-ma,il: janigua.ciem.s�hb@terra.com.br ..

Sita: wwW.massoterapia.estetica.ciemsahb.com.br
"

.,
..
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Processador Intel Dual Core
�em. 4 GB I HD 16GB

OVD:-RW' I· Klt 4 baias (Teclado,"
mousee caixa som)

,

Monitor TV lCÓ 20" Samsung

Rua Coronel Procópio Gomes 'dé Oliveira, 1323
Centro - Jaraguá do Sul· fone: (41) 3311-1168

I
3273-6859iii- Notebooks

Notebook
Acer

• 1 GB Memória
• HD 120GB'
• Tela 14,1 Widescreen
• Mais leve e facil para carregar

• '. ••• . r. ••
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• VENDE-SE
ADEGA - Vende-se, de vinho em

pirâmides de barrils em angelin. R$ 3
000,00. Tr: 9988-0428.

APARELHOS - Vende-se, .som,
próprio para tocar em bares ou

lanchonetes. R$ 2 650:00. Tr: 3372-
1448 ou 9962-3834.

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

BARRACA - Vende-se, 3 pessoas. R$

70,00. Tr: 9112-7379.

CAPACETE- Vende-se, cor rosa, em
.

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

COMPUTADOR - Vende-se, 127ram
Intel + CD + Impressora Epson. 13$
500,00. Tr: 9111-0825.

CRECHE - Vende-se, em funcionamento,
legalizada. Tr:�372-0028.

·FILHOTE - Vende-se, yorkshire e

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

FILHOTES - Vende-se, 4 collies,
puros. R$ 200,00 cada. Tr: 3374-
0�08 .:

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

LOJA - vende-se, de confecção em

geral, aceito carro ou material de

construção. Tr: 8813-0934.

MAQUINA - Vende-se, cobertura
kansaw, 3 agulhas automaticas nova.
R$ 5 500,00. ou troco por moto. Tr:

o CORREIO DO POVO
CONTRATA:

Vendedor externo
Pré requisitos:

Possuir carro, notebook e experiência
Benefícios: salário fixo + comissão
Venha fazer parte da nossa família

Tr: 2106-1919 com Patricia Enke (RH)

CLASSIMAIS----------'---�
337.3-6049.

MOUSE - Vende-se, óptico, novo na

caixa. R$-20,00. Tr: 3370-7160.

MÓVEIS- Vende-se, geladeira,
freezer, ar conicionado, sofá, fogão,
mesa, balcão de pia. Tr: 3376-2142
. (parte da manha).

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

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

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

OVELHA - Vende-se, raça Santa Inês,
puro, reprodutor adulto. Valor a

combinar. Tr: 3276-0086 I 9912-
599.7 ou 91636581.

PEIXARIA - Vende-se, em

funcionamento, ótima clientela. Tr:
3370-1142.

SOFA - Vende -se, rústico em couro

e rnadeira massissa de 2 e 3 lugares.
R$ 2 000,00. Tr: 9988-0428.

SORVETERIA - Vende-se, completa,
maquina de fazer sorvete, 5 freezer,
mesas, geladeira, fogão. R$ 38
000,00. Tr: 9137-0999 .

STABILlZADOR - Vende-se, ST
1000, novo na caixa. R$ 50 ,00. Tr:
3370-7160.

UTENCILlOS PI MERCADO - Vende
se, serra fita pi açougue, moedor de

- carne, balcão de frios e laticínios. Tr:
3273-5065.

.

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

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

RAM DDR1- Vende-se, memória, de BUFFE - Compra-se, restaurante. Tr:
512 mb pi computador. R$ 65,00. Tr:. 3273-2347 ou 8853-9716.
9973-9503.

(47)3371-7605
Malriz: DR 280 km 69 (Em frente Posto Maroolla) Filial: Shopping Center Breithaupt - 2° Piso

.

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

• DOA-SE
BOXER - Doa-se, adulto, cl 5 anos,
fêmea. Tr: 2106-8009 ou 9901-0710
c/Lüane

GATOS - Doa-se,· precisa-se de
ração. Tr: 3370-5644.

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

OPORTUNIDADE DE EMPREGO
A FIXXTEl , AGENTE CREDENCIADO VIVO

EMPRESAS, NJ:CESSITA DE AUXILIAR·

DE ESCRITÓRIO PARA COLOCAÇÃO IMEDIATA.

SALÁRIO COMPATíVEL COM A FUNÇÃO E ÓTIMO
. AMBIENTE DE TRABALHO.

INTERESSADOS DIRIJIREM-SE À RUA MARECHAL
DEODORO DA FONSECA N.1412

EM CIMA DA UNIMED OU LIGAR 3055-3277.
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Faça o amassado do seu carro desaparecer
Tiago Martelinho de Ouro é referência na técnica em Jaraguá do Sul

IA60
MARTEL.INHO

.

IJIEOVRO

Localização privilegiada: Empresa fica localizada na Avenida Waldemar
Grubba, na Vila Lalau, a 100 metros do Líder Club

Único estabelecimento' somente es

pecializado na técnica em [araguá do
sul, Tiago Martelinho de Omô elimina
amassados de carros sem necessidade
de pintura. O trabalho é artesanal e tem
como principais vantagens manter a ori
ginalidade da pintura e rápida execução,
diferente dos serviços de funilaria tradi
cional. Além da vantagem, estética, o ser
viço agrega valor ao veículo para compra
é venda.

Q proprietário, Tiago Júnior Stefani,
alerta que a técnica não é tão .simples
quanto parece. A começar pela avalia

ção, é necessário que o profissional te
'nha conhecimento e experiência, fun
damentais para garantir a qualidade no

I

resultado. "Não é da noite para o diáque
se aprende a técnica. Ela requer anos

de prática, aléni do uso de ferrameritas

adequadas .

e de um local apropriado",
explica, lembrando que há muito.tempo
não se usa chifre de boi, substituído por
ferramentas com tecnologia de ponta de
senvolvidas para capa parte do veículo.

Com dez anos de. experiência no

'ramo, há cinco Tiago presta serviços
no exterior recuperando danos ocasio
nados por chuvas de granizo. Atende a

montadoras de veículos na Alemanha,
Espanha, Turquia, Argélia, Croácia, Itá
lia e Argentina, Em Iaraguá do Sul há
cerca de três anos, o empresário vem

conquistando clientes em toda a região
pela praticidade, rapidez e qualidade
do serviço. Sua clientela é composta
por concessionárias, lojas de veículos
e também particulares.

.

Serviço é executado sem desmontar partes internas do veículo

..�

Técnica utiliza ferramentas específicas para cada parte -de carro
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ReI. 095 - Terreno cl 495m2, rua ·aslaltada•..
escriturado. Aceila .propostas de carros e 11

financia pela CAIXA. '!t

�� •• _ .\\_\��._�� •.•.c. __ ,\\\\\..�\j
www.espeditoimoveis.com.br . �

�.�=mm=m=�mm��==mm��=mmm��=mm=��mm�mmmmm=�mm���mm��....�

PLANTÃ.ODEVENDAS: 3' 2�' fiIIIM!iJ1/@ �r-!$ 3· 3'9167-9974 • 8866-4483 • 8418-6786
8422-7894· 9992-2736

SPEDITO 3 55.33
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ÁGUA VERDE- Vende-se, ou troca
se, por apto., alv. Tr: 9137-5573 creci
11831.

CASA - 50m2. BWC, 2 dormitarios,
garagem.R$80 000,00. Tr: 3370-
6370 ou 99'65-9934 I creci 9419.

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

construída, garagem pi 2 carros,
documentação em dia. Aceita-se R$
70.000,00 e restante financiado. Tr:
473375-2798 ou 47 9905-9850.

GAROPABA - Vende-se, de alv, 2,
pisos cl 210m2 de área construída,
piscina. Tr: 8443-2506.

