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-Bàncos querem
.

mais tempo
Hoje o atendimento deve ser feito em

.eté 15 minutos e em meia hora entre
-

, os dias 5 e 12 de cada mês, Assunto
foi debatido na Câmara, que vai ela
borar um novo projeto de lei.
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Encontrado
corpo em rio
o corpo de Eido Eúgênio Bervig, 51

anos, foi encontrado ontem, no entron

camento entre os rios Piroí e Itapocu,
em Araquari. Este é o quinto caso de

-

afogamento na regiõo este ano.
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HOJETEM

CUSSJMAlS Regócio�

A dieta do mõe na époco do concep

ção pode influenciar o sexo'do bebê,
,

sugere pesquisa britânico. Segundo o
- estudo, mulheres que têm dieta rica

em colorias e comem cereais regu
larmente no café do manhã podem
aumentar os chances de conceber
um menino. Os pesquisadores afir
mam ainda que o tendência moderna
de optar por dietas de baixo coloria

pode explicar a quedo no nascimento
de meninos em países desenvolvidos..

Fonte: BBe Brasil

Roteiro de aventura
por terra portuguesa
Banhado pelo Oceano Atlântico, Ilha do
Madeira convido a um mergulho.
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Eliana na briga
pela audiência
Apresentadora comemoro os bons
números no Ibope e agrada.a Record.
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Anã Luiza Castro, de Blumenau, levou (J bronm nos 100m fiorboleto e ojudou ,-

'

.

o. equipe cntannense a levar q protg 110 revezomento 4xl00m livre na tarde de ontem.
.

"'"

-

A Natação será definido hoje de monhãL no Acarai. Ao todo mais�OU1JUefãS
._ _.,

.

partiéipam dos Jogos Atierto$ Brasileiros ot�domingo em Jaroguá do Sul.

j
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Dieter desiste de
codeilll naAssembléiu

f.egislotiva
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MEGAEVENTO
Claudio
leitte em

Jaraguó
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Últimos
preparativos
poro .fecorro�
'Página 17
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CHARGE'

AGORA-VAl.
MOLEQUE

TRAVESSO! •••

PONTO DE VISTA

Uma guerra de ba,stidores USA x China

DO LEITOR

Os Indomáveis
Este' filme dispensa comentários. Na minha visão

de cineasta de carteirinha, um filme impecável em
todos os aspectos. Não é aquele filme chamado arra

sa-quarteirões de Hollywood, mesmo porque ele não

possui essa pretensão. As atuações de Christian Bale
corno Daniel Evans, um simples fazendeiro cuidando

, de sua família, seu filho Williám (atuação brilhan
te do garoto) e a brilhante atuação de Russel Crowe
como o fora-da-lei Ben Wade fazem o filme ser ex

cepcional. Cresci lendo os gibis do Tex e do Zagar.
Meu pai tem preferência pelo Tex, eu gosto do Tex,
mas o Zagar sempre me cativou mais. Sempre gostei
da história dos colonizadores no Novo Mundo, dos
índios e os valores que os índios defendiam como a

amizade, a honra, o caráter e 'a coragem.
-

No domingo passado levei meu irmão no cinema. -

Ele gostou do filme. É este tipo de filme que temos

que levar nossas Crianças e jovens para ver. Este
filme- f-ala sobre caráter, sobre, julgamento de valo
res, sobre a honestidade que todo homem deve ter.

Quando acabou o filme perguntei ao meu irmão o

que ele achou, ele corri a sua pureza de criança disse

que gostou, mas que não gostou que o Daniel Evans
morre. Não pensem que eu quero contar a história
do filme.'

.

O Daniel Evans nos dá uma lição de determina
ção, de coragem e até de ousadia. Ele se propõe a

ir janto com um grupo de homens da lei para levar
Ben Wade até o trem que o levará para Yuma. Ben
Wade diz para Evans: - "É da natureza humana pe-,
gar o que queremos". Isto é verdade, pegamos o que
queremos. Evans fala uma frase que mexe conosco:
- "Um'homem deve ter em mente o caminho da de
cência". E as últimas palavras de Daniel para seu fi
lho são de uma demonstração de amor ímpar: - "Eu
sei que pode porque tornou-se um homem de bem. E

tornando-se um homem de bem, você tem o melhor
de mim. Mesmo que sejam poucas. E lembre-se que o

seu velho levou Ben Wade até a estação quando nin
guém mais o faria". Sei que mesmo eu contando isto,
muitos admiradores do gênero irão assistir o filme.

CRISTIANO MAHFUD WATZKO,
ESTUDANTE DE DiREiTO

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 2,000 caracteres e podem ser

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

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251-200, tx. Postal 18, E obrigatorio
informar nome completo, profissão, 'CPF e

' telefone (' não serão publicados),

Unidos, potência militar reconhecida,' Quanto aos Estados Unidos, quando
como resposta, também fazem o mesmo. também. destruiu sim satélite espião, co
No dia 21-de fevereiro a marinha ameri- locou algumas pulgas.atrás da orelha do
cana divulga imagens de uma operação mundo. Podemos pensar que nos livra-

Recentemente houveram algumas no- militar que através de um lançamento ram de lixo tóxico, ou então" que estavam
tícias internacionais que passaram mais de um míssil abate um satélite seu a 247 reafirmando sua competência militar es
pelo âmbito científico e tecnológico do krn de altitude alegando que o tanque de pacial.
que político. Infelizmente invisíveis aos combustível do satélite continha subs- Esse é um cenário internacional que
olhos brasileiros. Aconteceu o seguinte, táncias tóxicas, que poderiam sé libe- se desenrola cada vez mais- a cada dia.
a China, eminente potência mundial, radas, caso o satélite se .chocasse com a, Precisamos ficar atentos porque nem

no dia 11 de janeiro desse ano, lançou Terra. Como também era de se esperar o só de produtos "Made in Chine" a Chi-
'

um míssil balístico intercontinental e
"

mundo reagiu, e da mesmaforma, iodos na vive. Temo sim por uma nova corri

explodiu um satélite seu a 900' kill de criticaram epediram explicações. da armamentista, que em mãos erradas
altura. Como "era de se esperar, em vez O-que assistimos de fato foi uma cor- pode complicar ainda mais um mundo
de comemoração o mundo reagiu com rida arniamentista e' uma troca de reca- que vive um momento de prosperidade
críticas, pois tal ação feria um acordo dos internacío;nais. A china' agor� ,tem., �é,c:i�,�C!, nasuahistória e sofre com um

internacional que impede a militariza- uma nova arma, ou seja, é c�I!�z.4e de��;" qé��ql).�íb:r!o" ecológico. O que menos

ção do espaço. truír satélites'espiões em órbita: de naçãeS"! precísãmos agora é'de uma guerra, e que
: Porém" logo em seguida, os Estados "curiosas". só acontecerá com gente armada.

,MALCON A. TAFNER,
PROfESSOR
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----------POLÍlICA

FALA Aí! -

'o, Vivemos em uma

- sociedade doente,
que não respeito seu

maior bem. "
PATRíCIA SABOVA (PDT-CE),

SENADORA, sobre a violência praticada
contra cria nças

"o governo quer
enterrar os erros dele
debaixo do tapete."
íNDIO DA COSTA (DEM-RJ),

sobre manobras do governo para 'evitar
investigações de gastos com cartões

corporativos.

"'Se até agora
dormira.m. (os "

projetos), não vão
donnlrmeís. "

GARIBALDI AWES (PMDB-,�N),.
garantindo a votação de projeios
que berieficiam os aposentados

-

"

tuzdo sol
A utilização de energia solar em prédios de uso coletivo pode tornar-se obri
gatória. É o que prevê projeto de lei do senador Marcelo Crivello (PRB-RJ).
O projeto altera o Estatuto da Cidade, configurado na lei nO 10.257/01, para
estabelecer como diretriz geral da política urbana a instituição, pelo muni
cípio, de normas de utilüação de fontes energéticas nas construções sob sua

jurisdição, incluída a obrigatoriedade de que 'as edificações de uso coletivo,
públicas e privadas, contenham sistemas para aquecimento de água com a

utilização da energia solar. A proposição altera ainda a lei 4.380/64, que
institui o Sistema Financeiro de Habitação para condicioncr a obtenção de
créditos para a construção de edifícios .habitacionais de uso coletivo à provi:
são de instalações adequadas à utilização da energia solar.

BOMSENSO'
Vereador Dieter Janssen (PP) formali
zou sua desistência em assumir cadei
ra na Assembléia legislativa conforme
rodízio estabelecido pelos deputados
titulares do partido. Se o fizesse, per
deria o mandato de vereador. Um tiro
no próprio pé de quem almeja disputar
a eleição em chapa majoritária.

ALERTAS
Receito Federal e o Tribunal Superior
Eleitoral estâo de olho nos candida
tos. Esses obrigados a se inscrever no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
para abrir conta bancária destinada a

arrecadação de fundos para a campa
nha. Recursos que serão monitorados '

e esmiuçados pelos dois órgãos.

NÃO PODE
A Assembléia legislativa aprovou projeto dó'
deputado José Natal Pereira (PSDB), que obri
ga a notificação prévia, com aviso de rece

bimento, dos COlbollliriores a serem inscritos
(.) em instituições de proteção ao crédito. SPC,
� Serosa e cutros que possuam bancos de dados
<,

ou de cadastros negativos serão obrigados o

comunicar o consumidor, por escrito ou atra
vés de corto registrada, sobre suo inscrição

:;;! nnsmquivos de dljdos de restrição de -crédito.

. ,
,
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CONFIRMADO 2
'Eurides Mescoloto (PT), ex-marido do senadora .ldelt Salvati,

> deixo o presidência do Bes-c depois de pcucemnls de cinco anosr
parf) onde foi guindado PQr acordo firmado pelo governador luiz
lIen.rique da Silveira (PNbS) com o PI em seu primeiro n-

19:. Mesmo condenadó por lmprobidade administrativa,.á
'a'presidência da Eletrosul,:a mahn estatal geradora de ell! rgla
elétrico do Sul do P9ís.

ELEiÇÕES
.

,

"

Deputado federal Nelson Goetten (PR) visitou correligionários de
Jaraguá do Sul e Guaramirirn; Ainda não digeriu a ida do prefeito
oacir Bertoldi poro o �MDB,. mas não vai gestiQoar paro:,

.

,do árco do base 01 a eleição majoritó
eôda de RS 500 nu lição de uma dos quo

nles projetadas poro J

MAIS IMPOSTO
,

Mesmo sem os R$ 40 bilhões do CPMF, a arrecadoçã'o de impostos
. e 'contribuições federais deve crescer R$ 31,8 bilhões em 2008, ou
7,2%, segundo informações do relatório de receitas e despesas do
orçamento deste ano. Mos voracidade do governo por impostos

•

cessa. E um novo trib 'nunciar o área do sQúde estó
te na Câmara dos l PEM e PSOl resi

�*<
•

else qye a socie
ue existe no process

o :erto é do deputado Joaf i (PP) sobre o intenção do sta
do em terceirizor o merenda. Hoje gosto anualmente R$ 60 milhões.
Com o terceirizoção' o conto'vai poro R$ 138 milhões. O deputodo

.

ci!.ou d.enúncias contra o �P4Iimentos, que otua no rede municipal.

nsino de Jaraguá do s�t rotulondo-a de inidôneo.
_;';i

�H'l

p .o I i t i c a .@' li c o r r e i o d o P o v o . c om'. b
�

i ,':

'cassuli

Cassuli Advogados Asso i9� ,

Rua Donaldo Gehring,)35.· Fone 47 3371 7511:: Fax'47 3275 1!í20
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NA CÂMARA

POLÍllCA---�------

Bancos·pedem mais tempo·de espero
Já populaçãoquer ampliação horário de atendimento e agências descentralizadas
JARAGUÁ DO SUL

As agências bancárias do

município querem que os clien-.
tes possam esperar mais tempo
até serem atendidos. O pedido
foi feito pelos gerentes de ban
cos ontem, durante reunião na

Câmara de Vereadores. Pela lei

atual, o atendimento deve sér
feito em até 15 minutos, e em

meia hora entre os dias 5 e 12

de cada mês, considerados de
movimento intenso. Os ban
cos propõem 20 minutos nos

dias normais e 40 minutos nos

de pico. Consideram ser este o

tempo de espera razoável para
o cliente ser atendido.

Os vereadores se compro
meteram em analisar a solici

tação que, para Pedro Garcia

(PMDB), deve levar em conta,
principalmente, os anseios da

população. O vereador, que
coordenou' a reunião, lembra

que nem todos os bancos dis

ponibilizam comprovante do

tempo de permanência. A lei

aprovada há oito anos obriga os

bancos a oferecer senha, onde
deve constar o horário de che

gada e também a autenticação
pelo caixa, para saber quanto
tempo o cliente levou para ser

atendido.
Na reunião, com a participa

ção do diretor do Proeon, Sérgio
Felix, e do procurador-geral do
município, EduardoMarquardt,
foram reiteradas as exigências
legais dos bancos, já autuados.

E, também, feitos pedidos' em
nome da comunidade, como 'a
'descentralização das agências,
ampliação do horário de atendi
mento, disponibilização de ca

deiras e acesso aos deficientes,
que não constam na lei atual.

'Alguns gerentes se prontifica
ram a atender as reivindicações
de, imediato", informou Pedro,
acrescentando que amaioria dos

pedidos feitos no ano passado
foram atendidos. Registrados em
ata, os pleitos serão, encaminha-

,

dos às direções das agências.

CAROLINA TOMASELLI

www.marista.org.br
33710313

Reuniõo realizada ontem vai resultar na elaboraçõo de projeto de lei

Próximo posso é
'sentor com Procon
e odoptor o lei

Leivaiser

aperfeiçoada
Os ossuntos disaJlidos na reunióo de
ontem võo resultor em um J1OW) pro
jeto sobre o atendimento 00 públioo
nos ogêncios, regulamentodo atmvés •

de leis aprovados em 2000 e 2007.
Uma dos olteiuções é oom relação
àsmubos que, segundo Pedro Gorcio,
serãomais elevodos. Osvolores seriío
definidos em oonjunto tom o Proton.
Outro mudonço 'diz respeito DOS bo
nheiros que, P.elo lei atual. ficom an

tes do porta de entrodo dos bonms.
"Da maneiro oomo está, o bonheiro
se toma públioo", explico.

Comissão aguarda po·r audiência
Presidente de CP espera possível acordo sobre precatórios trabalhistas

celado em três vezes, além de
também negociar acordo para
pagamento de outro' precató
rio.comvencímentc em 2008.

Segundo ele, os processos to

talizam cerca de R$ 500 mil,
e também incluem a Fazenda
Nacional. ,

Relator da comissão, o vere- ,

ador João Deniz Vick (PMDB)
defende a continuidade do

processo pela Câmara, _

ainda

que o município fume acordo.
Para ele, "o erro já foi cometi
do", uma vez que o pagamen
to

.

dos precatórios deixou de
ser feito até, 31 de dezembro
de 2007, o .prazo estipulado
judicialmente. "Mesmo que ti
vesse pagado em 10 de janeiro
de 2008, já se teria cometido
o erro adminístratívo", argu
menta João Deniz.