'

JARAGUÁ 84 - Vende-se, 385m2, 2
qtos, sala conjugada cl a cozinha. R$
50000,00 á combinar. Tr: 3273-7195.

JOAO PESSOA - Vende-se. R$ 60
000,00 Tr: 9122-0998.

,PiÇARRAS - Vende-se, prox ao

fórum, ou troca-se por imóvel em

'Jaraoua do Sul. Tr: 9975-3090 ou

3371-1243 cl César.

* Bordas recheadas
* Entrega à consultar taxa

• T��
"

<

Disk Pizza
-2876

SANTO ANTONIO - Vende-se,
Joinville, ali R$ '40 000,00. aceito
carro �o negócio. Tr: 3372-1617.

SOBRADO - 95m2, BWC, 2

dormitarias, sacada no dormitaria
superior. R$115 000,00. Tr: 3370-
6370 ou 9965-9934 I creci 9419.

TRES RIOS DO NORTE - Vende-se,
mista, murada, cl escritura, aceito
carro até R$ 30 000,00. R$ 60
000,00. Tr: 3276�0751.

VILA RAU - Vende-se, prox. Faculdade,
alv., com laje, 4 qtos, garagem 3 carros.
R$ 138 000,00 ou financiamento.Tr:
9137-5573/CREC11 Hi31.

� TERRENOS
_

AVAí - Vende-se, Guaramirim,
loteamento Capanema, 370m239. R$
46500,00. Tr: 3273-5233.

CENTRO NORTE - Vende-se, em

Schroeder, 405m2. prox. a Rua: Marechal
Castelo Branco. Tr: 3374-2095,

.

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

NOVA BRASILlA - Vende-se, 728m2.
cl galpão, prox ao calçadão. R$
270.000,00 nego Tr: 9137-5573
Creci 11831.

SANTO ANTONIO - Vende-se, 400m,
perto de colégio, cf água, luz.11$ 5.500,00
de entrada + parcelas de um salário
mínimo. Tr: 3371-6069 creci 11831.

PiÇARRAS - Vende-se, próximo ao

fórum. Troca-se por Imóvel em

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

CLASSIMAI�--��--�----

Apto - 78,43m2, BWC, 3 dormitorios,1
garagem. R$115 000,00. Tr: '3370-
6370 ou 9965-99341 creci 9419.

CENTRO - Vende-se, 2 dormitórios, 1

vaga de garagem. R4 110 000,00. Tr:
3370-0783.

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

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

8157 ou 8408-8159.

t CHÁCARAS

GARIBAlDl - Vende-se ou troca-se
sítio. Tr: 3055-8075 na parte da
manhã.

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

RIO DA LUZ -'Vende-se, 10mil m2,
casa, rancho, lagoa. R$ 55.000,00.
Tr: 3371-6069 creci 11831,

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

• LOCA ÕES
,

CASA - Aluga-se,. de preferência em

Schroeder. Tr: 8435-6592.

lzzas,
-Massas

-Chapeados
-Buffet de frios

S4la4DAS o"',, ."",,,,, d••"",
133 � PartugtlBSd
134· Provo/ane
13fi. Quatro 4,'Uf:.iJos'
136· Sid!i8l7/!I
137· Strogon#Fmng'o
138· Tosdm3

i�·.V��aI1<1
141 • comóo Cat:apíry
/42 . l�l)/o/ihe..">q

��: f!;,;::f!/wn
/45·Me'fÍCil/w
146 • E$/)/imhol.'J
147· 8&Con com OKlS

1\;IJ$MeI3. pftlSlllli", q:OOI:I. /)Vil$. al€l!�l:l

f<ila;Hr:J&.-pt'(lVOi/)nol.
-rv\isS&�la.�lll\IOjl)tll;l;C&tliP�'Yp&rm�
·M.Is3ar"rl�j!'5jel:llW�
·Ml!i!fardll.strogOllolldllfr.)nQú
· Mff,(lrj;!�. rl?n(!{l'.lfijh(!.)Iarm'�ii()
· r','\;ssarWl, pelntlo, «$)0, �Mlna, pepjno,eP.l'lôOra
· Mmar�a, bíCú/l.MamlQOOI1
, Ml':lSal<J!(l,!.Wl'\oot)c.al!�!.r).\
Mtm;lrel'1,bolmllt'S<l

·l>AJroar«ja,cn�fJiWlCl!\
-MlSserele,!.1resJJ01",PI'''y(J!(itl,;..
l'.'liss;lreJll,C:ilalroSa, ní3I;);.mcl<�i�hQepermemíÇl
M.<!J:';arda, becoh. mà�ltllJ(;!!l. a�'1o

MJs:-Jllre!;l.b;r.6n,fjl.'o:i

lO! • ,;fIPestv. . 'MU!:l>'J(l.'!a, ti�\(II{dQ, !f!ani�li�itl; qu�,t> p:ilfm�siio
f02 �Afh/) <::01€(1 -Muma,>Aa,��ffie��I,v� ,.aHió;
!03 � AI/me - MU$.'itlt(.-tl� ,,�ctl(,

104 • :4;L!1'n - Mut!\amlil, �!tlm I' c&".#

{05 _ &t8t.o Fà/lm "Mut&arei;!, b�lal" palita
106 _ Brówl!s Muilfur$a,b(6oo!iu�3tuP.l:�
{Q7 _ Ca/abraSá - MII��lefil, ealht!�;-s� (),,00<:is

108· CalilM8 .M)j:;S3reG,s.il�m,lo<lj;l7.eij t...napret.;.
• 109. Oôlkuletl$e • Mu�,s3Ie1i1, C��mr,Il]1<)1\.lornbinhc
"0 • CatucheddiJr ,Mu!#O!�l:.i, ol<.l1upi!� r,ile-:Jdar

11/.(].'Jtvpúy ·Mfjwll�il,wjupily
17:2. CIIllr/1(NJ,tna .Mu�t!:l:i,@lImpiglOfl
"'113. Cheddar .MUS5,U,'13 IlMdd",r.

U4 . Cinc(I Q(/efíut<' "Must3,e�, plj)\IQ��. Cl!upiry, �rrnepl), �b��r

115 • Ca/ab/W,1 cQ6tYto - C"!3br�il. f/Ju\<$arela.
f16. [)qif.i CnrnHdH_�' .Pr':'Ú.Inw, fflúe�r!llii, l\\ma}e,
117. é..'ÕCBroln ·MII�,sarelà, e$i::!trol& re-!C(lA''tI
118 _ fio�ntíf'NJ . MII$3refil, çal"t(ct.�, �!:iif)or>ã,m\)Sr;",
fig - Faff't:a' ,MUt.\l.a/!ib, ba�<;f,
120 _ Fql'lg'Q ,Mu&>':II!!il, !rallr.(t-t<lhwíl}'
121 . Mnmgl.lid8 -MuS:,'$Itt\tJ, pimenta mlIlaglct�'

��� :�h�Y7i'o � ���:��: ::::� :���:�p��:»>rmd<>
124. Ã;;;/ho MUli&alelil, rnífi'.\
125 • Mu.",ilJn:/a • Mu1>'t'alelii,

126 .J NiJpo/íttmn . Ml!m�rtli, toma!,.,.
/27. Palmit" _Mw,s3ret" pálm;lo
128 • Paris(el1�e ,MUl):S..l/'!h, b;v.;on p�lIli!(l
129· f-wn:uw1flnh -M;s;:a;%t,�i�SUlIí.(tjijàa�oojorrntl,il'>'Iil�,ql�O"pa��
130. �,,!;Ht.a ,MUSS:lU&, h))1�)!� P'JKI1K\l, ml1lj�, miUl'.\
131 -Penl ·fl!W.tlrM'"_J)li!IoÓ*pi·1Ii,PIi!Lpi<'r
132. P"p Com I ·MUs.">ilf',!a, rmne, �\!OI':