A decisão demanter ou não
a comissão passa por votação
entre seus três integrantes.
Da base do governo, Adílson
Araújo é, teoricamente, voto

_ . ,.

vencido na CP.
.

', Araújo vai acompanhar audiência

MARISTA
'A estrela que /rÂi m

longe está em toda pa

Um guia está presente em

todos os lugares; e assim é a

Rede Marista; presente em 77'

países; tem uma qualidade no

ensino que,· da Educação
.lnfantít ao Ensino Médio, segue
sempre namelhor direção.
Rede Marista, a estrela que vai

guiar o seu futuro,
Em Jaraguá do Sul:

GUARAMIRIM

A CP (Comissão Processan
te) da Câmara de Vereadores

aguarda a realização de uma

audiência na Justiça do Traba

lho, no 'próximo dia g, sobre
os precatórios trabalhistas de
vidos pelo município a cinco
ex-funcionários do Hospital
Municipal Santo Antônio. Na

condição de presidente da
comissão, o vereador Adil
son Araújo (PP) disse que vai

acompanhar a audiência que,
segundo ele, poderá resultar

.

em um acordo entre a admi

nistração municipal e os ex

funcionários.

"Temos, que. aguardar para
ver as providências que vão
ser tomadas. Se ali houver um
acordo, que é o interesse nos

so, a comissão vai se reunir e

dar parecer se mantém ou não
os trabalhos", disse Araújo,'
para quem a CP perde o sen

tido se houver' conciliação.
Adianta que o município de-

.
-verá propor o pagamento par-

�,�--------------------------------------__'

COLÉGIO

Jl][\t �ARIST:A
Vil/6\1Y S A O L U I S
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Vítima de 'afogamento'é encontmda
Corpo de Eldo Bervig foi achado em Araquari, a20 .krn de Guamiranga
ARAQUARI Legallde Joinville. Bervig era

O corpo do técnico em ele- solteiro e tinha três irmãs.
trônica Eldo Eugênio Bervig, A irmã' dele, Venilda Bru-
51 anos, foi encontrado na ch, 63 anos, acompanhou as

manhã de ontem, depois de buscas ao lado de outros fami

quatro dias de buscas. Bervig, liares. Ela acredita que Bervig
conhecido

.

como "Cabeludo" tenha ido mexer numa rede de

'pelos amigos e a família, desa- peixes armada contra um bar

pareceu na' noite de sexta-fei- ranco na noite de sexta-feira
ra. O corpo dele foi localizado e acabou se desequilibrando
no entroncamento entre os rios e caindo no rio. "Ele adorava
Piraí e Itapocu, em Araquari, a pescar", reforçou Venilda. A
cerca de 20 quilômetros do 10-'

. pescaria com os amigos acon

cal onde ele se afogou, no Sal- teceria no sábado de manhã,
to do Guamiranga. Morador quando o proprietário de um

da localidade de Ribeirão do bar nas proximidades avistou
Salto, Bervig atravessava o rio a canoa de Bervig emborcada,
Itapocu todos os dias de canoa quebrada e presa 'entre as pe
para ir trabalhar no Salto do dras. Dentro da canoa havia

Guamiranga.
.

um pedaço de rede.
As 'buscas, realizadas pelos Este foi o quinto caso de afo-

bombeiros de Guaramirim, Ja- gamento no Vale do Itapocn este

raguá do Sul e BarraVelha, ini- -ano .. Os bombeiros alertam os

cíaram no trecho e prossegui- moradores a não freqüentarem
ram na direção de BarraVelha. os rios, em virtude da profun
O comandante dos Bombeiros didade e correnteza. De acordo
Voluntários de Guaramirim, corn a corporação de Jaraguá do
Nelson Gonçalves de Oliveira, Sul, a maioria das vítimas de
disse que o corpo foi encontra- afogamento na região são adul
do boiando, preso entre alguns tos que sabem nadar.
galhos de árvore, e foi levado
para o � (Instituto Médico DAIANE ZANGHELINI Eldo Bervig desapareceu no Rio Itapocu, no trecho do Salto do Guamiranga, onde costumava pescar-

Jaroguaense morre em' acidente
entre:moto e caminhão na 280
MArRA

O jaraguaense Hélio.Pinhei
ro da Silva.. 42 anos; morreu

num acidente entre motocicleta
e caminhão na noite de terça
feira, na BR-280, em Mafra. Sil
va, que pilotava a CG 150 Titan

placa MFQ-8969,.de [araguá do
Sul, foi decapitado com a força
do impacto. Hélio morava'no

.

Bairro Santo Antônio e deixou
esposa e três filhos.

.

De acordo com a Polícia Ro
doviária Federal, o piloto teria
feito uma ultrapassagem proibi
da na chamada Curva do Mel,
no km 144,1. Ao perceber a

proximidade de um automóvel
no sentido contrário, ele teria

perdido o controle da direção,
colidindo com o caminhão pla
ca MAB-7552, de Três Barras,
conduzido por Márcio Mízva,
29. O motorista do caminhão
não se feriu.

Há poucos quilômetros do

Iocal da colisão, outro aciden
te fatal aconteceu na tarde de
ontem. A batida entre dois ca

minhões e um trator da Prefei
tura de Rio Negrinho, na BR-

280, na divisa entre Mafra e

Rio Negrinho, causou a morte
.

do operador do trator Bernar
dino Paz, 50 anos,

De acordo com a PRF, a

colisão começou com o tom
bamento do caminhão placa
MBK-5950, de Braço do Norte,
conduzido por Fernando Mar

celino, 24. Ele transportava se

mentes e cascas de soja e tom
bou .na pista enquanto freava.
Na queda, atingiu a tràseira do
caminhão placa MAD-1258, de
São'Bento do Sul, conduzido
par Egan Paulo Brandt, 52. O
caminhão acabou indo parar
no pátio de um restaurante e

atingiu o trator conduzido por
Bernardino, que se preparava'
para voltar à rodovia.

Município não
teve tremor
JARAGUÁ DO SUL

Diferente do que foi publi
cado em alguns veículos de
comunicação, a DefesaCivil de
Jaraguá do Sul informou que
não atendeu nenhuma ocor

rência, relacionada a tremores
de terra no município na noite
de terça-feira. A afirmação é do
vice-presidente daDefesaCivil,
.Alberto Marcatto .

De acordo com o Observa-
. tório Sismológico daUnB (Uni
versidade de Brasília), otremor
ocorreu a 270 km de São Paulo,
às 21hol e durou cerca de cin
co segundos, Osmunicípios de
Joinville, Balneário Camboriú,
Florianópolis e Palhoça tive
ram registros de chamados nos
Bombeiros 'e na Defesa Civil. .

�

O epicentro foi no Oceano
Atlântico e atingiu 5,2 pontas
na escala Richter. É o sexto
maior da história db Brasil
desde 1992, segundo o obser-
vatório. .

.
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Curva tem ate tubos de imagem

Lixo incomodo
os pedestres

'(.

JARAGUÁ DO SUL

Sacolas plásticas, gar-'
rafas de refrigerantes, em

balagens, cigarros, papéis
e até dois tubos de imagem
de televisores inutilizados.
É isto o que os pedestres.
encontram no cruzamento

das ruas Jorge Czerniewicz
e Marechal Floriano. Peixo
to, no Centro de Jaraguá do
Sul.

.

A curva dá acesso à Pon-'
te Abdon Batista e tem trân
sito intenso durante todo o

dia. 'Quem passa pelo local
já reclama dos detritos de-

.

posítados ao lado da cal
çada. "A cidade é limpa e,
iusto ali, na entrada está
issim", critica Vanderlei,
iue preferiu não informar
o nome completo, mas se'

sente incomodado com o

problema há meses.

Conforme o secretário
de Obras .Púhlícas, Olde
mar Bonatti, não é respon
sabilidade da prefeitura a'
limpeza de lugares como

este. Porém, uma equipe,
da Secretaria foi até o pon
to informado e

: preferiu"
retirar os entulhos.' "Reco
lhemos o lixo porque ele

poderia contaminar o Rio

(ltapocu)", explica.

KELLY ERDMANN

.

POLÊMICA

Escadoria·.pode ser retirado
·

Acessoé utilizado pormoradores do Bairrd Czemiewicz .

J�RAGUÁ DO SUL

Problema antigo para os

moradores do Czerniewicz,
as obras do cemitério do bair
ro, voltam a preocupar quem
vive na localidade. Hoje, re
presentantes da Associação
de Moradores devemse reunir

, Gam o prefeito Moacir Bertol
di para discutir o problema.
A polêmica volta à tona com

a possibilidade do proprietá
rio do terreno retirar a escada
que fica ao lado do cemitério,
mas que também é utilizada
pelos pedestres. "Esta escada
existe desde 1998. Ela facili
ta a descida dos moradores e .

das crianças que vão para a
· escola", afirma o presidente
do Conselho Fiscal 'da As

sociação dos Moradores do
Bairro Czerniewicz, Valmor
Dallagnolo, que mora há 30
anos no bairro.

Outra discussão é a obra do
cemitério vertical que está em-

· bargada desde março' do ano
·

passado por falta da documen

tação de licença ambiental.
"Osmoradores do Czerniewicz
não querem o cemitério verti
cal e nem a retirada da escada.
Estamos mobilizados para que
isso não aconteça", argumen
ta Dallagnolo. Segundo ele, a

·

obra pode trazer transtornos

para o trânsito da localidade,
já que a área não conta com

espaço apropriado para esta

cionamento, e até mesmo, a

desvalorização dos imóveis.

Crianças e adultos precisam da escada para ir à escola e ao trabalho, moradores se reúnem hoje com prefeito

reno onde tfeve ser cens;
truídD o cemHério vertical do Cz�r-
niewi& p à �ropresa Leier
Administra s: Segundo o advo-
gado do leiê� Luis Carlos Méndon
çã,"a empresa pediu panl o .prefei"

(ura o alvôiá':pe li�gnça do obra,
lllo�'I).p�qjq,9'.oind{f;não foi ae�ito.
'Em relaÇãô)fa retirado do escdoa, el�
diz que "nada será feit,o en�uantQ a :

prefeitura não se mql1itestar sl)bre o

pedido de alvará"."
•

perto do cemitério", comenta
Rafael Peggau, que mora há 18
anos no Czerriiewicz.

Francisco Machado,. vice-

_ presidente da Associação. dos
Moradores, lembra ainda que
dos 4,6 mil metros quadrados
de área, apenas 893 foram tom
bados pelo Conphaam (Conse
lho Municipal do Patrimônio
Histórico, Cultural, Arqueoló
gico, Artístico e Natural). Cerca
de 1,5 metros em torno desta
área deverá ser arborizado, sen
do assim, segundo o morador,
resta pouco ��paço para a cons

trução de um novo portão de
acesso, se a escada for retirada.

Além disso, moradores temem
o mau cheiro. "tem gente que
rendo vender ou alugar a casa,
e não consegue porque fica, DEBORA VOLPI

Conselho Regional aprovo projetos
CDR ainda empossou presidentes de Associações Comerciais como conselheiros

Reuniõo foi na Casa da Juventude

MASSARANDUBA·
O Conselho de Desenvolvi-

.
menta Regional de Jaraguá do
Sul aprovou todos os projetos co
locados em votação na reunião
realizada na manhã de ontem,
em Massaranduba. Entre eles
está a continuidade dos estudos

quanto aosrecursos hídricos dis
poníveis na região, a. partir do
Comitê de Gerenciamento da Ba- .

'5. cia Hidrográfica do Rio Itapocu.
g O grupo, vinculado à Amvali
� (Associação dos Municípios' do
Vale do Itapoc�), garantiu R$ 33

mil despendidos pelo governo
do Estado.

Além disso, a presidente da
Scar (Sociedade Cultura Artís

tica) ainda falou a respeito da
quarta edição do Festival de Mú
sica de Santa Catarina, progra
mado para ocorrer entre janeiro e

fevereiro de 2009, em [araguá do
SUl. Segundo Niura Demarchi
dos Santos, .0 evento tem o apoio
da SRD (Secretaria de Desenvol
vimento Regional) e deve ter a'
liberação do Conselho Estadual
para captar R$ 1,2 milhão junto

à iniciativa privada, O· dinheiro
virá através do Fu de Incen
tivo à Cultura.

O encontro de ontem tam

bém serviu para que o presiden
te da Associação Enipresarial de

. Corupá, Amo Neuber, da entída-:
de jaraguaense, Guido Bretzke, e
de Guaramirim, Edgard Maluta,
fossem empossados como. con

selheiros. A próxima reunião
acontece na segunda "quinzena
do mês de maio.

KELLY ERDMANN
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SEGURANÇA

Prefeito- pede unidade prisional
Capacidade dopresídio será de 40 detentos de Barra Velha eSão João
BARRA VELHA

A necessidade de segu-
,

rança não é uma exclusivida
de dos grandes municípios.
Agressões, assaltos e atos de
vandalísmo estão se tornando
situações comuns p�a as au

toridades e populares de Barra
Velha e São João do Itaperiú.

Na madrugada de terça-fei
ra à loja Matrix Cel, localizada
na Avenida Santa Catarina,'
no centro de Barra Velha, foi
assaltada e vários telefones
celulares foram roubados. O
ladrão-atirou uma pedra contra
a vidraça e teve totalliberdade
para efetuar o roubo. Não há

pistas sobre o bandido. ,

Em função de situações
cÇ>mo esta, o prefeito'·Valter
Marino Zimmermann decla
rou em audiência com a SDR

(secretaria de Desenvolvímen-

to Regional) que há em Barra
Velha, a necessidade da cons

trução de uma UPA (Unidade
'

Prisional Avançada). A unida
de atenderia os municípios de
Barra Velha e São João do Ita

periú e teria capacidade para 40
detentos. Atualmente os presos
de ambos os municípios são en

caminhados para o presídio de
Joinville, na maioria dos casos.

O assunto tem gerado polêmica
desde então, pois a população
não aprova a iniciativa.

,

O prefeito declara que "não
seria um presídio de' grande
porte, mas sim uma unidade

,que possa suprir as necessida-
des locais". A delegacia de Po
lícia Civil tem: capacidade para
dez detentos, mas possui mais
de 20 prisioneiros rio total.

OSNIALVES

·

Cartório'faz plantão para
transferências de títulos

Prefeito Valter Zimmermann já encaminhou pedido poro Secretario de Desenvolvimento e aguardo uma resposta

fncontmdo foco do dengue em comércio
Além do mosquito, caramujo africano é outro problema a ser combatido

inicio desta semana ohorário de GUARAMIRIM

atendimento do cartório é das 9
' A vigilância' epidemio

às 19 horas, de segunda à sexta- lógica de Guaramirim err
feira. Nos finais de semana e fe- controu um foco 'de larvas
riados o horário de atendimento do mosquito da, dengue no

será das 10 às 17 horas. pátio de um comércio loca-
Para o chefe do cartório de -Itzado no Bairro Avai. Asus

Guaramirim, Wagner de Oli- pe 'ta é de que o inseto tenha
veira, a iniciativa, além de ser chegado à região através de
uma determinação do TRE caminhões que áteridem 'a
(Tribunal Regional Eleitoral), empresa. A descoberta, foi,
contribuirá também para evi- feita através de inspeção de
tar longas' e demoradas filas na rotina nas mais de 69 arma
realização dos tramites. dílhas espalhadas por todo o

O cartório eleitoral de Guara- , município. O larvecida dis
mirim fica na Rua.28 de Agosto, .tribuído pelo ministério da
em frente à Igreja Luterana. O Saúde para eliminar a praga:
telefone é (47) 3373 0243. já foi utilizado. Em função

do mosquito voar pouco, a

inspeção concentra-se .em
.

um raio de até 300 metros do
local onde foi encontrado .

.

'

De acordo com Maria Fer
nanda' Pachet, coordenadora
da epidemiologia do municí
pio, outra praga encontrada
no Bairro Nova 'Esperança ê o

caramujo africano.Para conter
a proliferação deste molusco

[B é preciso útilízar calou ere
� mar a espécie; quando adulta.
� "Visitas estão sendo realiza
,� das às casas para orientar a

Atendimento diferenci(!do para,suprir o demando p�r regularização de títulos população", disse Maria.
. .;-;;. ,,"".,! . . '.,. �', �-.

GUARAMIRIM

o voto é um direito demo-
· crático que o cidadão tem de
escolher os governantes que
admínístrarão .os recursos ar

recadados pelos municípios,
Estados ou pela federação. No
Brasil o voto é obrigatório e

·

quem: não puder votar terá de
se explicar ao TSE (Tribunal
Superior Eleitoral).

O prazo para realizar transfe
rências, revisões', mudanças de
local de votação e novos títulos

expira no dia 7 demaio. Em fun

ção disto o cartório eleitoral de
Cuaramírim fará, plantão para

I
atender' a população. Desde o

.

Vigilância aumento o combate 00 caramujo africano( transmissor de doenças
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,_ A codo domingo,
Eliâno surpreende
os fãs,do "Tudo é
Possível", programo
é um dos maiores
Indices de audiência
do Record

, -

O CORREIO-DO POVO fiQUiNTA-FEIRA.24 DE ABRIL DÊ 2008
'

Eliana se destaca
como uma das maiores

,

apresentadoras da
televisão brasileira

Todos os domingos o telespectador tem en

contromarcado comEliana. A diversão ficapor
conta do "Tudo é Possível", um programa de va-

-

riedades que tem dado show de audiência, para
.a alegria da Record que 'entrou firme na briga
pelos índices do Ibópe.

Bom para a apresentadora que já é 'conside
radaúm dos maiores nomes da televisão brasi
leira. O "Tudo é Possível" é um programa para
a família; a atração exibe entrevístasmusícaís,
games, reportagens especiais e realitys através

I '

de seus diversos quadros, entre eles o 'Avós do
Brasil" no qual homens e mulheres de terceira
idade se apresentam em atividades inusitadas e

ganham prêmios em dinheiro emedalhas.
,-

A apresentadora faz questão de conferir
pessoalmente toda a produção da atração. Elia

, na participou ativamente de todas as fases,'da
concepção à produção do programa,.nos seus

mínimos detalhes, experimentando quadros
e formatos até chegar à proposta definitiva da

atração, "Construí uma imagemmuito positíva
através domeutrabalho com as crianças e os jo-

- vens. Não queria arriscar minha credíbilidade,
por isso trabalhamos pará compor Um progra
a de entretenímentopautado peta qualidade",
ante a apresentadora.

-

Nascida em 22 _ de novembro de 1973,
.

ana NJicha(3lichen Bezerra, é filha da ex-co

Michaelichen e do zelador [ósé
os nove QIlOS de idade depois
ona Eva, resolveu atender ao

Jl,e flmatriculou em urna agência
J\Ôs treze"ánbs Eliana foi escolhi-
ar o'gru totinha".No ano

dezesset' s, foi çonvidada por"
-

íegrano ''Ba:nanp Split"
,

l® . ,-
'

a, com se1.l1,pZ,de
..ti

po� apesar çlisSO@T
a quep�cipava ill
/

aMúsica".

Eliana aos 23 anos passo
bém o "TV Animal.A loi
ceu durante oito anos no S
1998 assinou com a Rede R

, está até hoje.
I
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CRÔNICA

.,
'

KELLY ERDMANN, JORNALISTA

. Crôn'ica de tango
CI?Ta não acreditava do que tinha acabado

de perceber quanto à própria personalidade.
Aquilo era um absurdo, porém, um absurdo
verdadeiro. Feliz ou infelizmente; ela ainda
não sabia qual o.motivo: exato e qual o resul
tado desta (quase) obsessão.

�

As férias' marcadas se aproximavam e nem

ao menos as passagens para a viagem tão es

perada havia. comprado. Conforme os dias

-passaram, Clara' foi sendo tornada por uma
, aura intimista, à beira da súbita depressão.

. Um mês de folga. O que para alguns
indicava a entrada ao paraíso, era de uma

estranheza sem-Iimites. O ócio, definitiva- ,

mente, parecia alhei� à realidade providen
ciada porela.' ,

Um
.

dia e seria obrigada a embarcar no
avião rumo à cidade dos seus sonhos. Buenos
Aires estava logo ali, corn noites preenchidas
por horas e mais 'horas de .tangos de Astor
Piazzolla. Um verdadeiro sonho guardado
durante anos no fundo da gaveta dos projetos '

inconcebíveis e/oua quilômetros de distância
da, execução.

.

Não adianta. Nem isso afez fechar as ma
las com empolgação. Como também nem ao

menos a chance de, rever um ou outro amigo
viajante e aquele affair, que há meses a con

vida pára ser. seu par, curiosamente, no tango
predileto de arribas, conseguiu fazer.

o

A vontade de ficar em casa, <acordar às

-6h30, e�frentar trâ�sÜo e torcer para bater
o cartão-ponto às 9h se fortalecia a cada mí-

'

nuto, Ela chegou a roer as unhas de tanta

aflição. Os segundospassavam e a riecessi-
,

dade de ir trabalhar, de não ter tempo para
tornar um gole de água, de enlouquecer em
frente aos milhares de papéis depositados
sabre a mesa, aumentava. Para o que ser
vem as férias, hein? O pensamento tomou

conta do ambiente e se transformou em

,uma pseudo-crise existencial.
O impasse mental a seguiu até Buenos Ai

res' e. insistiu ern permanecer por uma longa
semana. Isso só podiaser alguma doença, lim
vício, uma loucura. Agora, faltando a mesma

quantidade de, dias para o retorno, Clara só
tinha vontade de ficar.

• kellyerdmannõj'gmail.com

.

VARIEDADES--�------

letra e Música'
de um romance

Alex Fletcher' é urn pop star que caiu no

esquecimento. O ca,rismótico músico tem
uma, chance de um retorno triunfÍll quan
do outro pop o Ilonvida poro escrever

novos músleas e gravar com elo. Mas'ele··
nunca escreveu músico! É aí que entro em

, cena uma belo garotà' com talento poro
os-palavras.

'

T -E R R t C ,H E N E'Y

Memórias"
.

,

de Extremos'
. A autora revelo os efeitos causados 'pelo,
devastadora doença e sobre aqueles que
o cercam. Desde os tentativas de suicídio,

'

experiências de quase morte, noites no

cadeia e exploração sexual, passando por
amizades rompidos e pelo tratamento de
eletrechoque. "Bipolar" 'é o retrnto de
uma vida em extremos, uma inesquecível
viagem no montanha-russo.

DESEJO PROIBIDO
Madalena sugere que Teresa, Guilhermina e

Maria Augusta ignorem Trojano até convencê-lo
'a deixar Teresa se casar com João Antonio sem

,

ser no igreja. Ano comento com Escobar que
,

desconfio que Migueltenha matado Henrique,
mas Escobar o defende. Miguel fern certeza de �

.

.que é o principal suspelte pelo morte de Hçn
rique. "Belinda sugere que Galileu vendo o po
tente de seu fortificante e o aconselha a fazer
uni teste nele mesmo antes de comercializq-Io.
Trajano acusa Madalena de comandarum com

plô centru ele.

BELEZAPURA
Débora comemora suo primeira venda, mas

acha estranho o com!}ortamento 'de Artur, e

donÜ"da loja. lvete tenta convencer Rakelli a

desistir de Robson. FeHpe avisa Joana que to-
.'

dos os peclentes desistiram de ser atendidos
por ela:Raul descobre o peixe de plástico que
Suzy colocou em seu aquário.. Betqo consola
Anderson e diz que agora .ele está 'livre .pum
investir em luiza. Renato diz para Matetis/ He
lena qUfl elê deve convidar'Bia para sair. Betão
aconselha Anderson li se fazer de difícil para
conquistar luiza.

DUAS CARAS
Andréia vê Silvia andando na chuva, tremendo
de frio, e vai atrás dela. Sílvia é rude.e segue
.sua caminhada sem rumo. Andréia-avisa Bren- '

, co: Ronildo finge dormir, quando Guigui -sni.
Branca sai atrôs d� filha.,Silvia diz para Branca
que foi expulsa da cosa de Férraço e. não tem
onde ficar. Branca � leva poro sua casa, omte a.

jovem dorme. Ronildo tira o dinheiro da gaveta
e c!lloca em sua mochila. Guigui constata o rou

bo e avisa Juvenal, que manda fechar a saída
da Portelinha. Ronildo faz Solange de refém e

consegue sair. '
.

'AMOR E INTRIGAS
O policial dó voz de, prisão para Petrônio, que
diz que seu nome é Antonio. O policial não

�credita e Petrônio sai algemando da casa de
Vaiquíria. Valquíria diz para o pOliciai qué nun- .

co tinha visto Petrônio antes. Celeste e Hugo
pressionam Jurandir para saber o que ele faz
do vida. Jurandir diz que estó desempregado .

Pétrõnlo fica furioso porque Valquíria diz que
· nõo o conhece. Valquíria chora ao ver PetrQnio
'ir embora com a polícia. Silvia e Brono'transam.
Silvia diz que eles ,nõo podem mais se ver.

.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Maria tem um pesadelo com Juanita e Noé diz
que ela ficou traumatiiada com o que ucente-:
ceu com a cobra. Juanita-cobra se arrasta, 'mas

·

eles não a vêem. Paola segura Célia e lhe dá
·

um abraço. Ela quebra um vaso na cabeça de
Paola. A duas rolam pelo chão e Paola tenta su

focar Célia, quando Simone e Mauro entram no

apartamento. Os dois gritam por socorro. Paola
-solta Célia e pega o que roubou. Mauro corre

poro socorrer Célia e vê Helga desmaiada. fs-
,_

meralda observa Ernesto dormir e diz que nunca
irá abandoná-lo..
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Termina uma -vida _'
\ Aproveitar o espaço

de intenso tra.balho 'pam dar um recado
,

Morre a atriz Carmem,Silva, em Porto Claudete Troiano participou dó "Hoje Em '

Depois que encerrou sua pórticipaçã,o
Ale'gre. Ela tinha 92 anos e a causa da Dia" da Record e aproveitou a oportuni- -em "Eterna Magia", na qual viveu a

morte foi múltipla falência de órgãos. dade .pa'ra declarar que adoraria voltar a Nina; Maria Flor dedlceu-se plena- ,

Carmem começou suá carreira no trabalhar. A apresentadora foi demitida mente ao filme "Chega de Saudade",
rádio atuando no teatro e tel�visão. a Band repentinamente logo após ter da diretora lois Bodanski. A sua ponta
Batizada com' o nome de MaJia sido noticiado a prisão de sua filha� no cinema, entretanto, não a desviou
Amália Feijo, 'ela teve uma carreira sob a acusação de vender drogas. da tel�visâo. A atriz reneveuseu
de sucessos. O último personagem Mesmo que tudo indique, a emissora . contrato, tendo traba-Iho garantido ria
nó televisãoJoi Flora, em "Mulheres nega que o motivo teria sido este.' Globo para 2009. Ela atuará na trama

Ápaixonádas", uma avó maltratada • Mas, o fato é que Claudete contlnan que substituirá "Ciranda de Pedra"
pela neta Dóris (Regjane Alves).' sem emprego até hoje. 'que _eskeará' em breve.

'

A· pro-ta da casa

está brilhandó

SUDOKU

.'

SOBRE O JOGO .

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

repetir números em cada linho e codo coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3, PREVISÃO DO TEMPO

SOLUÇÃO
O tempo continua estáve!; com formação de
nevoeiros em todas as regiões e presença de sol,
na maior parte do dia. Temperatura amena na

madrugada e em elevação no período da tarde.

� Jaraguã do Sul e Regiãp

NOVA CRESCENTE, CHEfA MINGUANTE

l> Fases da lila

SÁBADO ÔMJ.N: 1r-C .,. .'
MAX: 30°.C

.

,

Sol com nuvens

,HOJE âMí_N: 16°G. .

MAX: 28° C
Sol corn nuvens

SEXTA

ÔMíN: 18° C, '

.

MÁX: 29° C '

..

Sol-com nuvens'

�I! ÁRIES

4.�' (20/3 a 20/4)
, As energias no céu

� l' estão lhe causando
um certo conflito, o

que o aconselha a se segurar se
alguma coisa viér a incomodá-lo;
É bom pensar mais �ntes de to
mar alguma atitude, pois Urano

pode trazer fatos inesperados.
Aguar�e o momento.

)(
GÊMEOS

'

�21/5 a 20/6)
O ênfase do dia é
sua vida afetiva,
pórém, colho as

energias,de Vê!1uS e Urano es

tão lhe ajudando a aliviar uma
certa tensão que pode estar
havendo entre você e a pessoa
amada e que venha a perturbar
o equilíbrio- de sua relação.

_,-

� LEÃO"',

':ft.'
LIBRA "

'�,;> (22/7 !I 22/8) (23/9 a 22/10)
.: ') Um dia está bas- "Vênus, regente

r;) � tante movimentado ,- de seu signo
1J0r Ura�o hoje e

'.

o acOnselha a

pode levar o leonino a querer manter uma boa conversa com

muitas coisas ao mesmo tempo. seus irmãos ou mésmo com as

Seria bonl que .você tentasse pessoas de seu convívio diário.
,

se distrair, curtir suas horas de Mas é fundamentai que sua
.

lazeri mas sem envolver outras comunicação's�ja clara para
,

pessoas neste programa. evitar desentendimentos.

, TOURO .

(,'21/4
a 20/5) ,

Vênus está em

harmonia com a
-'

Lua hoje e esta
energia indica a necessidade de

-

se adaptar às mudanças mdicais.
Analise o que você é prioridade
em sua vida neste momento. Veja,
se não �stá valorizando demais o
que diz respeito III! outm.