DOCES
/57· 13m/.mo .. MJS3arr;i� w,<tla, ceeee. baU!11m:
!58· BWml18 Nevada - Ml3sarãa�a, caOida, baUr1iha,úlf!.re.�m(li:o""
159· lJIij;7de/m

'

,�..1nial!�a. állx::oM.iÍ prdo. 41t(:ill;ljGV<�llllà<1,).
160· c..1/Jromia ' Mt:;s;ire!Ü. rlgO, ah:m.I>&.... '/f)(i
161 - ChalJfl: . �&�ar;�a. d)o::.oIal!! pr;)o, amerdoi(fI.. �!deç<JIli!(tmOO
162 - Chocolnâ! 8nmcD - M.�"re&, roccdaê bramo

163· CI/OdtJlat,ttP1'1:tÚJ -MJi'ar�a,dlm�';'Pfi((l,
164 - Flocos -W;l<t&.&�I1Ue���i�adilprn!C
766· Mo,;:inha . M:.tmrelil, t:OCi)f'(�OOO, filH�';mli��imdo
166 - MoIet{u� .f.1J.:'f\lifda,dl!l;oIi!I;;bi'l\(.COiipr'�O
167 - Prestigio M�are:;.coc()till!ldó�dw.W;!"
168 - SerJS8çâo 8I';;Jneo "Mmef'l;la,ctl<:I:.Ql"ebI'ID.:06In«aflJO
169· Sel'JSlJpO ·tMs::ler<:'!&.,cho:dá"pr€4o. lroiG"lgQ
/70 • OI'k."'I?fo! ômoeo . !VI.mar.;{a, <11crfiflle pr�(I, amerccim t�t� Ctt1d<m/lOO;
17/ - Mxlnha 1./M()/<Jl1g(l .. Ml'>S�!a elm, k'irj:! Q)Jl,jarl'l;t:!,'1. 1!f(8WIgQ

Procópio Gomes de Oliveira, 1580· Sala 1 - Centro

LTI(J()M

"Deus é Fiel" '_ Alarme - Câ'mera IC.F.T.V) Digital
• Interfone • Controles de Acesso
• Pórtão Eletrônico - Cerca Elétrica

C�everson 9111-1023 I [41J 3213-1226

Rua José Narloch, 1456 - Bairro 'São Luiz - Jarag uá do Sul

E.-mai!: multicom.jgs@brturbo.com.br

gcp@Yuarapragas.com.br

.'

E"MINAMOS BAlArAS • IArOS
CUPINS • FOIMIGAS • MOSQUlrOS
AIANHAS • ETC...

.�
3313·S"'6'

--�--- --
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SESC SELECIONA PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM
JARAGUp,. DO SUL

�:ItWl!m.y«W!Sl!<ti�"'�l1i.��� ,

SANTACATARINA

Area de Atuação �equisitos Informações do Processo
Seletivo

INSTRUTOR DE - Formação superior completa em Educação Física; Entregar currículo no SESC
CURSOS - Inscrição no CREF; Jaraguá do Sul até o dia

- Habilidade com modalidades de Musculação I 01/06/2009 ;

Bike/Ginástica.
-

INSTRUTOR DE - Formação na área de Artes Plásticas; Entregar currículo no SESC
CURSOS- - Habílitação em docência de Artes; Jaraguá do Sul até o dia

Pintura Em Tela - Disponibilidade para todos os períodos; 01/06/2009

- Formação em Música Entregar currículo no SESC
INSTRUTOR DE - Conhecimento em teoria musical; Jaraguá do Sul até odla
CURSOS - Violão - Habilidade ao lecionar Violão. 01/06/2009

.

Mais informações e acompanhamento dos processos seletivos SESC/SC por meio do site www.sesc-sc.com.brBancode Talentos

>www.oc�rre.iodop .com.br
ti Çartão Correio -+ é éntrE!gu� gratuitamente para cada assinante, sendo um por assinatura,
transferível e com 12 meses. de validade. Deverá ser retirado no Jornal O Correio do Povo.

Procura-se pessoas
dinâmicas e

dispostas a vender
perfumes importados
com valor acessível,

.

margem de lucro de
50% e carreira

progressiva.
Empresa Nacional e
renomada no ramos

da perfumaria.
Tr: 9142-6310 ou 47

3395-1354.
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Fone: 3275-1721 • 3275-2395
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Bernt Entschev

Pensei muito antes de .escrever a história de hoje,
porque, apesar de considerar de extrema necessida
de abordar o terna, sei que muitas pessoas se sentirão
ofendidas. Mas não combina com minha personali
dade, guardar minhas indignações comigo mesmo;
e tão pouco deixar de brigar por um mundo mais

justo, nó que se refere carreira e empregabilidade.
Recentemente dois queridos amigos IPe procu

raram a fim de dar urna guinada na carreira (teles.
Urna é Julia, urnaadorável professora primária: que·
desde que se formara corno pedagoga, briga por sa
lários mais justo em sua classe que, apesar de ser
urna das profissões mais admiráveis que conheço, é
também urna das mais mal remuneradas profissões
de toda a história. Meu outro amigo, Fernando, um
médico ortopedista que atende pelo SUS. Confesso

que fiquei horrorizado quando Fernando me contou

CARREIRA'

HEADHUNTER

Elesmereciam
muitomais

quanto ele ganha por consulta, quinze reais.
Se pudermos fazer os cálculos, Fernando e [u

lia, juntos, não sornam R$5.000,OO (cincomil reais)
por mês. Você considera isso certo? Tenho certeza

que não: Principalmente. se lembrarmos quanto é'
o salário dos Deputados Federais' e Estaduais que
estão- espalhados por ai. Veja, antes que me en

tendam mal, também tenho amigos deputados e

os considero de extrema importância para o bom
andamento dó país. Porém, não é um pouco injus
to que eles mesmos possam escolher seus salários,
enquanto os médicos e professores (e outros mui
tos profissionais) ganham salários praticamente
simbólicos que passam longe do valor que eles re
almente representam .na sociedade.

Por isso, a minha coluna de hoje, que sempre re
servo para contar histórias verídicas, será dedicada

para o lançamento de urna campanha. Que tal se to
dos os médicos e professores pudessem ganham tan

to quanto um Deputado Federal? Impossível? Bom,
se for impossível, então que tal nenhum Deputado
Federal poder ganhar'mais que um professor e um

médico do sistema público? Acredito que se pudés
semos estipular estas igualdades, algumas dispari
dades não poderiam ser notadas com tanta freqüên
cia corno vemos diariamente.

Tenho certeza que Julia e Fernando ficarão felizes
. com a campanha que estou lançando. E mais, tenho
certeza que com esta campanha agradarei muito
mais do que desagradarei. Afinal, tirando médicos,
professores e deputados, há muito mais gente que
concorda comigo nesta história do que os· que não
concordam. Veremos o que ocorrerá daqui pra frente ,

e torçamos para que {dê certo a campanha.

Negócios exigem gestão do 'tempo
.

Administrar a rotinade trabalhoé fundamental paracumprir os prazos
à cliente solicita aten

dimento. O chefe cobra me

tas. A empresa espera re

sultados. Em urna realidade
onde os prazos são cada vez

mais curtos e o acúmulo de

atribuições é realidade, sa

ber administrar o tempo é
um requisito para o sucesso
de qualquer profissional no
mercado. Dentro desse con

texto, fatores corno planeja
mento e organização pessoal
vêm ganhando importância
e podem ser um diferencial
para o crescimento.

'A empresa nunca vai va
lorizar um funcionário que
sempre atrasa os prazos e não

cumpre os compromissos",
afirma Ana Paula Mendes
Oliveira, consultora de recru

tamento e seleção da Ricardo
.