,

r- '" CÂNCER

Ilf'
VIRGEM

,

.�_........... (21/6 a 21m (23/8 a 22/9)
;��f� Será que você não�, A Lua em seu setor:
: '; anda se esforçando familiár em tensão

demais no cumpri- cilln Urano, pede
mento de SUDS tui'efas? Cuidado que você evite atritos .em casa.

pois seu regente em tesão com' Há tensão entre vocês e todll
'

Umno hoje o exagem pode - forma dé convivência e diálogos
.

Jevó-!o ao estresse. Tudo que for' .devem ser bem elaborados.
tmbalhado na medida certa, pode Procure usar a bqa energia de
transformar se em positivo. Vênus ora os problemas.

"

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Preste muita

"

atenção ilm como

vai lidar coin seu'
. dinheiro, Urano Imz

surpreso e o Ilconsel�a a analisar
tudo antes de decidir. Evite gastar

, dinheiro desnecessariamente.
'

Su" tendência tloje é exagerar e
despois acabar se arrependendo.

28,14

DOMINGO

ÔMí�:'18° C
'

MAX: 28° C '

'

Sol com nuvens

O CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2008

DIVIRTA-SE

Garrtda de Coca'
Opatrão chama a sua empregada,
essa meio desligada, e diz:
- Maria, vai lá no armazém eme

traga uma garrafa de ecce.
, Eom pouco tempo depois a Maria

,

volta sem garrafa alguma. Então o '

patrõo duvidoso diz:
.

- Ô Maria, CQdê a. garrafa de Coca?'
.

- Tem nenhuma, não patrão.
'

- Como não, se tava cheio de
garrafa lá:

'

,

Então ela suspira fundo, com calma e,

cheia da razão, responde:
- Bom patrõo, lá tinha.muita gar
rafa de pé e deltudc. mas de coca,
nenhuma. "

SAGITÁRIO

'(r ," (22/11 021/12)
A Lua em seu

signo estimula sua:
,

�inpulsividade. Se-
'

ria aconselhável que você apró-
1feitasse toda energia no seu

sentido positivo, que pudesse
canaUzá-la praticando atividade
física._O,s exercícios vão ajudá-lo
li descarregar a tensão:

,
, CAPRICÓRNIO

'�_f (22/12 a 20/1)
�....

'

.

Com os aspectos
,

'

existentes no céu
hoje, é, bom você

parar e ficar mais na sua, do
seu jeito. Procure refletir sobre
seus planos e estabelecer uma
meta a ser atingid� em bre1(e.
Siga suo intuição. E necessário,
dor tempo ao tempo:

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Apesar de, sua
vida ser focada
nas relações de

amizade, hoje é um dia em que
seria gconselhável que você se

mantivesse reservado. Urano seu

regente está tenso e pode deixá
lo muito agitado. É importante '

que você evite c�nfronto�.
- PEIXES '

II.. (19/2 0-19/3) ,

•• Um di.a de tensões'
.".,,� entre Urano e, Lua

deixa o pisciano
um pouco confuso. Apesar de'
você estar sendo observado,
é bom ,também se c!)locar na
posição de observador. Quanto
menos você se misturar com as

.'
pessoas à, suo volto, melhor.
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Por
RicArdo
DA rtieL Tre ls

DOU-LHE UMA, DOU-LHE DUAS
- Max, cê acho que o g_ente �iv'ulga com antecedência que vai doar o grana do
leilão pro uma entidade de verdade?
- É, boto já ... Vai ficarmais legal.

,

Mais legal, não... lo rolar que teria gente falando mal de mim por menos
tempa'e então 'foi. O leilão começou nervôso no blog,.e·os lances que iam de R$
7,01 poro R$ 7,04 + duas mariolas começaram o ficar mais violentos depois do
entrado de Eduardo S.; que resolveu inflacionar o banco. No base do desespero,
Fabian tinha jogado um porco magro como Jense. e Ismael N. a Monareta 82
que tava parado no garagem pingando óleo. Ouase declarei vitória instantâneo
pro ele (afinal dudes, eu nasci beirando os unozeltento, e quem dessa época
nunca quis uma Gareili pro dor uns pau?), mos o negócio tinha que. ser levado o

sério, pois já estava agendado o visito posterior à Ação Social de Jaràguá .

Sobem, faltaria páginà aqui hoje pro descrever como foi o evolução de todo
brincad�ira... Disparado, o post do leilão foi. um dos mais niovimentados de
nosso site até hoje, tendo 134 participações. Entre muita bobagem dita pra
divertir e o boa-fé do galera em participar do manifestação (que teria fins

.beneficentes), tenho que destocar os participqções do Pingua e do Eduardo (que
levaram o negócio em cunho de disputo nos finalmentes), e 00 MaycQn
(irônicamente ele trabalho no imobiliário do meu cpê), que fez uma vaca com o

equipe e chutou o penúltimo lance. Porém: quando o negócio estava parado em

R$150,00, Ramon Scnrauth (o homem, o humanista, alenda) deu o oferto final
de R$ 152,50. AIí paroO e ele ganhou. Nosso grande amigo mobilizou o família
e mais o pessoal d

'

A Comercial pra entr�r com o valordefinitivo do doação. A
somo extra de dois pilas e meio foi simbólico, mos vale. Foi irônico, mos que
graça o coisa teria sem isso? No manhã de ontem colocamos os R$ 150,00 em

cestas básicos atrás do' corro e levamos mais R$ 2,50 num punhadó de chicletes
porn o Centro de Resgate Social aqui do cidade. A brincadeira surtiu efeito e

ainda fez bem. O pessoal agradecéu e o gentesaiu feliL
Talvez tenho um monte de gente ainda estranhando isso tudo, sem ter pego

o espírito do coisa. Numa colher-de-chá deixo o moral do história, mos numa
pergunto Que apenas o editor do seu veículo prçferido pode responder: quem
merece sair em destaque {la mídia?

SINUQUI�HA
Galpão enumedinho, vários mesas de sinuca zerndns, cerveja gelada, cardápio de

.

petiscos variado, bando de rock' n roll no palco e uma galera entre 18 e 35.curtindo
o point... Oual o cena? Noite de dominqo passado, lá no n�vo espaço que o Oco
botou atrás do bar. Só não vê quem não quer, ficou jóia o lugar. Agora mais Que
nunca', o Bar do Oca merece lembrança quando se estiver procurando alternativo de
luzerne cidade. Parab�nspelo investimento!

PRA VÉSPERA DO FERIADO
Semana que vem, quarto-feira, véspera do Dia do Trabalho, têm duas do agendo
para Jaraguá do Sul que dá pra antecipar: no SCAR Lounge rolo noite embolado o

,

clássicos do rock com o bando Full Gás,. e lá do outro lodo do cidade, no Moinho
Disco, rolo o primeiro show de Sertanejo Universitário do coso. Ouem toco é o duplo'
Fábioe Juliano, seguido por DJ Songa (res. �ali Hoi Porto Belo)..

,

APENAS CASAIS
Colegas publicitários e amigos de longo,
Carlinha Mourer e o excelentíssimo Marcos
Santini estão em vias de planejamento uma,
brincadeira dos boas para o cidade. A
proposto ainda está sem doto ou local para
'acontecer, mas pelos dois só é questão de
tempo para realizarem em Jaraguá do Sul a
10 Olímpiada poro Casais. Do baralho 00

bolão (e talvez algumas modalidades mais'
ativos), o tal Olimpíada fará uma grande
brincadeira com o rotina de jogos que
casais reúnem-se poro promover. Toparia
entrar nesse? Só pode em por... Pra trocar
umas linhos: carlamaurer@gmail.com.

BONES
Por Hesbãe, em bricabraque.com:
�'É difícil estabelecer o que há de
pior éomo reflexo' do morte' do
criança Isabella:
• A Imprensa, exibindo registros
felizes e apelativos do vítima;'
• Desocupados, idiotas e falsos

justiceiros ameaçando os suspeitos;
• Celebridades emprestando
indignação pontual;
• A tevê, descrevendo o

reconstltulçõn num detalhismo que
só remete aos seriados o cabo:

'

• As pessoas, sintonizando."

contato@poracaso.com

Momentos da quarta-feira: acima, Ricardo Daniel,
Terceiro conferindo as compras de Ramon Schrauth
(d). No detalhe, 9s R$ 2,50 doados em chiclete

, Ploc. Abaixo, a entrega dos alimentos no Centro de

Resgate Social ao coordenador Sr. José Élio
Sebastiana e à Diretora de Social da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Família, Sra. Lídia
Zenaide Sabel

É NESTA SEXTA!
Sei que vai ser difícil um de vocês estar em cosa pelo meia
Mite, e mais difícil ainda estar sintonizado no Canal
Brasil, mas não dá pra deixor de recomendar: O estranho
mundo de Zé do Caixão - certamente o programo mais
bizarro do grade nacional, - estréíq nesta sexto-feira, às
OOh. Em últimos cases, deixo o videocassete (videocassetes
são bestas nascidos nos anos 80, quem vinham com até 8

cabeças) programado pro gravar o talkshow, que pelo
premissa, 'parece va.lera peno.

MOMENTO ZEN DO FERIADO

Flagra do festinha de cones que' rolou no final do Reinoldo
Rau, esquina comn Procópio Gomes.

e

MAX

,

Pires

MÚSICA DIGITAL E O FIM DOS CDS
Após dominar completamente o merende do músico
digital (o ilunes Music. Store se tornou recentemente
o número 1 em vendas de músico nos EUA, passando o

Wal-Mart), o Apple posso agora o invadir também os

lojas "de verdade",' vendende o "ilunes Digital
Album". São álbuns ou coletâneas, vendidos em um

cartão do tamanho de um CD, que contém apenas um

códigõ para você baixar os músicos do site. A idéio é "--""'---=----'

simples e boa (lembra nosso "CD Presente"), e mantém os lojas físicos.
'. ativos. Pra completar: o revisto Forbes publicou estudo que apurou ém
2007 quedo de 18% nos vendas de CDs, situação que tende o cair mais 20%

.
até o fim de 2008. Analistas já decretam o morte das mídias físicos.

.
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QUiN fA-fEIRA, 24 es ABR l DE 2008

,
.

. veíCULOS I IMOVElS I PRODUTOS & SERViÇOS I A ,ÚNCIOS DE lhUIA

. .
.

ramDcão .de meier sucesso na Javel eS.tá de volta.
!Y:q.eê 9tiJnh� .1$ 1 !QOO,OO para dar de entrada, ou usar como, quiser no compra do seu FI�T Zero no J��t..

Apr-esent� este qnúncjo e descubra as outras formas de utilizar os R$ 1.000/00.

Últimas unidc.des com preço ve\ro
a pronta entrega. APROVEtTE••

"A prom�ão v,gJ de 14 0.30 de abril de �003 para quçlquer veiculo FIAi' Zero J(m Qisponíve! em estogul;>,
aod�4!il �r e�elada !ôlilm gvis.Q ptl!l;via, VtJilb;t<;> O.)!>en(l® um bônus p(lr ve[..ula cClmwadQ.

A imag�m ? meJ>l/llente ilO$iwtiva. Valwe� mel'l�ionado5 fRre�os I;> taxas) podem ser revogados sem cviso eréVio.
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-- - - - :�, VEíCULOS- -

'.

C�3 GlX 1.4
20ÓS CINZA 4P COMPLETO

. R$ 35.000;00 _

..

f:'
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... ,., ...... , ..--.-�-,--_.-.-- .. '----:.-.-.-'--�·vEícuLOS----�-----�"-

VEíCULOS
3275�0045

www.giovaneveiculos.com.br

Rua Bernardo Dornbusch, 330 * Entrada Clube Atlético Baependi

o CORREIO-no'povo �

QUlNTA.FEiRA. 24 DE ABRII:'DE 2008." D

CORSA SEDÁN 1.6 2005 COM OPCS ESCORT.GL 1.81998 C. DH + OPCS ESCORT 1.6 L 1992

EMAIS ...

BLAZER Dl completa 99
CORSA SEDAN mileruurn 02
CORSA WIND 4P 02
MONZA Sl/E 2P compI. 87
AUDI A3 1.8 COMPL. 03
PARATI Gill 1.0 TURBO COMPLETA 01
PARATI Gill 1.8 4P completa 01
POLO 1.6 completo + rodas 03
GOL G4 4P com opes 06

GOL G4 1.0 2P 2006 C. AR + OPCS GOL 1.01994 FIESTA PERSONALIT 2003 C. OPCS PRETO FIESTA CLASSI4P 1999 C. DH + OPCS GOL GIII4P 01
GOlMI 97
GOLF Gl COMPL. 1.8 96
PALIO WEEKEND 1.0 6 marchas opcs 00
FUSION completo 06
ECOSPORT XlT 1.6 air baç-i-couro 04
FOCUS GL 1.8 completo 01
FIESTA Gl 4P COMPl. 00
VERONA GI:UA 4P compl. + ·rodas . 93
SCENIC RT 1.6 16V COMPLETA 02
GUO SEDAN RN 1.0 16V completo 03
XT600 04

TWISTER 2005
CG 125 Cf PARTIDA 00

PAllO WEEKEND CITY 1999 OMEGA GLS 1995 COMPLETO PEUGEOT 307 FELINE 2005 ATU.

# Sem taxa de adesão;
# Redução de parcela após contemplação (via lance);*� # Carência de 2(dois) meses após contemplação (via lance);
# Antecipação de parcela na ordem direta ou inversa;
# Sem juros. sem taxas extra etc;

12.780,00 21989 -

14.910,00 256,54
17.040,00 . 293,19
19.170,00 32984

21.30000 37275

24.56000 42258

Jarag�á �o sua
.

Rua João Januátio
E-MAIL: uniaosU

'''00

MESES MESES

378,20
381 49

445,07
508,66
635,82

324,17

486,26
540,29
64834

.

75640

864,46
972,51
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O (:OUREIO DO POVO' ,l!-ou,NTA.FEiiíi24iiEAsiiilDE20õil-----·-------------- -------- ------VE íCU LOS ----------------�-----

.corn.br

'.,

Rua Walter Marqu�rdt, 2670 Barra do Rio Cerro Jaraguá do Sul· SC Fone: (47) 3370-7500

Celta 1.0 2005 cf opcionais azul R$ 21,500,00
Chevette SLE 19B9 R$ 5.500,ÕO
Clio Sedan 2002 completo - dh R$ 22,900,00
Corsa Sedan GL 1.6 cf te 1996 cinza R$ 15,BOO.00
Corsa Wind 1995 azul RS.11.aOO.DO
Corsa Wind 2001 2p azul R$ 16.500.00
Ecosporte XLS 1.GOL único dono 2004 R$ 38.800.00
Escort GL Zetec 1997 ac/dtv'kit R$14.900.00
Fiesta 4p 1998 R$12.900.00
Fiesta Street 4p 2003 RS 18.500.00
Fiorino Baú 1.01995 R$10.500,00
Fiorino Furgão 1.5 1998 R$ 15.500,00
Fusca 1983 relíquia. R$ 3.800.00
ford Royalle 1993 ti kit GNV R$ 10.500.00
Golf 1.6 2000 completo. R$ 28.500.00
Gol eu 1.8 1995 R$ 12.300.00
Ka 2001 c/ kit + cd painel. R$16.800,00
Kangoo Express 1.6 2003. RS 23.000,00
Marea EX 1 Sgg campi + couro R$ 23.000,00
Palio EOX 4p 1999 campi azul RS 16.900,00
Palio ELX 1.3 Flex completo R$ 28.500.00
Palio ELX 1.3 4p 2005 idt)aqlte prata RS 26.800.00
Palio Fire 4p 2001 branco R$ 18.500,00
Palio 1.6 4p 199B cnmpleto. RS16.500,OO
Palio Weekend 1.5 1997 cI ao R$17.500,OO
Parati CL 1.6 ,1987 R$ 6.500,00
Santana Evidence 1997 RS 16.500,00
Santana 1.8 4p 1996 R$13.500,00
Tipo 1.6 4p 1995 R$ 9.500,00

-

Uno EIX 4p 1995 R$10.900,00
Uno EP 4p RS11.000.00
Uno Rre 2002 R$ 14.900,00
Uno SX 4p 1898 azul R$12.500,00
Uno Mille 1982 RS S.50Ó,OO
Vectl'a CO 2000 campi c/ teto e camb.eut, RS 29.900.00
VeWa GL 2000 completo RS 28,800,00
Vectra GLS 1997 R$18.900,OO

COMPLETO + COURO

4:fftM.(.$

BLAZER ST 2.21999 BRANCA
COMPL
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TEMOS A' MEHOR. PRESTAÇÃO
HO flHAHCIAMeHTO 00 SEU
VEíCULO. VENHA COHfERIR.

.--------VE teu lOS---- O CORREIO DO POVO DQUlNTA·FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2008

VEíCUlO� �EM ENTRADA
CRÉDITO RÁPIDO E FÁcil

� MENOR� TAXAS, DO MERCADO

II'

SEU CARRO ESTA NA

AUTOIVI

11 ane« de tJtadi¢a e gtvtan1ia,
,

Você que exige veículos de qualidade, procedência gararnida
revisão preventiva e urna negociação transparente, venha nos visitar

;

I ! FORO CORSA SEDAN 1.0 BV - 2002 - BRANCA - AO I DT TE .

,

! ECOSPORT 1.6 BV - 2004 - PRETA - AQ I AB I Al-I RE I FN I VE Im I OH CQRSA SEDAN 1.6 8V - 2004 - BRANCA - DT CLIO HATCH 1.08 V - 2001 - CIfIIZA - AO I AB I VE IDT lAC I CO I IT I TE i
! I AC I LT / TE . PRISMA JOY 1.4 8V - 2007 - PRATA - AO / Al / DT I TE CLIO HATCH AUT 1.0 8V - 2006 - CINZA - DT I LT ;
! ECOSPORT 4WD 2.0 - 2004 - PRATA - AO IAl I VE I DT I OH I AC I IT / VW CLIO HATCH PRIV 1.6 16V - 2004 - PRETA - AO I AB I RE I AB I VE I DT I !
I TE

.
. . GOL 1.016V-2002-PRATA-AO/Al/FN;VE/DT/DH/AC/RlL/lT DH/AC/RlL/CD/lT/TE

i ECOSPORT XLT 1.6 8V - 2005 - BRANCA - AO I RE i FN / VE / DT! OH AC I TE
.

CLIO PRIVilEGE 1.6 16V SEDAN - 2005 - VERDE - AC i OH I VE /TE I AB I
! / RlL/ IT I TE GOL G3 PLUS 1.0 16V - 2001 - BEGE - AO I DT ILT DT / LT / RE / RlLl CO
! ESCORT HATCH - 1995 - VERMELHA - BÁSICO GOL G3 1.0 16V - 2002 - AZUL - AO; DT I OH / TE CLIO SEDAN 1.0 16V - 2001 - VERMELHA - AO; AB IRE I FN I VE / DT!
f ESCORTSW1.8-l998-AZUl-AC/DH/VE/TE/DT/lT GOlG31.016V-2001-BRANCA-DT/lT .. DH/AC/Rlll CD/TE

.

I ESCORT SW 1.8 - 1997 - VERMELHA - OH I IT ; DT GOL G3 1.0 16V - 2001 - PRATA - Al I DT I LT ; TE CLIO SEDAN AUTENTIC 1.0 16V - 2004 - PRATA - AO; DT; IT ,

i ESCORT SW GLX 1.8 - 1998 - AZUL- AC I OH I VE I TE; DT I RlL ' GOL MI - 1999 - CINZA - DT I LT I AO SCENIC 1.6 16V - 2004 - PRETA - AO; AB I RE I VE I DT ; DH; AC I LT /
· I FIESTA - 2000 - BRANCA - AO lOT I LT

.

GOL POWER 1.6 8V - 2003 - CINZA - AO I DT /LT TE

I FIESTA - 1997 - PRATA - AO / DT! LT GOL SPECIAL - 1999 - CINZA - DT I LT I AO SCENIC 1'.6 16V - 2001 - BRANCA - AO I AB I VE I DT; OH; AC I LT I TE

',:,: FFIIEESS!AA 11.'00 8HVAJ-C2HOO_�20-0B4RA_pNRACAT-AA_OD;TD/TL.:JI LT PARATI1.0 16V TOUR - 2002 - CINZA - AL I VE lOT I DH I LT/ TE SCENIC AUT 1.6 16V - 2005 - CINZA - AO I AB / VE; DT; DH I AC I LT TE
",,. SANTANA - 2001 - CINZA - AO I DT I DH I TE SCENIC EXP 1.6 16V - 2005 - CINZA - AO I AL I AB / RE / AB I VE I DT /

.! FIESTA 1.0 HATCH - 2003 - BRANCA - LT IDT SANTANA 1.8 - 2001 - PRATA - AC IDH I VE I TE / RE I DT I DH I AC I RLl I IT I TE
.

;

! FIESTA 1.0 HATCH - 2003 - PRETA - LT / DT / AO FIAT I SCENIC EXP 1.6 16V - 2004 - VERDE - AO I AB / RE / VE / DT ; DH / AC / fi FIESTA HATCH 1.0 8V - 2005 - BRANCA - TE FIORINO 1.5 FURGÃO IE - 1997 - BRANCA - BASICO ' RlL / LT I TE i

I FIESTA SEDAN 1.0 8V - 2006 - PRATA - TE IDEA 1.4 8V - 2007 - BEGE - AO! FN / VE I DT I DH I AC / LT / TE I SCENIC EXPRESSION 1.6 16V - 2005 - BEGE - AC / OH I VE /TE I AB I DT / i
i FIESTA SEDAN 1.0 8V - 2003 - BRANCA - AO / AL I DT I OH I AC I TE PALIO 1.0 - 2001 - AZUL - Al / DT I IT ; TE LT

'

! FUSION - 2007 - PRETA - AOI AB; CO I AL! RE I FN IVE; DT; OH I AC I PALIO 1.0 16V - 2001 - BRANCA - AO I ALI VE I DT I LT /TE
.

SCENIC PRIV 1.616V - 2004 - PRETA - AO; CO; FN I AS; RE i AB IVE I
.! RLL! co / LT /TE PALIO 1.0 8V - 1997 - VERMELHA - AO I ALI DT I LT /TE DT I OH ! AC ; RLL! LT !TE ; CD

· i KÁ GL 1.0 BV - 2000 - PRATA - AO IVE! DT I DHI AC i RLLI LT; TE PALIO EX 1.0 8V - 2001 - BRANCA - AO I ALI DT I LT SCENIC PRIV 2.0 16V - 2004 - PRATA - AO I AB / Al I RE I FN IVE I DT /
i KA GL IMAGi: 1.0 - 2001 - CINZA - AO I VE IDT I OH SIENA FIRE 1.0 8V - 2007 - AZUL - DT / DH I TE OH I AC./ RLL I CO I LT TE
[CHEVROLET

.

. STllO 1.8 BV - 2005 - VERDE - AL I AO I RE I VE / DT I OH I AC ! CO I LT TOYOTA
_I CELTA 1.0 8V - 2003 - PRATA - AL I DT I IT I TE I TE COROLLA XLI 16VVT AUT. - 2003 - PRETA - AO I AB I Al I RE I FN'I VE I

I CELTA 1.0 8V - 2003 - PRETA - BÁSICO UNO 1.0 8V - 2001 - AZUL - BÁSICO DTi DH / AC I RLl I TE .

! CELTM.O 8V - 2002 - VERMELHA - AO / DT I rr UNO MILLE 1.0 8V - 1998 - VERMELHA - AO I VE / DT I LT I TE PEGEOUT
! CORSA - 1998 - VERDE - AO UNO 'MILLE SX 10- 1997 - VERMELHA - AQ IDT I IT 206 1.0 SENSATION - 2004 - CINZA - AO / AL I VE I DT I IT I TE
I CORSA GLÀSSIC LIFE � 2007 - BEGE - AO / DT 2061.4 8V - 2007 - PRATA - AO I AL I VE I DT I OH / AC I LT I TE
i CORSA HATCH 1.0 8V - 2001 - BRANCA - DT I LT RENAULT 206 SW 1.6 - 2008 - PRETA - AO I AL I RE / FN I AB / VE I DT I OH I AC /
! CORSA SEDAN - 2002 - BRANCA - AO / DT I AC CLIO 1.0 16V - 2004 - BEGE - AO I AB fAll VE / DT / OH I AC ! LT !TE Rll I CO I IT /TE ,

i CORSA SEDAN 1.0 8 V - 2005 - CINZA - AQ I AL NE I DT I OH I AC /TE

j
CLIO HATCH 1.0 - 2003 - PRATA - AO I AL; DT / TE

1307
1.6 16V - 2007 _- PRATA - AO I RE I FN I VE / DT / DH I AC I RLL I CO / !i CORSA SEDAN 1.0 8V - 2002 - BRANCA - AO I AL/DT I AC /TE . CLIO HATCH 1.0 16 V - 2005 - PRATA - AO I AB I Al I VEl DT I OH I AC I LT/TE. . :·

! CORSA SEDAN 1.0 8V - 1998 - BRANCA - DT I AC IT / TE . '. CITROEN .

f

· �_O_RS_A_S_ED_A_N_1.0_8_V_-_2.0_05_-_AZ_U_L�-_AO_I_A_LI_D_T_/T_E__ ._��� HA�H 1.016V - 200��RANC�•. =-AO I �_s.����DT���� C3 GLX���_::_200���ATA - AO I RE / �E / DT / OH / AC / RLL I LT /TE .!
Rua Exp_ Antônio Carlos Ferr'eira, 130 ao lado da Moretti/Ford. 3371-8287
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CHEVROLET

ASTRA - Vende-se ou troca-se, 99. GL,
campi, verm, cf GN\/, pneus novos. R$
14.00rr,00 + financiamento: Tr: 9619-
0526au 3376-1574 (apos 19h)cfCésar.

.

ASTRA - Vende-se, 03, 2.0, 4 pts,
flex. R$ 30.000,00. Tr: 3273-0775 cf
Milton.

CE' "'. - Vende-se, 04. R$ 21.500,00
ou li oca-se por Strada ou courrier. Tr:
9604-9676.

CELTA - Vende-se. 2p. branco, 2004,
excelente estado. Tr: 9102-2008.

CORSA - Vende-se, 01, 1.6. Tr: 9903-
0941.

CORSA - Vende-se, 01,1.6. Tr: 9903-
0941.

.

3376-3581 ou 9152-5602.

GOL - Troca-se, 02. power, 4 pts, OH,
AL, por casa paga-se a diferença. Tr:
3275-2079.

GOL - Vende-se, 1.6, rodas
esportivas, documentação em dia.

. R$ 3.600,00. Tr: 3370-0983.

GOL - Vende-se, 89, 1.6 prata. Tr:
9984-5305.

GOL- Vende-se, 93. Tr: 9903,0941.

.
GOLF - Torra-se, 01, 2.0, campi
+couro, autgmático, emplacado 08.
R$ 29.900,00. Tr: 9191-6333.

RENAULT .

CllO - Vende-se, 05, 1.0, 2° Dono.
OH, TE, AL, AR. Tr: 3376-0854 ou

88034362.

CLIO - Vende-se. 03, sedan, autentic,
bag duplo, AL, TE. R$·24.990,00. Tr:
9123-7355.

FIAT .

CORSA - Vende-se. 03, sedam ELBA - Vende-se. 86. R$ 1.200,00.
classic, prata, 4 pts. Tr: 3372-3247. Tr: 9606-9654.

CORSA - Vende-se, 97, 4 pts, Vidro
elétrico,TE, AL. R$ 14.000;00. Tr;
3370-4260 ou 9144-9814.

S-10 - Vende-se, 97. diesel, turbo,
cornpl. Tr: (47)'9973-0323.

FORD

CORCELII- Vende-se. 83. Tr: 9941-
5850.ou 9904-1846. F4000 -vende
se, 8�. 5M, OH, molar MWM, se
aceita carro. Tr: 749607-3538.

F250- Vende-se. 00, XL, AR, prata.
Tr: 3371-9157.

FIESTA - Vende-se, 03, cf AR, TE, AL,
4pts. R$ 24.000,00. Tr: 8823-8479 ..

KA - Vende-se, 00. Tr: 33700992 ou
3275-2500.

VERONA - Vende-se, 91, GLX, AR,
VIDRO RLRTRICO. R$ 6.000,00. Tr:

UNO - Vende-se, 93, 3" dono. R$
6.800,00. Tr: 3370-8415 ou 9619-
6584(após 17h).

UNO - vende-se.. 93, 2 pts. R$
6.800,00. Troca-se por carro de
maior valor financiado. Tr: 3370-
8415 ou 9619-6584(após as 17h).

UNO - Vende-se, 00/01, mille smart,
2PS, c/ GNV, (15M3). R$14000,00.
Tratar: 9193-9697.

<'

BIZ - vende-se, 01, revisada, 2
capacetes, roupa de chuva e

cadeado. Tr: 3275-0572

BIZ - Vende-se, 01, cf ES. R$
2.800,00. Tr: 3273-0115.

AGRAlE - Vende-se, 86, pi trilha,
126c. R$1.000,00. Tr: 3275-6319.

(47) 3370-3015

ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO ...

CONSULTE·NOS

--------VE íCu.LOS
CAMINHONETE - Vende-se, Fia0,
modelo F1000, carroceria longa de
madeira. R$14.000

16V. R$ 40.000,00. Tr: (47) 3275-
1447 ou (47) 8805-1031.

5380.BIZ - Vende-se, 06, preta. R$
1.000,00 + 22 prestações de R$
226,00, Tr: 3055-0035 ou 9653-
6765.

CG - Vende-se, 81. Tr: 3376-3413 ou

9997-2330 cf João batista.

GARElE - Vende-se. R$ 450,00. Tr:
3273-7067 ou 8404-0988.

SHADON - Vende-se, VT 600. 02 .

chumbo, ct nota.c/ 7,450Km,
original. Tr: 9157-3000 ou 9118-
3000.