Xavier Recursos Humanos.
Para ela, investir no gerencia
mento do tempo traz urna sé
rie de benefícios que acabam
se refletindo no dia a dia do
colaborador, '1\ pessoa reduz
o estresse, tem urna produtivi
dade maior e consegue admi
nistrar qualquer conflito".

Ana Paula alerta também

que a capacidade de' admi
nistrar o tempo requer aten

ção. "É essencial saber dis
cernir o que é prioridade,
urgência, emergência, e sa

ber os efeitos que cada ato e

atraso pode trazer", diz. Para
Villela Da Matta, presiden

.

te da Sociedade Brasileira
de Coaching (SBCoac�ing),
os profissionais pecam pelo
imediatismo e priorizam ini
ciativas que trazem poucos.
efeitos positivos para a vida

: profissional. "É preciso. ter a

consciência de que só se con

quistam grandes resultados. a
longo prazo", afirma o coach
(consultor de carreiras).

Na visão de Villela, o ge
renciamento ideal do tempo
iriclui reservar de duas a três
horas do dia para ações que
trarão vantagens para a carrei

ra; entre elas atualizar a agen
da de compromissos' e anotar -

as prioridades. "Desta forma, a
pessoa começa a ter o contro

le da situação, pois sente que
está desenhando seu futuro",
comenta o especialista.

" A empresa nunca

vai valorizar um
ii!

: li funcionário que
sempre atrasa

metas "
ANA PAULA MENDES OLIVEIRA,

CONSULTORA DE RECRUTAMENTO

Villela Da Motta: profissionais devem planejar o dia.a dia para'aproveitar melhor o tempo e conquistar objetivos
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOC1ÓlOGO

Santo Agostinho
e o u'niverso

O' cientista StephenHawking conta que, numa
conferência sobre astronomia, o palestrante esta
va descrevendo como a Terra gira em tomo do
Sol, e como este gira em tomo do centro de uma
imensa galáxia de características quase infinitas.
No final da conferência, uma senhora baixinha e

idosa levantou-se, falando em voz alta:
"O' que o senhor acaba de nos dizer é tolice; O'

mundo, na verdade, é um objeto achatado, apoia
do nas costas de uma tartaruga gigante".

O' conferencista imediatamente replicou: "E
sobre o que se apóia a tartaruga?"

,

"Você é muito experto, rapaz, muito experto"
- dize a velinha - "mas existem tartarugas mari
nhas por toda a extensão embaixo dela".

Apesar de esta história ser relativamente re-
-

cente, a preocupação com a configuração do uni
verso vem sendo discutida há' muito tempo. O
filósofo grego Aristóteles, 340 anos' antes de Cris
to, já argumentava a ideia de que a Terra era uma ,

esfera e não um corpo achatado. É claro que após
ele, surgiram infinidades de teorias etnocêntricas,

'

principalmente para justificar a posição geográfi
ca que o ser humano, feito a imagem e semelhan
ça comDeus, ocupava como figura central do uni
verso. Tal modelo fQi adotado pela Igreja Católica
porque correspondia às descrições bíblicas, além
de dar espaço suficiente, fora da esfera das estre

las, a visãomaniqueísta do céu fi o inferno. Nada
melhor que uma explicação simples e valorativa
para tranqüilizar os fiéis tementes de Deus.

Entretanto, o mais interessante àesta his
tória do pensamento humano, é aquela que se ,

refere ao começo de tudo. Na tradição judaico
cristão-muçulmana, oUniverso tem sua origem
num passado recente por meio de uma "causa
"'inicfal". Santo Agostinho, em seu livro'� cida
de de Deus", sustentava que a data da criação
do universo era de 5000 anos antes de Cristo,

, conforme o livro do Gênesis. Contrariamente,
Aristóteles não concordava com a teoria da
criação, porque achava que ela continha índi
cos de intervenção divina. O filósofo Immanuel
Kant no seu trabalho "Crítica da razão pura",
questionava que o conceito do tempo não tinha
sentido antes do começo do universo, já que, se

por acaso, tivesse surgido a partir de um tempo
infinito antes dele, porque deveria ser criado
num'momento particular?

�

Nessa espetacular luta de conceitos, Santo
Agostinho, pela primeira vez, especulou sobre:
"O que Deus fazia antes de criar o universo?".
Muitos dirão que Jeová, na suá onipotência, se
ria capaz de criar tudo em qualquer instante. A
pergunta a esse interrogante seria: Por que Ele
faria isso escolhendo leis conhecidas e demons
tradas pela ciência, e não de forma arbitrária?
Será que vivemos num mundo culturalmente
formatado, no qual, o apego doentio ao sobre
natural, serve para acalmar a falta de conheci
mento da realidade concreta dos fenômenos da
física, tal qual aquela velinha?

VARIEDADES�-�------

Autodidata em

'artes marciais
Owen Wl.lson é um soldado s�m sor

te e autodidata em artes marciais. Três
garotos tipicamente nerds, desesperados
poro achar um jeito de se vingar de dois
valentões do escola, contratam Drillbit'
como guardo-costas e pagam o preço.
Drillbit faz com que eles virem -a mesa

em cil1la de seus agressores.

Inspirações
para amor

Esse livro é um guia com 365 inspira
ções para' lembrar diariamente as diferen
ças básicos entre homens e mulheres, me
lhorar o comunicação no rel.acionamento
amoroso, alcançar equilíbrio, saber o

momento certo de isolar-se, reagir 00 es
tresse e trazer harmonia. Com este apoio
adicional cada dia pode ser uma oportu
nidade poro o crescimento do amor.

NOVELAS

PARAíso
Antero garonte que não vai buscar Maria Rita.
Eleutério fica enciumado. Rosinha queixa-se
com a mãe sobre a noite que Zeca vai passar
sozinho com Maria Rita. Maria Rita e Zeca
deitam-se lado a lado. Ricardo leva Aninha
paro o quarto. Mario Rosa: Otóvio e Dono Ido
não conseguem dormir. Mariana reza poro suo

santo e pede ,que elo não deixe Santinha se

desvirtuar de seu caminho. Zeca sofre por não

poder concretizar o seu amor e abraço Mario
Rita. Elo -finge dormir e chora por não poder
retribuir o ato. '

CARAS E BOCAS
Nicholas levanto suspeitos sobre o ceréter de
Cóssio. Judith oferece dinheiro a Mileno, Felipe
conta ii Tatiana que Benjamin estó de ,luto. Ade
nor é demitido do salão. Piedade acuso Fabiano
de ter comido os pastéis. Frederico diz ao filho
que ele ainda tem uma chance de se casar com

Dafne. Milena ligo para Nicholos. Judith mondo
convidar Beojamin paro uma visita à empresa e

pede o Pelópidos que investigue Cóssio. Dafne
indago sobre o passado de Cassio. Denis e Espe;
to vão 00 bar apurar o sumiço dos quitutes.

CAMINHO DAS íNDiAS
loksmi não gosto da presença do família de
Camilo. Indiro, 1I0no e Aída conversam sobre as

diferenças dos costumes-. O cachorro de Gopal
come um dos bombons e cai desacordado. Me
lissa descobre que o endereço é de Gaby. Raj
mondo um e-mail poro Cadore. Melissa fico à

espero de Goby. Zeca comento que César reco
mendou que ele saísse do Rio. OpO$h comunica
o Pondit que quer denunciar Shonkor. Pujo en

trega o colar .mangalo sulra paro lal(smi: Duda
vai à delegacia retirar o queixo confro lucas.

PODER PARAlElO
Téo diz que Santana é uma fraude. Santana diz
que os polavros de Téo podem se viror contra
ele. Téo que eles vão juntos falar com o delega
do regional. Sonlono se esquiva e Téo perg_unta
qual o ligação dele com o delegado regional.
Santdna diz que não tem ligoção- nenhuma.
Santana diz para Téo que ele não posso de um

.

escoteiro mal pago e não sobe quem mondo no

país. lucas entrega'um embrulho poro Alberto
e o mondo sumir por um tempo. Fernanda diz

p.aro Rudi queele estó melhor.