SUNDOWN - Vende-se, 03, prata. R$
2.500,00. Tr: 3376-1303,

SUZUKI- Vende-se, DR, 650, RE. R$
10.000,00. Tr: 9941-5855 ou 8445-
2370. C/Eduardo.

VBR - Vende-se, 05, 125. Tr: 3371-
2190,

ACESSÓRIOS
CLIO - Vende-se, 05, 1,0, 2° Dono,
OH, TE, AL, AR. Tr: 3376-0854 ou

88034362.

CLIO - Vende-se, 03, sedan, autentic,
bag duplo, AL, TE. R$ 24.990,00. Tr:
9123-7355.

- , ,

'OUTROS
'

ALFA ROMEO - Vende-se, compl.Tr:
9136-3439 . (após 1611)

AUDI - Vende-se, 97, banco de
couro, 2 pts cambio automático, aro
16 c; peneus novos. RS 26.600,00.
Tr: 47 3370.5226.

BMW - Vende-se, 98, 326i, Ótimo
estado. Tr: (47) 3275-1447 ou (47)
8805-1031

COMPRA-SE
CARROS
BATIDOS.

Tr: 9952-9449

SPRINTER • vende-se. 98, 16
lugares, executiva, cornpl. Tr: 9654-
5380.PICASSO - Vende-se, 04, 2.0, GLX,

PICASSO - Vende-se, 02, exclusive,
campI. R$ 32.000,00. Tr: 9654-

AUTOMECÂNICA DA BARRA LTDA.
"

Atendemos linha geral:

@ c:;J allSB

INJEÇÃO ELETRÔNICA

Venha conferir nossos seraiços!
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

VETELT ElES.1I
PICASSO EXCLUSIVE 2.0 16V 4P
04ACOOHAB4IJETERE FN
8102,8 TP &0 4�S 02At DJj'Al
VETERERtl

-

S to CD 2_� DT 4X4 4PTS 00 AC
DHVETE4X4-

-

SIENA FIRE 1.0 flEUPTS 08 OK
Ae-DH DlVETe
UNO FIRE 2PTS 04 AC ALTE
veCTRA GlS 2.0'4PTS 97 At AH
At VETEDTRLlGNV •

UNa IE2PTS.9p BASICO

RU'a Presidents Epítácio Pessoa 57D , sala 02 - .Iaraqué do Sul - Santa Catarina NOVOS E� SEMINOVOS
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··-�VEíCULOS -----�.--------------- --------QQ�2�!�A�?õfu!yº:D
R'�_ \1.- .1..e.-cu 'Ios' I' Av. Prefeito Waldemar Grubba N° 4286', Centenário

_.. - W' Fone/Fax: 3371-1743MÜLLER
·lEiüLfi'M�,B:ÇA§J

-

COMPRA - VENDE - TROCA;. FINANCIA
.

.,...

R, Marina Frutuoso, 433 - Centro

E-mail: muliermultimarcas@yahoCJ.c·om.br
3371-4789 I 8816-6666

. li � i c ti lo s

'3370-3113 '

I '

Av. Prete,ito Waldemar Grubba� 4040 • Centenário' laraguá do Sul.
www.streete:arveiculos.com.br

Golf 1 �6 2000 R$ 27.990,00

'AREDECRED

TEM
CRÉDITOPARA TUDO

.

.: SALVE SEU SORRISO!36 até, ,'I
TRATAM�;��;;LÓGIi:OS

" Xl
.

'."'" .....
.

/ - ,� àS.

�, I..
.

'

''Empl'estPrev. mfi·· .

'I' � Sul '

.' ullIn" �ParanáBanco Cltl maneia 'w financeira'
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•0 tORREIO DO POVO
' , .

•QUINTA·FEIRA,24DEABRllDE2008
NEGOCIOS�'--

24X136X148xi60X '� partir 0,76% -

•

• ..... _- .. ,_/'!.,;
,

_

-

. 4�

24X136X148X160.X a partir O,700/õ'
�,

24X136X148X160X a-part,r 0,49°1«

Dimas há 33 anos a melhor

avaliação do seu éarro uSado.
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'.--·VEíCULOS

;.

,

St as 0, rg jaraguá do Sul _. (47) 3370-1900 Rua Reinoldo Rau, 414 Centro

:1
iOt'o,

;

f

Peugeot 407 Sedano Peugeot 407 SW Peugeot 307 HB Peúgeot 307 SW Peugeot 307 cc Peugeot 307 Sedan Peugeot 20,6 Escapade Peugeot Partner Peugeot Boxer'

Segunda a Se?Ct"a das 8h às 19h.
. wVllw.strasbourg.com.br DIRIJA !"SSE PRAZER

kllossornemtl pam fins lluslrati'lO$. Promoção laz partadaCampanha "Eu e PeugflOJ, p&ugoof e'00" . Peugeot 2Ç6Sonsatioo 1.4l Flell,3 60rtâiano/modew OOJOO,pinturamfJtá!itaPrato PertaNura.através do PeugeotOn line. r=rela incluso. PreÇo pUblico sugerido para venda à vista a partirde AS28.490,OQ.PcuQeot 200 SWPresence 1.4ll1a.x, 5
.

pertas ano/modeloOMlB. pintura sóIkIa. freIe Induso, Preço püb!!co sugeridO para vence à vista a partJr de RS 42.3QO,OO. SimUlação CCIfIsldernndo o vekuJo.aelma e o preço à Vista sugerido a partir óe R$ 42.300,00pam a Cidade êíemeneu. Plano coe· Crédito OIrelo ao Consumidor pelo Banco Pew;;!!olPlano de 24 meses sendo: E.'ltrnda de RS21.150,00 (50%} à vista,mais 24 partelas fixas de R$1.630.63 tom senclmentoda 1 (primeira) pareelá paraMaio de 2008.'Preço tol3l do vekulo à praznpara24 meses: R$ 4S.is5,11.Ta:-:ss de juros 24meses de 9,902 e.e e O.79am,aeer (GustoEfetivoTotaIJ da operação de financiamento éue 17,30'%. a.a e 1 ,34%:am, earn incldênc!ade IOf de3,0% a.a par.fPessoa Fiska (o custo do IOF adiCiOnal de 0,38% esta Irn::luído no coeficiente). Estoque Nacional das tcncessíenérías Peugeot:- Peuge<lt 206 Sensation 1.4L AIlJl,5 portas, aoo\loodetooS\D8, pintura metálica Preto Perla Nera -200 unidades. Peugeot 206 SW Presence 1.4l Au, 5 portas, ano\mo:dem 08\08, pioturasóUda - 06unklaíles,Strasfrourg peugeot 307 HB Presence 1.6Mednico - Ar condicionada - Direção Hidráulica - Freios ASS - Airtmd duplo de série - Vidros e travas e!�cas:_ Pintura sólitla - Frete i!lCluso - Pronta entr�a 6 6 unrdenes no estoque da Concessionária.Na Compra OU troca vscê gan!_la,o 1',Emplacamento ( Esta lncluso taxas det.emptacamente, placas e seguro obrigatório. Nào está incluso o1PVA 2008 neste brinde para compra ou troca de um veiculo OKm). !lPrazo de vigência desta promoção do Feirão de Novos e semmovos daConcesshmãria Strasbourg.de Jaraguâ do SUIIÍ valida para os dias 26 e IT deAbriI de 2008 ou enqUAQ10 durarem cs estoques e too::!usilla daC!lncessioná{ia de Jataguá do Sul. Toc:Iasas 1010$ somente para nns ilustrativos. Não�mulatlvapm outras promoções.= mais i�ç6es sobre preços econtliÇÕfls especiais. coosune a Conte,ssionáriasStrasooufg de Jaraguâdo Sul ou ligue .�ara 047�3376- ! 900. .

�
�__ o

.-<- o ._�_:... •__

�--------.-.---.-� • • •• __ .�.__

__:__---
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'RODíZ,IO D� PIZZAS, ·MASS�S,
'

CHAPEADOS E BUFFET DE FRIOS,

,Disk Pizza
3275-2'876

.

� .'
-

-'
.'

. ,

, Todos os.dias a partir das 18h30
.. ,

Rua Barão, do Rio Branc9, 1 OO� - Jaraguá do Sul - S·C
.

,

(na rua do Super�ercadô Angeloni ao lado da'Help Informática)

.

; �
.

.

revenda

o

� . *Venha ro"herer" promofão TIM é JD,
i recarre,úe seu relular e ,anhe 'o vezes o valor �

.� em bônus parali,,,r pa,a rel"I"'es-TIM.',ou fixo TIM.

t'
' '.

liga,ões válidasp.r" todo o Irasil�: : .

'

o ,.

U
..

Samsung C510
c/câmera·
Apenas '.

'R$279,OO
1+11

R$ ,00

Apenas

R,$139,OO j

1+11 -'.

R$16,

Sony Ericsson W200
I c/ câmera, Mp3.e rádio '

'j Apenas'

R$349,OO'
. 1+11 . '

$ 39,90

Motorola W3.75
cf câmera e rádio'

: Apenas .-
.

R$299,OO'
1+11: .._

,

) R$ 35,';»0
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,. O commIO DO POVO
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,< �
.' • .;; «',

"'-

AGENCIA D·E EMPREGO
www.premierempregos.com.br

.

,
CARGOS PRETENDIDOS , '

02 03

DADOS PESSOAIS
.

CPF: IRG: I Sexo:
Nome completo: I Data de nascimento: ,

Estado clvil: I Sua altura: I Seupeso: I Fumante: I Habilitação /Categoria: I Possui veículo:
Cidade onde nasceu: 'I Estado: Nome da sua mãe:

E-mail: Possui alguma deficiência física? Qual?:

ENDERE,ÇO I FONE

CEP: I Rua, avenida, etc: I W:
.

-

Ponto de referência: I Bairro:
Cidade: I Estado:-

-

Fone residencial: I Fone cetulsr:
,

I Fone parar: /Pessoa para' contato:

FORMAÇÃO EDUCACIONAL; - ,�.",

Formação escolar: Completo?: I Está estudando atualmente?:1 Qual série I fase?:
1° Grau ( ) 2° Grau.( ) 2° Grau Técnico ( ) 3° Grau ( ) Sim( ) Não( ) Sim() Não()

Qual curso acadêmico?: Nome-da instituição:

Outros cursos: Oul(Os cursos:
-

Outros cursos: outros cursos:

Ú'LTIMO EMPREGO

Cargos que você ocupou: I Ultimo salário: ,

Nome da empresa: Ramo da Atividade:
"

Quando entrou?: I Quando saiu?: . I Porquê?:

Nome da empres«: Ramo da Atividade:

.Quando entrou?: 'I Quando
saiu?:

I Porquê?: 1

Cargos que você ocupou: I Ultimo setsrto:
.

- ANTEPENÚLTIMO EMPREGÓ '

'

< •

"

" ';:
p

Cargos que você ocupou: I Ultimo salário:
Quando entrou?: I Quanc!o saiu?: I Porquê?:

Outras atividades desenvolvidas e conhecimentos:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



� O (:OIUIEIO 1)0 POVO
� QU1NTA-FEIRA,-24 DE ABRIL DE2008------------- NEGÓCIOS -_---------

IICO£.l1

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGLÍÁ DO SUL/SC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E n". 186

28/12/1999 - Registro nO ,4480

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

,TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Ouíropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

VAGAS ABERTAS

Compareça munidos de documentos

Rua Jorge Czerniewicz. 1245 [Rua do Hospital)

CX. Postal 200 - CEP 89255-000
- Fone (47J 3371-4311

Fax (47) 3275-1091

recrut-amento@ltumana.com.br ww.humana.com.br-

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO - VÁRIAS VAGAS - Não - MONTADOR DE MÓVEIS (8866)--
exige escolaridade - Para Empresa de Alimentos. (Vagas - MONTADOR DE PAINEIS ELEWICOS (8884) -- Para
Efetivas - 1 o, 2° e 3° turno). Guaramirim

-

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8795) - Serviços gerais - - OPERADOR DE CNC (8813)
Residir nõBairroGaribaldi ou proximidades. - PEDREIRO EAUXILIAR (8845/8846/8883)
-AGENTEDEVIAJEM-ComconhecimentosemAgência • PROJETISTA (8909) - Possuir curso de
de Turismo e sistemas. designer,Arquitetura ou técnico de em projetos de móveis.
- AJUSTADOR MECÂNICO (8913) _

_

• PREPARADOR DE PASTAS - ESTAMPAS (8895)
-

- ANALISTA DE DEPTO PÉSSOAL (8921) -
- SOLDADOR (8774/8857/8898)

- ÀSSISTENTE DE LOGíSTICA (8920) - Experiência em - SUPERVISOR DE PROOUÇÃO (8917) - Plásticos

importação e compras e Fluência em inglês. - TORNEIRO MECÂNICO (8813) -

- AUX. TÉCNICO (8919) - Montagem de maquinas e - TÉCNICO EM VENDAS (8839) - Acessórios para
ferramentas elétricas Veiculas _

_ CALDEIREIRO (8860)
- T�CNICO EM AUTOMAÇÃO (8867) - CLP

. .• TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (8871) -

- CO�!ADOR (8753/8915) - Superior Completo/Com ComexperiênciaemRH_
Expenêncla. '

_ TÉCNICO DE LABORATÓRIO (8933) - Atividades
- CORTADOR DETECIDOS (8899) voltadas a análises de produtos/materiais; analisar e

- ESTAMPADOR (8899) realzar a manutenção dos equipamentos do setor;'
- ESTILISTA (8914) pesquisar e desenvolver matérias primas e métodos
- ELETROTÉCNICO (8856/8934) analíticos.
- ESTAGIÁRIO - (A) -(8807) - Cursando Secretariado Conhecer conceitos básicos de programas da qualidade;
Bilíngue ou Executivo (com boas noções em Inglês ou conhecer conceitos de cromatografia; possuir bons

Espanhol). conheeímentos da Quimica orgânica e analítica; noções
- ENGENHEIRO MECÂNICO (8855) •

_

em ínformática(windows, word, excel,intern�t); conhecer
- FUNILEIRO (8859) conceitos de técnicas de extração; _domínio 'da língua
- FRESADOR (8813) inglesa _

• MECÃNICO. DE MANUTENÇÃO e AUXILIAR - VENDEDOR EXTERNO (8861) -_Venda de materiais

(8810/8887), elétricos em geral.
- MECANICO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS - VENDEDOR(A) EXTERNO ( 8819) - Móveis.

(8873) - VENDEDOR EXTERNO (8849) - Material de
- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES Construções/Acessórios.
(8873) - VENDEDORA EXTERNA (8874/8912) - Publicidade
- MECÂNICO DE ONIBUS (8879) - VENDEDOR INTERNO (8854) - Material de Construção
- MARCENEIRO EAUXllIAR (8843/8885) -

- VENDEDOR INTERNO (89l0) - Móyeis sob medida.
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Contrata-se
Vendedor(a) externo que

possui veículo próprio
para trabalhar Jaraguá

do Sul e região.
Tratar com Rubiana no

telefone 3055-0747.

CASAS

JARAGUA 99 - Vende-se, mista, 3

qtos,3 salas, rancho 60m2, terreno
22x60. RS 65.000,00, se aceita

carro, neg. Tr: 9975-2765.

FIGUEIRINHA - Vende-se, de

alvenaria, no loteamento Malibu

legalizada. RS 110.000,00. Tr: 9183-
8081 ou 3373-0098.

LOTEAMENTO MALIBU - Vende-se,
c! 03 quartos, legalizada para.
financiamento. R$ 88.000;00. Tr:

918:l-8Ó81.

VILA RAU - Vende-se, prox ao

mercado Brasão, mista, 3 qtos,
jardim, interfone, portão eletrônico,
c/ rua de asfalto. RS 80.000,00 ou

aceita-se carro. Tr: 9137-5573. Creci
11831

ED. TERRA BRASIllS - Vende-se, c!
2 qtos+sufte, churrasq., c! 1.04m2.
Tr: 8404-3001.

JOINVILLE - Aluga-se, Bairro
Bucarem, cf 2 qtos. R$ 500,00 +

condominia. Tr: (47) 3372-1475 au

8806-4229.

VILA NOVA - Vende-se, no Jardim
das Mercedes. RS 90.000,00. Tr:
9944-8771.

TERRENOS

BARRA DO SUL - Vende-se, na

estrada da lagoa. Tr: 3376-1675 .Ó:

CORUPÃ - Vende-se, 23.000m2• RS
200.000,00. Tr: 9941-5855 ou 8445-
2370.

GUARAMIRIM - Vende-se,
residencial, bairro Amizade, legalizado
para Financiamento. RS 38.000,00. Tr:
9183-8081ou9912-7750.

!W--1MÓVr;;�,�
.Rua Rinaldo Bago 780 (rua nova da figueira).
Fone: 3370-1788 Plantão: 9113-1311.

Vende-se Casa em alvenaria cf 70m2 em terreno de
450m2; próx Clube dosViajantes. R$ 55.000,00

MAQUINA - Compra-se, de lavar

roupa demadeira Tr: 3370-5792.

VENDE-SE

AQUARIO - Vende-se, cf gabinete
grande. Tr: 3273-5233.

BARRACA - Vende-se, de camping.
Tr: 3273-5233.

BICICLETA - Vende-se, Prosdócimo,
1953, impecável. RS 500,00. Tr: 47
9607-3538.

CELULARES - Vende-se, 2, Motorola
V3, semi novos, cf nota fiscal. RS
230,00. Tr: 3275-2385.

CENTRIFUGA - Vende-se, de roupas,
muller. R$ 250,00. Tr: 3370-41M

FILHOTES - Vende-se, boxer. Tr:
3371-2190

FILHOTES - Vende-se; de bace
houndforelhudos. Tr: 3376-0389.

GUARAMIRIM - Vende-se, 400m2, cf
3 casas mistas. R$ 55.000,00, Tr:
9197-9050.

JOINVllLE - Vende-se, cf1.800 m2,
na Rua Colombo, Bairro ítaern. Tr:

(47) 8805-1 031.

RIO CERRO II - Vende-se, 50000m2,
80% macadame vermelho, perto de
nascente. Tr: 3376-0726.

SÃO LUIZ - Vende-se, cf casa de
mad, 405m2. RS 67.000,00. Tr:
8436-1617 ou' 8429-5041 ( após
14:30h)

VILA LENZI - vende-se, 406m2• Tr:
3275-2773.:

CHÁCARAS
GARIBALDE - Vende-se, 120.000m2,
casa + 6 galpões, lagoa de peixe. R$: .

160.000,00 ou troca-se por casa em
'

Jaraguá. Tr: 9137-5573. Creci 11831.

CHACARA - Vende-se, no Putanga, cf
7.000 pés de eucalpitos, casa de
mad. R$ 90.000,00. Tr: 3373-0098
ou 9183-8081.

LOCA ÕES
CENTRO - Aluga-se, ótima sala em

consultório médico. Tr: 9946-5482.

CASA - Procura-se, pi alugar em

Guaramirim. Tr: 9609-6437,

ALUGA-SE
QUITINETES
EQUARTOS

MOBILIADOS.
Mensal e diário.
PróximoWEG II

Reserve também na prole.
3370-3561 c/ proprietário

M'ANUTENÇÃO, DESBLOQUEIO DE VIDEO GAMES,
JOGOS, ACESSÓRIOS E CONSERTOS EM GERAL.

Destravamos o seu Playstation 2 (qualquer modelo)
,

na hora com 1 jogo a escolha do cliente .:
3 meses de garantia a R$'1 00,00 ou 3X s/juros

'r-.
Rua Bertha Weege, 525, sl1 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- Fone: (47) 3376-2206 - E-mail: planetagame@hotmail.com

FILHOTES - Vende-se, de york shire.
TI': 3376-0179,ou 9918-7210.

GALPAO - Vende-se, de madeira,
1 Ox15. Tr: 3274-8679.

JOGO - Vende-se, de quarto: R$
300,00. Tr: 3371-9687.

LANCHONETE - Vende-se, no centro.
TR: 8846-5141.

LOJA - Vende-se, Centro .. produtos
naturais e clientela formada. Tr:
9137-2465.

LOJA - Vende-se, no centro Tr: 3371-
7684.

MALA - Vende-se, de viagem, Ergo,
preta, cf chave e segredo. Tr: 3273-
5233.

MAQUINA - Vende-se. de assar

frango. Tr: 3376-3413 ou 9997-2330
cf João batista.

MÁQUINAS - Aluga-se, overlock,
cobertura, reta eletrônica. 'Ou vende
se. Tr: 3371-1305.

MAQUINAS - Vende-se, pi
esquadrilha de alum, 2 prensas, 1

estampa cercas e janelas,1 serra poli
corte. Valor a combinar se aceita
carro ou moto, Tr: 3273-6755
,

PATINHOS - Vende-se, 15. Tr: 3376-
3441.

.

PISCINA - Vende-se, de vinil, 45001,
cf bomba e filtro. Semi nova. RS
400,00. TI': 3371-8153 ou 9936-
1304.

.

POOLE TOY - Vende-se. Tr: 3273-
7472.

ROUPA - Vende-se, de Karatê,
numero 46, semi nova RS 60,00. Tr:
3370-1856.

SALA DE COSTURA - Aluga-se, cf3
maquina� Tr: 3376-0642.

.

DETETIVES
PARTICULARES

Investigaçào em Geral, Civeis e

Criminais, Comércio, Indústria, furto,
Roubo, Sinistro em Geral, Contra

Espionagem Industrial,
Desaparecimentos, Extra-Conjugal,

Investigações Trabalhistas .

(47) 3372-0556
9912-8114

ATENDIMENTO 24 HORAS
(BRASil E fXTER10R)

SORVETERIA - Vende-se, completa.
Tr: 9155-0697.

TERNO - Vende-se, social, novo. RS
150,00. Tr: 3370-1856.

TíTULO - vende-se. Patrimonial, do
Acaraí. Tr: 3275-2500 ou 3370-
0992.

TRAILER - Vende-se, para lanche. Tr:
3376-3413 ou 9997-2330 cf João
batista.

DIVERSOS
,

.

FILHOTES -, Doa-se, 6 gatinhos, 4
semanas. Tr: 3371-1290

* Compressor de ar

* Rompedor de pedr�s de concreto
* Trator de esteira

3275-1101 /9104·2393
R. Wigando Menslin - Baependi

MULTI()()M
SEGURANÇA ELETRÔNICA

• Portão eletrônico
• Interfone
• Alarme
• Controles de acesso

• Câmeras - cftv

INSTALAMOS ALARMES NAS PRAIAS

473273·72261 9171.1023
Rua José Narloch, 1456 - São Luis
multicom. jgs@brturbo.com.br

Tr: 3310·1929 I 9931-9138
detetivelor'i@yahoo.com.br

DETETIVES
PARTICULARES

• Sigilo absoluto
• Causas trabalhistas
• Extraconjugal
• Furtos e roubos
• Pessoas desaparecidas

Se você tem problemas
com SPC e Serasa

Telefonia fixa móvel e

restrições no CPF,
resolvemos o seu

problema em tempo
limitado.

Ligue e confira no horário
comercial e plantão
sábados e domingos.

Fone: 9164-6278 c! Cristina.

A melhor 8 única (Gsa de
São Bento do Sul.

Aceito ligação o rebrcr.
99UB·nn

(24 horas) '<

Meninas Mariazinha

LOIRA 18 anos ,

Chegou essa semana * !

NOVA NA CASA
*

,*
TAMY foi embora

Show Jar
EnContro Pos amigos- e casaiS

ShOW I>e streeP tese.

corn maiS pe 15 mulheres

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: das i ShOO as 3hOO
Rua Joaquim Francísco de Paula, 1
Chico de Paula

Tel. 3273-23�1 I 8853-971

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPUTADOR DUAL CORE 1.8 r

Equipe,formada por técnicos
quàlificados e certificada pelos

melhores fabricantes de
hardware e software possibilitando

uma confiabilidade nos

%1; serViços e na assistência.

COMPUTADOR CELERON 420

PROC. INTEL CELERON 420
MB MSI 945GCM5-F.

VGA INTEGRADA 128MHZ
MEM DDR2 512GB 533MHZ KINGSTON
HARD DISK 80GB SATA 7200RPM
DRIVE DISQUETE
GRAVADOR DVD LG
GABINETE WISECASE RJAS 702-D
TECLADO ABNTII PS2 PADRÃO PRETO
MOUSE OPTICO PS2 PADRÃO PRETO
CAIXA DE SOM PRETO
ESTABILIZADOR 300VA
MONITOR LCD 1T LG L177WS WIDESCREN

PROC. DUAL CORE 2160 1.8GHZ
MB GIGABYTE GA-945GZM-S2
VGA INTEGRADO 64BITS
MEM DDR2 1 GB 667MHZ KINGSTON
HARD DISK 160GB SATA 7200RPM
GRAVADOR DVD LG

.

DRIVE DISQUETE
GABINETE WISECASE RJS 702-0
TECLADO ABNTII PS2 PADRÃO PRETO
MOUSE-OPTICO PS2 PADRÃO PRETO
CAIXA DE SOM PRETO
ESTABILIZADOR 300VA
MONITOR LCD 17" LG L177WS WIDESCREN

mmD

LEADElISlII�GROUP"

XBOX360_

CHEGOU
O QUE FALTAVA PARA

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

PREÇOS ESPECIAIS
DIRETO DA FÁBRICA

Conmfões tie pagamento: 1 + 2x sem

juros com cheques ou 3x sem juros
com cartão till crédito. Consulte � VISA I.-i!!l�parcelamento em até 6x no corta0 ------ .....-

COBRIMOS QUALQUER OFERTA!!!

De 2a à 64 das Bh às 12h e

das 13h30 às lBh.
Aos sábados das Bh às 12h.

Tel.!Fax: (47) 3370 1155
graf(yorliaragua@ferra.com.br \

Rua Walter Marquardt. 1250
Barra do Rio' Molha • Jaraguá do Sul

apenas

1499,Q()
. a vista

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



III PSICÓlOGA INFANTIl

�. PILATES

" PILATES

"Pi�II}S '" Nutrição .. P!�I$On,,1 Trainer

I" F!slo �tética O;> Conçlicloname-nto CarOIO vascuier

I� Agende uma aula experimental!

i 473371-4531
[ WWW.IOP.*l<H�$.¢Om.brlIoPI)l!e

�e!lI\tIOí)P:::ltes..CQm.bf_...•..J....._ .....�.�� .. §ii.�� .. �!.�.I.K.�.! .. �º .. :._º�Q!��. _

. r-·······_·_··_·····_····_-_·
__ ··_·· .. ······__ ·_·· __ ·_· _._ _ _

[
CUnica Sorrí�:,:" !

II! �r. '!Jilligo :Monseff��;:r.a." ""I:Mesll'i em Impfallt{ldimtia
.

j slispccíaíista em .lmpfantoáonlia 1

i Especíaíista em {Pmot{o7ltia
,

i carum Ç/era( • �

I Próteses Tel.: (47) .3055-2796 j
I Rua João ,-,farcato. 1Q� - Ce.nlto·-,Jaraguá"do SlJl [
L._�.ail: cl�������.������erjg.com.�._...J

�:' . -; ClíNICA

Acupuntura
Drenagem linfática

Fisioterapias:
'Convencional e especializa
Pilates
Psicologia
Psicopedagogia
Shiatsu

Terapia da mão e membros superiores
Terapia ocupacional
Quiropraxia

,

FARMÂCIAS-MANIPULAÇÃO

Acupuntura I Drenagem Linfática

Fisioterapias:
Conv�ncional e especializada

Pilates I Psicologia I Psicopedagogi'a
S�iatsu I Terapia da mão e membros superiores

Terapia ocupacional I Quiropraxia Rua Bernardo Grubba, 62 - 3371-6022
.'

·I)esenvolvimento motor do bebê
Primeiro.vern a descoberta de que se espera um

bebê. Depois, toda a· expectativa ele corno este bebê
virá: menfuo ou menina? Careca ou cabeludo, com
quem vai. se parecer? Será saudáveli E, após o

nascimento, diversas vezes nos perguntamos: "será que
ele está se desenvolvendo bem?":

Isso é mais que natural. Mas temos que ter bom
senso e tentar perceber se a criança está acompanhando
o desenvolvimento motor normal. Para quem está
tendo o segundo ou o terceiro filho, fica bemmais fácil a

comparação. Mas, e para quem não tem?
A ida mensal ao pediatra até a criança

completar um ano de idade é fundamental. O médico
pode sim dizer se seu filho está bem. Mas muitos pais se

perguntam se existe alguma forma de ajudar a criança a
.

se desenvolvermelhor, Existe, com cuidados simples ...
.

Primeiro temos que pensar que o bebê, no �
primeiro mês, não faz quase nada além de mamar,
dormir e encher as fraldas, mas estímulos já poderão ser
introduzidos desde este começo, Um quarto colorido, ,

com seu berço longe da parede e perto de onde se vê luz
.

emovimento de pessoas é um bom começo. Brinquedos
coloridos pendurados a sua frente e deixá-lo deitado em

_ um colchão são estimulantes. O "bebê conforto'<é
apenas paraselocomover, o �aninho é para passear e o

.

"cercadinho" é para poucos momentos. Deixar o bebê o
dia inteiro nesses locais é cômodo,' -mas não

acrescentará nada a seu desenvolvimento.
. Logo a criança começará a ficar mais firme,

com a cabeça mais erguida. Neste momento, por volta' ,

dos 2 a 3 meses, a criança devé ficar mais de bruços ou'
.

de barriga para baixo. Ela precisa ficar com suas costas

mais fortes para quando tiver a idade para se sentar, por
volta des 6 meses. Chega de carregá-la como um

nenéi:n, pode-se começar a carregá-la sentadinha, de
frente pata o mundo, olhando para tudo e para todos.
Ficar sóolhando para os pais não temnenhumagraça!