PROMESSAS DE AMOR "-

Cristina e Camargo discutem. Elo não aceita os

atitudes dele e diz que o que ele fez com Isabel

pode ser considerado sequestro. Ezequiel tenta
aplicar uma injeção em Isabel. Elo tento sair do
quarto, mos Ezequiel impede. 'Estela, triste, con
verso com Grilo sobre suo depressão. A ligo do
Bem luto contra Chico Fuzil e seus comparsas.
Gabriela se disfarço e invade o borco de Nati. '

Ágata pergunta- poro Eygênio qual é o segredo
de Beto. Érico e Pipe ficam preocupados com

Camargo descebnr quem é mutante no colégio.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade dos emissoras}.
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Parto de Joana
Prado na internet
A apresentadora Joana Prado irá
exibir o parto de sua filha Kyara em

seu programa na internet, segundo
a coluna Zapping, do jornal Agora
São Paulo. Joana pretende fazer
uma espécie de reality show no WfN
Absoluta, onde vai mostrar desde as'
primeiros contrações até o nascimen
to de seu terceiro bebê. A ex-Feiticei
ra está quase completando os nove

meses de gestação.

SUDOKU

Stephany e Pato

gastam fortuna
Está marcado para o dia 1 de julho,
no Copacabana Palace, o casamento
de Stephany Britto e Alexandre Pato. O
casal já reservou dois salÕes do hotel

. carioca. O noivo teria gasto RS 130
mil no aluguel dos dois ambientes. Já
o coquetel está avaliado em RS 320
mil. O casal também fará um jantar
para os convidados, ao custo de RS
450 mil. Cerco de 1.500 pessoas estão
convidadas para a festa.

SOBRE' O JOGO
É um jogo de lógico muito simples e vicionte. O objetivo
é preencher um quodrodo 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em codo linho e codo coluno. Tombém
. nõo se pode repetir números em codo quodrodo de 3x3.

SOLUÇÃO

'VI! ÁRIES

\�. (20/3 a 20/4)
. Existe o risco do

� [ folta de equilíbrio
emocional fazer

com que você tome decisões

precipitados ou se exponho de
modo o prejudicar o sua ima

gem. Nõo torne o suo intimidade
uma coisa pública, sabendo
separar o vida pessoal �o resto.

TOURO
(21/4 o 20/5)
Você irá se sentir
cada vez mais forte,
mos tende o exage

rar com o agressividade na hora
de usar os palavras. Pénse bem
ant�s de dizer qualquer coisa,
e cuidado .para não brigar com ,

algum amigo ou colega de traba
lho sem motivo aparente.

Mel Gibson
será· papai
Mel Gibson confirmou a gravidez da namo

rada, o russo Oksana Gftgorieva, durante
sua aparição no programa da NBCTonight
Show. Este é o oitavo filho do ator. Gibson
também afirmou que seu casamento com

a ex-esposa Robyn terminou há três
anos, mos que só agora estão negocian
do a separação legalmente. O divórcio
pode ser um dos mais caros do história
de Hollywood, já que a fortuna de
Gibson chega a USS 1 bilhão.

A Jodis .completou quatro

aninhas no último dia

cinco. Mos suo festinha de

aniversário foi no dia oito!

Quem envia o clic é a

leitora Márcio Vieira.

-_j

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

Área de instabilidade mantém o

presença de muitos nuvens e condições
de chuva em todas as regiões.

� Fases lia lua

CRESCENTE

HOJE I QUINTA
MíN:18°C � I MíN:15°C �
MÁX: 20° C hd I' MÁX: 18° C x...__.;
Nublado com pancadas Nublado
de chuva i

)(
GÊMEOS
-(21/5 a 20/6) .

O dia tende o ser
. delicado no ponto

de visto financeiro;
e é preciscrque tenha maior
cuidado com o seu dinheiro.
EVite se·entregar aos prazeres
sem nenhuma medido, poro que
não cometo exageros dos quais
venho a se arrepender.:

� ""
CÂNCER

..........J (21/6 021/7)
;��!� A Lua no seu signo
: ;

-

deixo você mais

receptivo às pes
soas, 'mas parece que desta vez

você está defensivo, tendendo
o levar qualquer negativo como

uma agressão direta. Procure
, não levar os coisas pelo Iodo
pessoal.

L� LEÃO
.

�,.:) (22/7 o 2218)
::. '} Você tende a se

'

� U--; mostrar mais pro-
penso o externar

alguma fornio de sentimento
.

negativo ou ressentimento,
talvez por ter guardado alguma
mágoa por muito tempo ou

simplesmente por estar de mau

'humor e sem paciência.

II]'
VIRGEM
(23/8 o 22/9)
O dia poderá

.

deixá-lo mais
. -agressivo quando

se sentir ameaçado dentro de
algum grupo, '0 que poderá .

,gerar conflitos que seriam 'evi-
táveis. É preciso não levar tudo

.

pelo lado pessoal, demonstran
do ressentimentos à toa.

1/5

NOVA

I SEXTA
IMí�:13"C�MAX: 190 C x...__.;

I Nublado

SÁBADO
MíN: 13" C
MÁX: 1r C
Nublado

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Você tende a .deixar
que as emoçoes to
mein conta do seu

dia, tomando as decisões sem o

equilíbrio emocional necessário,
no calor da hora e de forma mais

_ ríspido, o que poderá causar

espanto geral e prejudicar a sua

imagem.

.

. SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Agoravocê .

poderá exteriorizar
sentimentos mais

negativos como inveja e ciúme,
talvez por se sentir frustrado em

relação às �uas ambições ou insa
tisfeito emocional e sexualmente.

.
Cuidado com a teimosia extrema e

o consumismo desenfreado.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Existe a posS'ibili
dade de que você
-seja duro demais
com as paiavras e

possa acabar se desentendendo.
É preciso que você consiga filtrar
melhor os impulsos, para que
não faça algo do qual venha a se

arrepender depois.

� CAPRICÓRNIO
� .\., (22/12 a 20/1)

� Você parece bas-
. tante interessado

em se relacionar
com as pessoas, mas talvez crie

. uma eXpectativa exagerada e,

quando os reações alheias n�o
forem exatamente as que você
queri!t,-poderá se decepcionar.
Evite esperar demais das pessoas.
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ANIVERSÁRIOS

27t5
Alfredo G. da Silva
'Alfredo Herrmann
Allderson C. Dias
,Ati Roberto Sthreiber

.: caroline BOI �ckert
CIIUÕ R. Gonçalves

'

audete Pires
Iii Baumgartel

'ni

DIVIRTA-SE

25/5

Ajudinha
Um sujeito atrovessondo a ferrovia prende
o pé no trilho. Não conseguia soltar de
jeito nenhum. Ele ouve o apito de um trem
se aproXimando.
- Ai, Meu Deus! Me ajude! - diz ele. \

.

Puxo o pé com todo forço e nada! E ouve
outro vez o apito.
- Me ajude o tiror o meu pé que eu pro
meto que vou à misso todos os domingos e
vou·ser bom com o minha esposO!

. Nodo de solta[
- Por favot Senho" Se Você me ajudat
prometo que nunca mais vou colocar uma
goto de álco�1 na boca!
Ele puxo e Ó pé se solto. Ele olho paro o

céu e diz:
'

- Deus, não precisa mais se preocupat eu .'

consegui me soltarsozinho!

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Você parece estar

, II' praticando hábitos
que .endem a

prejudicar a sua saúde, como se

estivesse sabotando a si mesmo.
É preciso fazer um mergulho
interior poro que possa compre
ender a origem do seu incômodo
e das suas motivações.

PEIXES

til.. . (19/2 019/3) ,

•• Você poderá agir
�........ infantilmente

dentro da comuni
dade ou em grupos espécíficos,
criando conflitos desnecessá
rios e demonstrando falta de
inteligência. É preciso não se
estressar à toa, tendo mais
paciência com os outros.
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EXPORTAÇÕES
Na opinião do economista, a expansão da indústria acontecia em grande
parte devido ao aquecimento excessivo do mercado mundial em termos
de quantidade para os exportadores. Além disso, houve os efeitos dos
preços; que produziram resultados favoráveis para o setor em termos
de rentabilidade. Para Kupfer, por enquanto, a economia mundial vai
apresentar um quadro em que as exportações e o mercado externo vão

ficar em um nível menos relevante em ter
mos de atratividade de negócios, enquanto
o mercado interno vai passar a ter um pa
pei mais firme. no direcionamento das es

tratégias de preços. No Brasil, o mercado
doméstico está conseguindo sobreviver de
maneira positivo e, em certo sentido, até
melhor do que o previsto em relação ao

tombo da crise.

-
-

ECONOMIA���������-

CDL APRESENTA PESQU-ISA
A Câmara de Dirigentes lojistas de Jaraguá do Sul realiza hoje, dia 27, o primeira reunião com a novo diretoria, sob a

presidência de Wanderlei Passold. A plenário acontece às 12 horas, no Clube Atlético Baependi e é aberta aos sõctns
patrimoniais da entidade. Na pauta, a apresentação dos resultados de pesquisa que a CDl realizou para verificar a

satisfação dos associados, apresentação dos novos diretores, e dos últimos preparativos da Convenção Estadual que
acontecerá em Joinville de 28 a 30 de maio.

-

INDÚSTRIA BRASILEIRA
MAIS COMPETITIVA
A indústria brasileira poderá obter ganhos de com

petitividade poro ocupar um papel de destaque no

mundo pós-crise. Acredito que o indústria nacional
vai ter um ambiente econômico melhor poro conse

guir estruturar mais uma rodada de modernização,
de incorporação de novos produtós, de aumento de
eficiência e produtividade. Isso seria um resultado
muito positivo e 'pesednmente desejável, na medida
em que vai realimentar esse ciclo virtuoso no mer

cado d'e trabalho, avaliou David Kupfer, coordenador
do GIC (Grupo de Indústria e Competitividade), do lEI
UFRJ (Instituto de Economia da Universidade Federal

_

do Rio de Janeiro). Segundo publicado no Agência
Brasil, o economista afirmou que o crise internacio-
nal fnl muito profunda e abalou as estruturas da in
dústria brasileira, colocando em xeque sua trajetória
de crescimento. No entanto, paro Kupfer, isso não foi
totalmente ruim porque, embora os indústrias tives
sem um crescimento satisfatório, os seus fundamen
tos estruturais não estavam organizados.

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

. COMPRA VENDA VARIAÇÃO
2,019 2,021 -0,20%
2,811 2,813 -0,86%

entre os dias 25 e 27 de maio.
A medida, aparentemente

para afastar aviões-éspiões ame

ricanos, aumenta a tensão entre
a Coreia do Norte e a comuni
dade internacional - uma esca
lada que incluiu o teste de um
míssil de longo alcance em

abril, 'a detenção de jornalis
tas americanos, a expulsão de
inspetores da agência nuclear
da ONU e a suspensão das ne

gociações com o grupo de seis

países (as duas Coreias, EUA,
Rússia, China e Japão).

O' presidente dos Estados
Unidos, Barack Obama, as

segurou a seu homólogo sul
coreano, Lee Myung-bak, o

compromisso inequívoco de

Washington com a defesa da
Coreia do Sul, depois do tes-

LOTERIA

VARIAÇÃO
2,02%

" INDICADORES
íNDICE
IBOVESPA

CONCURSO N° 429

Ot-lJ8�11-U�14
U _. 11 � 19 - 13 .;OFENSIVA

Dois novos mísseis
Apesar da pressão, Coreia do Norte avança
RIO DE JANEIRO

Um dia depois de lançar seu
segundo teste nuclear e enfren
tar forte reação internacional, a
Coreia do Norte lançou ontem

dois mísseis de curto alcance
a partir da costa leste do país,
informoU: a agência de notícias

Yonhap citando uma fonte do

governo sul-coreano. Os mís
seis têm um alcance de cerca

de .130 quilômetros. Um dos
mísseis era. terra-ar e o outro

terra-água. Ambos foram dispa
rados na tarde de ontem (horá
Tio local).

Na segunda-feira, a Coreia do
Norte disse estar pronta para lan
çar outro míssil de curto alcance
na terça ou quarta-feira e anun

ciou a proibição de navios no

mar da província de Pyongan Sul

te nuclear realizado pela Co
reia do Norte.

Em uma conversa por tele
fone, os dois presidentes tam

bém concordaram em trabalhar
juntos para buscar e apoiar uma

.

forte resolução no Conselho de
.

Segurança das Nações. Unidas
com medidas .

concretas para
conter as atividades nucleares e

de mísseis da Coreia do Norte,
afirmou a Casa Branca em um

comunicado.
O país foi criticado interna

cionalmente e condenado por
unanimidade pelo Conselho' de
Segurança da Organização das
Nações Unidas, que acusa o país
de ter violado claramente resolu

. ção aprovada em 2006.

AGÊNCIA o GLOBO

CONTAS EXTERNAS TÊM
'- SUPERÁVIT EM ABRIL

E, falando em superação, as contos de

transações correntes, um dos principais
indicadores das contas externas brasilei
ras, se recuperou em abril deste ano ao

registrar um superávit de US$ 146 milhões,
segundo números divulgados ontem pelo
Banco Central. Esse é o primeiro resultado

�positivo da conta de transações correntes,
�que engloba a balança comercial, os ser

, ,�viços e as rendas, em 18 meses, de acordo
"com a autoridade monetária. Em março

deste ano, o déficit somou US$ 1,64 bilhão.

A Igreja Batista Bereiana, comunica que requereu
junto à FUJAMA (Fundação Jaraguaense do Meio

Ambiente), Licenciamento Ambiental (supressão
vegetal), para a construção de uma Creche, com
localização à Rua 581-Ernesto Schültze-Bairro
Chico de Paulo - Jaraguá do Sul - SC, Matrícula
Imobiliária 51.317, de propriedade da lqreja Ba
tista Bereiana. O .prazo para impugnação junto
a FUJAMA é de 20 dias corridos a partir da data
desta publicação, se ndo que o licenciamento será
concedido se atendida a legislação ambiental.

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraquá do Sul / SC

ISAMARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Reg'istro de
Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/ SC, torna públtco pelo
presente edital, que OSMAR PISKE, CI ri' 817.830-5-SESP-SC,
CPF n' 292, 181.ü19-00, técnico contábil aposentado e sua esposa
MARIA DARIAMARCARINI PISKE, CI n' 19/R-1.135.499-SSP-SC, !-vfÓVEL
CPF n'418.208.869-72, do lar, brasileiros, casados pelo regime da
Comunhão Parcial de Bens, na vigência da lei 6.515/77, residentes
e domiciliados na RuaPastorAlbert Schneider s/n", Baírro Barra do
Río Cerro, nesta cidade: requereram com base no art. 18 da Lei n"

�------�

6.766/79. o REGISmO DE DESMEMBRAMENTO'
, situados nas Ruas 51O-Domingos Vieira e SOl-Pastor Albert Schneider. Bairro Barra do Rio Cerro,
perimetro urbano de Jaraquá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de
-Jaraçua do Sul/SC, conforme Certidão n' 430 I 2008. expedida em 11.12.2008, assinando como

responsável técnico, a arquitetura e urbanista Dirlene Chrast, CREA n" 78972-9, ART n' 3355092-9. O
desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 2.358,28m2, sendo constituído de 1 (uma)
parcela, sistema viário e remanescente. O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias,
contados da datá da última publicação do presente edital. e deverá ser apresentada por escrito perante a

Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro,
Jaraguá do SuJlSC.

.

JARAGUA DO SUL, 25 DE MAIO DE 2009
A OFICIAL
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PREVIEW CHAMPANHE
Hoje a partir das 20 horas, na elegante loja Voilà, das minhas queridas

, _amigas Claudia Utech e Carolina Tolentino, acontece concorrido coquetel de
. lançamento da 3° Festa do Champanhe. O evento é uma promoçõo da Revista
Nossa, site www.moagoncalves.com.br e com o apoio do O Correio do Povo.
A grande noite acontecerá dia 24 de junho, só para elas, na Adega Airoso
Menezes, antigo Piano's Bar, na Scar. Sõo esperados mais de 250 mulheres
descoladas da urhe sorriso.

.

BUXIXO DO DIA
Aqui em Jaraguá tudo se sabe. Por
exemplo: tem um empresário jovem
da city que é o príncipe sonhado
por muitas moçoilas solteiras da
sociedade. Bem na fita, na conta
bancária, ele é todo "bonitón" e

livre. As bem nascidas quando nõo
casam até os 25 anos começam a

entrar em parafuso. E como ele,
muitos gatões só querem "ficar" ...
E aí o desespero é grande quando

,,
.

a paixõo bate no coraçõo. Aliás, re-As pessoas não centemente ele "ficou" com duas
gostam que você gatas do mesmo nome, mas já está
vendo poro elos. de rolo com outra bonitona. E vai

Mos lembre-se que
'

no alfabeto de A a Z. Haja. fôlego ...
elos odor�m comprar " Para as meninas relaxarem, eu

sugiro duas taças da nossa Cave
JEFFREY GITOMER Pericó Brut.

'

lEITOR FIEL
O leitor fiel de hoje é Dinar Brlisõo, o
Brasa. Ele também lê a coluna todos
os dias para ficar antenado nas novi
dades da regiõo.

NIVER DO MARLlNHO
Nõo ousein esquecê-lo! Hoje o boa gente,
Marlon Souza Jr., bate as taços.e faz tim
timo Por favor, liguem! Ele vai adorar.

NOSSA FEIJOADA
No próximo dia 20 de junho aconte
ce no Parque Aquático üeuê a Nosso
Feijoada. Evento que contará com a

presença musical de Mazzo e Gabriel e
muita pagodeira com Pagode.com.

SOLTEIRA
A charmosa e bem "feitona" mere
na, Eliane lorrenzzettl, está solteira
e agitando nos points badalados da
urbe sorriso. Tem um empresário que
anda assediando a bela. O rapaz é
insistente quando quer conquistar
uma gata bonita! Sábado ele fez de
tudo, mas ela preferiu fazer a volta
.para casasolita.

Curtir no Botequim Universitário,
noite do Bate Bola, telõo com jogos
do Campeonato Brasileiro e para

. animar a banda Zomba. Elas
free e rodadas de coquetel.

,fj3r;@ijoo,
f�l�lU

Ginástica é moda
Av. Mal. Deodoro da Fonseca

'.. �19 - ce,n�r�_ -: .J�r�guá. do 8':1' .

o gerente da Peugeot; Marco Antônio Gomes. de Oliveira,
assina embaixo e é um dos patrocinadores da 3D Festa
do Champanhe, que acontece dia 24 de junho

NAS RODAS
• O meu amigo Dorival Murara esque
ceu a I.etra quando resolveu soltar a

voz no karaokê da Macarronada Bene
ficente. Mas mostrou que tem carisma.
Foi ovacionado do mesmo jeito.

poucos que entendem sabem como

é que 'é.

• O empresário Jacson Siega quan
do é chamado para aJudar o próximo
sempre está presente.

, • Marilia Rubini Carvalho está apro
veitando a queda de temperatura e

fugindo para o refúgio ecológico
da família, em Campo Alegre, para.
curtir aquela coisa lúdica, que só

• Fiquei feliz de ver os irmãos Fofo e

Alencar Konell, no sábado, no Scon
didinho, prestigiando a Macarrona
da Beneficente. Valeu mesmo!

Este colunista com Bini, Tato Branco, Jeremias, Todinho, Valdirzinho e Fred, amigos
que comandaram a cozinha, na Macarronada Beneficente, sábado, no Scondidinho

,
,
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, O meu amigo e empresário
Diogo Sttipgari fesfeja nesta

;Oii quarto-fêira a idade,;nov.a.
l:guolmente a bonito Deya Reck.
'p. ti'" .

I' ora en�, amigos. ,

,/

.. Nõo importá quantos paSsos
você deu paro trás, o
important!l é quantos passos,
agor.a, você vai dar paro frente.
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Ouro no' Paraná -

Mirielly Cristina dos Santos teve mais uma grande conquisto,
nocional. Em Maringó, elo levou o medalho de ouro nos 100m com

barreiro dos Jogos Abertos Brasileiros. Foi o se�unda conquisto
consecutivo do jaraguaense nessa provo; Elo também participou
do revezamento 4xl00m, que teve os também jaraguaenses Ano
Paulo Romero, Sally Siewerdt e Ângelo Mertens. A equipe ficou em

quarto lugar. O próximo desafio deles seró o Estadual Juvenil em
Itajaí e o Troféu Brasil no Rio de Janeiro.

.. Vejo moisdo espol1� nos'b!ogsArquibo�C�dÔ e

Firulo de,Salto Alto, no site www.ocorreiodopoyo.com.br
','I! v" . .

,

esporte@ocorreiodopoyo.com.br

ESPORTE�----------,,----------

Cobreúvo foi um dos destaques do Málwee no jogo de on�em, marcando dois dos oito gols joroguoenses

GOLEADA TRANQUILA

Malwee passeia e

faz 8xO no estreia
Sem dificuldades, time passa pelo Rio Branco
JARAGUÁ DO SUL

Oito a zero. Um bom começo
para quem busca o pentacampe
onato Sul-Americano' de futsal.
Ontem ànoite, naArena Jaraguá,
aMalwee fez 8xO no Rio Branco,

-

do Uruguai, e saiu na frente na

briga por uma vaga na semifinal
da competição, que segue até no
sábado. Hoje os adversários serão
os argentinos do' Independíente,
às 18 horas, com transmissão da
SporTV; ,além das tradicionais
Rádios Jaraguá, Studio e Amiza
de. O ingresso para a rodada cus,
ta R$ 5 para o anel superior e R$
10 para o inferior.

Foi um começo arrasador na
,

Arena Jaraguá. Com um primei
ro tempo tendo uma série degols

parecidos, todos com chutes de
fora da área. A1min57, Andrey
recebeu e chutou no ângulo de
Marcos. Aos 3min22 foi a vez
de Ari, acertarum belo voleio
e fazer o segundo. Andrey am
pliou após mais um chute for
te, aos 5min55. Dois minutos

depois, Cabreúva recebeu na

esquerda, cortou para o meio
e fez 4xO. A Malwee então deu

.

uma relaxada, já que o time uru
guaio levava pouco perigo ao

gol jaraguaense. Aos 18min06,
Humberto fechou o placar do

, primeiro tempo em 5xO.

Depois do intervalo foi só
manter o ritmo. Mas deu para
balançar a rede mais três' vezes.
Pririieiro com Cabreúva, aos

1II�111'!llliUmm,_ .

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A
CoI. Times PG J V E D GP GC SG
1° Malwee 3 1 1 O O 8 O' 8'
2° Pablo Rojas (PAR) 3 1 1 O O 2 1 1
3° , lndependiente (ARG) O O O 1 1 2 -1
4° Rio Bronco (URU) O O O O 8 -8

GRUPO B
'

CoI. Times PG J V E D GP GC ' SG
1° Krona/Joinville 3 O O O 6 O 6
2° Pinocho (ÃRG) 3 1 O O 5 O O
3° CeI. Escu rra (PAR) O O O 1 O 5 -5
4° Penarol (URU) O O O 1 O 6 -6

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

9min49, depois de tentar duas
vezes. Aos 15min, Darlan fez

, 7xO e, aos' 18min03, fechou o

placar em _8xO. Na partida .de
,

ontem, Falcão foi poupado e

Lenísío, apesar de relacionado
para' o jogo, também não en

trou.

}OINVIILE
Jogando' com tranquilidade

e impondo bem o ritmo de jogo,
a equipe da Krona/Joinville es

treou.bem diante do Pefiarol. No

primeiro jogo de ambos no Zonal
,
Sul do Campeonato Sul-ameri
cano de Clubes, melhor para os

catarinenses, que fizeram 6xO,
,
com gols de Marcel (2), Guina,
André, Thales e Murilo.

_

\
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Olhos ,voltados para a Libertadores
Intem x Coritiba e Vasco x Corinthians iniciam hoje as disputas semifinais
DA REDAÇÃO
o caminho mais curto para

chegar a Taça Libertadores da
América entra em sua reta fi
nal. Vasco e Corinthians, no

Maracanã, e Internacional e

Coritiba, -no Beira Rio,
.

fazem
hoje, às 21h50, as primeiras
partidas da semifinal da Copa
do Brasil.

'

No Rio de Janeiro, o time
cruzmaltino aposta na tor
cida para fazer um bom re

sultado em casa. "Chegou o'
nosso momento de retribuir
o carinho que a torcida vem

tendo por. nós, e vamos tra
balhar para chegar à final", .

disse o lateral-esquerdo Ra
mono Para o confronto-o

-

téc
nico Dorival Junior não terá
o' nieia Carlos Alberto, sus

penso. Jéferson será escalado
no lugar do camisa 10.

Pelo lado do Timão, Ronal
do desfalcará o Corinthians. O

.

craque sentiu uma contratura
na panturrilha direita no jogo
contra o Botafogo. Souza foi

.

testado com Dentinho e Jorge
Henrique. "Lamentamos mui
to a ausência dele de um jogo

.

Inter nõo terá Guiiíaz�, suspens9, que deve dar lugar a Andrezinho

.importante como esse. Todo
mundo esperava que, uma

hora ou outra, isso aconteces

se pelo excesso de jogos", co
mentou Alessandro.

No Rio Grande do Sul acon
tece o jogos dos centenários,
A equipe gaúcha já antecipou
que jogará para não sofrergols
em casa e construir uma boa
vitória. "Não tem como ser di
ferente. Este é o tipo de jogo
que

.. é decidido no detalhe",
ressaltou Nilmar. O Inter esta- .

rá sem Guifiazu, suspenso. O
mais cotado para substituí-lo
é Andrezínho.

.

CORITIBA
Para seguir na Copa no ano

do centenário, o Verdão estu
dou o time do Internacional.
Segundo René Simões, todo
mundo tentou vencer o Colo
rado, mas encontrou ·dificul
dades, então a saída é arris
car. ''Alguma coisa diferente
tem que ser feita do que todo
mundo fez", comentou. O trei
nador não poderá contar com
o meia-atacante Marcelinho
Paraíba, suspenso.

Pampa visita Jaraguá com

intenção de formar equipe
JARAGUÁ DO SUL.

Durante a manhã de on

tem ex-jogador da Seleção
Brasileira de vôlei, Pampa,
esteve em '[araguá do Sul.
Ele conheceu o trabalho re

alizado pela modalidade no

município, e conversou com

o secretário Ronaldo Rauli
no sobre a possibilidade de
montar uma equipe profis
sional de vôlei -na nossa ci
dade.

Outros dois assuntos de
batidos com o ex-jogador
foram projetos da FME. Por
ser secretário de Esportes da
cidade de Suzana (SP), Pam
pa possui influência junto ao

Governo Federal o que, se

-gundo Raulino, deve ajudar
e Jaraguá do Sul a conseguir
� "recursos. .

i O projeto apresentado ao

.
.

o ex-jogador é o da construção
Pampa (E) ao lado dç Sarandi, visitou a Arena Jaraguá ontem de manhõ de cerca de 15 ginásios nos

bairros de Iaraguá do Sul e

a retomada do PEC/Segundo
Tempo na cidade. O progra
ma ainda não iniciou devi
do à demora da aprovação
das contas do imo 'passado
por parte do Ministério dos

Esportes, Segundo Raulino,
a aprovação deve acontecer
até junho.

PROJETO
Em contrapartida a - Pre

feitura daria todo o apoio
necessário para que Pampa
colocasse em prática o seu

projeto do time profissional.
�"Ele queria montar um time
em Santa Catarina e pensou
em [araguá do Sul, por toda
a estrutura. Ele ficou mara
vilhado com o que viu", afir
mou Raulino, emendando
que o possível time deverá
jogar a Superliga de Vôlei
nos próximos-anos.

'-4I'*'fj;i!'nii!�i'I'-
SEMIFINAL
JOGOS DE IDÀ
HOJE
21 h50 - Vasco x Corinthians
21 h50 -Internacional x Coritiba

j
r
!
I-

-lQUARTAS-DE-FINAL
JOGOS DE IDA
HOJE

-

.

21 h50 - Corocas x Grêmio
21 h50 - Cruzeiro x São Paulo
AMANHÃ
19h30 - Defensor x' Estudiantes
22h - Palmeiras x Nacional-URU

HOJE
19h - Carlos Blirbosa)c Álvares
19h30 - Cortianll/UCS x Umuarama
19h30 - Petrópolis x Vasco
20h - São Caetano/Corinthians x Garço
20h15 - COlegial x Minas

,ál SÁBADO
o-

9 19h - Petrópolis x São Caetano/
::J

iS' Corinthians
20h15 - Unisul x Minas

Final'da Liga
dos Campeões'
.ROMA

A Liga dos Campeões vai
apresentar uma final de gala
hoje, às 15h45 de Brasília,
em Roma, entre o Manches
ter United, em busca de um

.

bi que não acontece há 19

anos, e o Barcelona, que pra
tica o futebol mais vistoso da
Europa. O destaque é odue
lo particular entre Cristiano
Ronaldo e Lionel Messi. O

português brilha -nos jogos
importantes, já 'o argentino,
ainda não conseguiu atuar
bem contra clubes ingleses.

A defesa do Barcelona es

tará
-

desfalcada dos laterais
Daniel Alves e Eric Abidal,
suspensos, e do mexicano

, Rafa Marquez, machucado.
Além disso,' Henry e Iníesta
não jogam há quase um mês,
mas foram confirmados. Já
no time inglês zagueiro Rio
Ferdinand foi liberado para
disputar a final.
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ANO P0RTAS' OPCIONAIS

PALIO
FIRE 1.0 20,06 4 LTDT 20.800,

FOX 1.6
PLUS

2007 4 AC ÓH TE LT DT 32 800R$ • ,

SPACE FOX

R$41.700,Cadastro facilitado (com RG, CPF, comprovante de renda e residência)
.

PLUS .1.6 2008 4 COMPLETO

� POLOo

i' R$31.800,o SEDAN 1.6 2004 4 COMPLETO·
co
"
-e
e
:!!

B
5
.�
-e GOL 1.0 R$16.500,e 2001 2 AC OH LT DT
�
�
-!;

�

GOL PLUS 2001 4 AQ LT DT R$16.800, .1.0

FIESTA
STREET 1.0 2002 4 AQ KT DT 16 200R$ • ;

WlNW.outoelite.tom.br Grupo Auto. Elite 40 �nos de.�redibilidade. 4732746000
Caraguá Auto Elite�
Uma relação de confiança..WOfertas véüces: 27/05109
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