Aós 4 meses, brincar com seu filho de rolar na
cama, dar brinquedos coloridos para ele pegar é bem
divertido. Aos 5 meses ele tem que rolar sozinho, fazer
de tudo para conseguir pegar o que quer, Nesse período,
tome cuidado para de não cair da cama. Coloc�r um
colchão no chão émais seguro.

Membi"aa Sode<iÍlde l:ír'lSUr!rã de
ortr�!;l errãUmátólogl�: m.,

Membro Títular da Sociedade Brasileira
de Traumatoto ia Desportiva

Dr.,DanielAntonio WulffCANGIN
,ENERGÉTICO SEXUAL

100% 'DE ERVAS NATURAiS
VENDO CANGIN UM PODEROSO

ENERGÉTICO SEXUAL FEITO 100%
DE ERVAS NATURAIS, NÃO TEM

EFEITO COLATERAL, NEM CONTRA'
INDICAÇÕES NA DOSE CERTA. •

O EFEITO AGE .EM 40 MINUTOS E
DURA 12 HORAS. VALOR - R$15,OO.
EFEITO GARANTIDO PARA HOMENS

E MULHERES
Contato/Entrega: 9989-2507

Rúa João PicólD, 216
(esquina Reinoldo Raul
TI: 9962-7692/ 3370-1867
.;....

A partir dos 6 meses, tente colocá-lo sentado
entre.suas pernas e vista a roupa com ele ássim, pedindo

·

as mãos, os pés e mostrando a ele que ele pode ajudar e
aprender. Assim, estará treinando Q sentar:

Com 7 meses, seu bebê já deverá sentar com
mais firmeza e >�uúentar' bem: as pernas quando
colocado em pé. Deixe-o sentado.. apoiado com

brinquedos em volta e outros mais longe de seu alcance ..
• Porvolta dos 9 meses, deve começar a fazer a postura de
gato, para mais tarde engatinhar, Quando estiver'

engatinhando, deixe-o solto, com bastante liberdade;
,

mas -não se esqueça de tomar cuidados. com O fogão,
'toalhas, gavetas e cristais. O engatinhar é de extrema

importância', para o seu desenvolvimento motor e

·
mental, porque faz estimular as mãos, a sensíbilídade, a
rnotricidade fina, o equilíbrio e fortaleciment� de seu

tronco, para ficar em pé sozinho. Muitos perguntam: "e
o andador?". Não use andadorl Com ele, a criança
deixará de ganhar tudo aquilo que foi dito
anteriormente, pulará etapas que são importantes a ela.
Andador é desculpa paraa preguiça dos pais, quando já
estão cansados de segurarnas mãos de seu filho e andar
por onde ele deseja, Uma, pesquisa norte-americana
mostrou que 85% dos traumatismos cranianos em

crianças de até 1 ano e 4 meses sâo �au$ados pelo uso de
andador e sua conseqüente queda. Além do mais,
nenhuma criança de-desenvolvimento normal deixa de
andar por não ter usado um andador,

Por ,volta de 1 ano de idade já deve estar

andando apoiadoem tudo. Sofás, paredes, mesas, cama,
servirão

..
de auxílio· para que possa chegar onde quiser.

·

De modo geral, com até 1 ano e 2 meses a criança dará
seus primeiros passos sem apoio algum, mas issopode
demorar até 1 ano e 6meses e ainda assim será no�mal.
Cada criança tem seu tempo, algumas sâomais rápidas e
outras mais lentas: Algumas andam com 9 meses e

outras com 1 ano e 5 meses, sendo ambos os casos
· considerados normais.

-Se o desenvolvímehto de seu filho estiver em

desacordo com O narrado acima, procure omédico e, se

necessário, a ajuda de um profissional da fisioterapia
especializado na área de desenvolvimento motor, que
saberá orientar a você e estimular seu filho. Mas o seu

,
'

estímulo é sempre conveniente. Brinque e curta com

seu filho.' Deite e role com ele. Ele precisa viver seu

desenvolvimento, apenas ajude-o.

,SCHEIL.\. WLATRICK MARTINS CENZI
Fisioterapeuta Neurológica especialista no Conceito
Bobath Infantil (desenvolvimento motor) e Bobath '

Adulto.

;, .... ,-

'�-'� I
..

'

JANAINA CARVALHO SELL
Psicóloga CRP;12f05,326

)
"

PSJCOLOGIA INfANTIL·
Especialista em f>Si(:QPEDAGOGJA
• Dificuldadescle-aPI1!1Í412agem'
•Avaliação emoClonatlnfantiJ'

Rua João P,C'ÓIIi, 2 t6 .

(esquina RliÍnoldo Raul
Tr: 9962.7692/ 3370-1867

\:" FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

.. SAUDE BUCAL

� IA .

O IM.:,p. Dr, Kl'berUsboa Araújo
ra ea- Cirurg�" DertJsta

�' �RO-S�52"JO
CENTRO DE IMPLANTES DENTÁRIOS E

CIRURGIAS AVANÇADAS

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR; COM ESPECIALISTAS
DE TODAS AS ÁREAS EM UM SÓ lUGAR

'Rua Guilherme Weege nO 50 - 3' andar •

Centro Médico Odontológico (47) 3055,2036

.. ,k�?' PSICÓlOGA

Chás - Ervas - Grãos - Cel1!ais
Granolas - Silcrilhos - Ughl-dieJ

[ Temperos - Cãpsulas - Condimento
! .:.

-

i

i·
i '

: fuRe, (�1) 3215·2450

I,M,n:adoM"icip�
I AI. Gelú!io Vargas, 503· Centro.' laraguj do,

. L.":I1t�ili 'iIS'·R.tur�@boI.CDm.b, .

í�t CENTRO DE ESTÉTICA

Cpntro dp Estrtica

DraA.._�:�4145
Fisioterapeuta
Cremo 5;2994$

No ápice da sua beleza!

.

-Estética Facial, Corporal, Reíki
Rua Joã.o PicoUi, 449 - Cpntro

,. DENTISTA

.-<
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. CANTINHO ANIMAL---

Rua .Jorge Czermewidz. 960
Czerniewicz - J"arogOO 'do Sul � se

Os cães e gatos podem facilmente se-infestar com vermes, carrapatos, pulgas e piolhos
..

quando ficam em locals sujos. Manter ümpo-o local onde seu animal costuma ncar é
muito importante.
Muito importante também é você se tíabituar a limpar seu animalzmho. A escovação ajuda a manter os pelos

limpos e sem nós, sendo também uma ótima oportunidade para se verificar a presença de "bichinhos" indesejáveis, como
pulgas, carrapatos e piolhos que além de picarem o animal podem ser tranarmssores de doenças.
Banhos são necessários, e o intervalo entre eles vai depender da raça e do local onde seu animal vive. Use sempre
produtos específicos para cães ou gatos (lembre-se, eles não são como pessoas) ..
Os gatos têm hábitos de higiene próprios, se lambempara 'tornar banho", porém alguns gatos não se limpam tão bern o

que faz com que necessitem de banhos além da escovação. .

As unhas devem sempre estar curtas, pois unhas compridas podem incomodar quando o cão 'andar e deformar o
aprumo deixando-ô com "patas tortas". Os gatos também devem ter suas unhas aparadas quando estão muito longas.
Oferecer um arrannador para ele fará com que elemesmo apare suas garras além de evitar que ele utilize suasmobílias
para esse fim.

.
.

O filhote possui dentes de lene-que caem sozinhos e aos 7 meses ele já tem sua dentição définitiva. A limpeza cos dentes é
. muito importante para a saúde do seu animal. Escovação freqüente, ossos de nylon, biscoito para cães e ossos de couro são
indicados e previnem a formação da placa bacteriana impedindo o desenvolvimento da doença periodontal. Para os gatos vale
a mesma regra, porémcomo eles não roem ossos, procure oferecer petiscos que controlem a formação do tártaro.
A orelha deve ser linipa com algodão seco ou embebida em soluções específica para esse fim. Evite introduzir cotonetes

no conduto auditivD. Em-caso de secreção excessiva e de mau cheiro, consulte um veterinário.
Cornonós os cães e gatos necessitam se exercitar para-desenvolver uma boa musculatura. Para os cãesurna boa

caminháda todos os dias ou mesmo um exercício coni bola ou outro brinquedo ajüdarão amanter a torrna Para o filhote que
ainda não completou a vacinação e portanto não pode sair para passear, exercite-o com uma 'bola. Para os gatos uma bolinha
ou outro brinquedo específico, já dá bons resultados, porém não devemos nos esquecer que os gatos podem dormir até 16
horas por dia e é à noite que eletern mais atividade.

'

/

D��O'� ""'"

BANHO A PARTIR DE

R$10,OO

3275·3560 IWo :Jorge C:rernie!licz. 960
Czerruewicz - Joroguá do'sui - se

9123-0657
www.fotolog.terra.com.brJajapra

RuaWaldemar Grubba. 13&9 :Vila Baependi

Rua Robeno Ziemann, 2156 - Amizade

.

- ,Shopping Center Breithaupt - G1 -Sala 017 3�75·61 01 ,

...... _ .. __ ._._ .. _ _ _ - _._._ .. _._ .. -

ProCUra-S8 !

lilAI
Mestiça Poodle
Pêlotosado

Branca e Preta

Perdida no Bairro Amizade
Informações: 9992·6524

Duhan Tamy'�

AMICÃO
CllNICA VETERINARIA

3372-2614
Rua Bernardo Dornbusch, 2181 • Vila Lalau

o
HOSPITAL - CÚN!fCAVETERINAR.A - PE.T SHOP - CANIL

3274-8944 I 3275-1141 I 3275-1788
GIARDíASE

A gíardíase é uma doença 'grave causada
por um protozoário flagelado, Giárdia lamblia,
atualmente disseminada por Jodo o mundo e

reconhecida como zoonose pela Organização.
Mundial de Saúde, isso quer dizer que pode ser

transmitid� ao. homem, e em nós apresentar
infecção com sintomas gastrointestinais.

O cão' infel;ta':se facilmente ingerindo
cistos de giárdia. que podem estar presentes na

água, nos alimentos ou nos pelos dos animais.
Nem sempre os cistos estão nas tezes,
recomenda-se realizar 3 exames com amostras

,
.

diferentes.
. O diagnóstico pode ser feito por qualquer

profissional habilitado através de exames clínicos
e de fezes, e também um novo exame específico
paradiagnosticartal doença.

.

,

A giardíase. causa a síndrome da má
absorçao/má digestão, levàndo à desidratação,
diarréia, perda de peso, dor 'abdominal e

:

flatulência. Além disso, são sinais 'clínicos.
comuns da Giardíase a perda de apetite, vômitos e

letargia. Em filhotes é cOmum apresentar. fezes
pálidas emal cheirosas, em adultos podem passar
desapercebidos, por isso recomenda-se que .

todos os animais da casa façam tratamento, se
algum deles apresentara doença.

A vacinação deve ser ferra Quando fHhotes
em 2 doses com intervalo de 21

.

dias, após
repetida anualmente. Ela reduz significativamente
a incidência, severid�de' e duração da eliminação
de cistos ecenseqüentemente, a contaminação do
ambiente.

,

A forma mais eficiente de desinfecção é o
calor (vassoura de fogo). Para ambientes intenios

,

pode utilizar-se limpeza com vapor de água e

desinfetantes â base de amônia' quaternária e.
cloro, já que os desinfetantes comuns não'
costumam acabar com os cistos ..

Elizandra R. Gonzaga �afra - CRMV/SC 2368
Tanity Gres.chechen - CRMVlSC 2649

��.,4 .

Duriari iltamys® .

HOSPITAL-�VETERIt�ARlA- PETSHOP - CANIL

3274-8944 I 3275-1141 I 3275-1788
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TURISMO
'

o ESPETÁCULO DA ILHA DA MADEIRA
Destino é um dos mais procuradosquando o assunto é turismoem Portugal
Imagine você hospedado

numa quinta centenária, a

inesma que já abrigou reis e

imperadores, da Europa, tudo
corn infra-estrutura moderna.

Assim é na Ilha da Madei
ra, um dos maiores pontos
turísticos de Portugal. O lugar
começou a ser povoado pelos
idos .de 1432 - por isso, guarda
tanta história; sua paisagem
exuberante constitui um dos

.

'. '.

seus maiores atrativos. A eco-

nomia da ilha gira em torne
.do turismo, artesanato, flores,
frutos tropicais e, claro, o seu

renomado vinho, No quesito
artesanato, o bordado é famo
síssimo e tido como item de
luxo e requinte.

.

Vale a pena debruçar-se um
pouco sobre a origem do lu
gar, Dentre as várias versões,
a mais aceita é que o Arqui
pélago da Ilha da Madeira foi
descoberto pot volta de 1418

quando navegadores portu
gueses dirigiam-se para a Gui
né e foram arrastados por um

, violento temporal até a praia
da Ilha do Porto Santo.

BanhadapeloOceanoAtlân
tico, a ilha convida a velejar e a

praticar-o sky surf e mergulho,
sendo que a .temperatura da

'água do mar varia de 18 à 24

graus, dependendo a época do
ano. Os golfinhos que andâm

por aqueles' mares constituem
uma atração à parte.

Uma dos opções é o Turismo Rural
com passeios imperdíveis pelo'
ilha. Não deixe de conhecer o
Vereda da Lagoa do Vento

Voltando um pouco aos ho
téis, o atendimento é sempre
personalizado e o requinté faz,

parte do jeito de sermadeiren
se. O visitante pode optar por,
hotéis moderníssimos, pelas
centenárias "Quintas da Ma
deira" ou pelo Turismo Rural.

o nrtesnnnte local é conhecido
no mundo intéiro, assim como

o vinho.produzido por IQ.'
, Um dos destaques são I)S
f,om050s bordados

A ilha compreende seis ci

dades, Funchal, Porto Santo,
'Machico, Câmara' de Lobos,
'Santa Cruz e Santana; FUÍl

chal é a capital, situada' na
costa sul também é .a mais po
pulosa com cerca de 120 mil

•

habitantes.
'

>-Jaraguá
tu r i ,5 m' o
UMÀ EMPRESA DO GF,WPOALAn..R.

JARAGuA TURISMO O MeLHOR
LUGAR PAR4 VOCE IR!

Tel: (47) 2106-3977'Fax: (47) 2106-3900

Assim, a cidade principal
é Funchal e ali se encontram
os melhores hotéis, os quartos
são.luxuosos e com vista para'
o mar e a serra. A cidade est-á
recheada de.monumentos, pra
ças e ruas históricas; tem ainda
jardins encantadores, vilas pi-

, torescas, grutas vulcânicas im
pressionantes e uma charmosa
orla costeira com praias' natu
raíse vistas magníficas.
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Faleceu às; 14h�0 do dia 22/4, o

Sr. Alwin Krueger, com idade de 85
anos, o sepultamento foi re'alizado
dia 23/4, com saído do feretro da

Igreja Menonitil de Massaranduba,
seguindo para o cemitério Felipe'
Bernd. do ·mesma localidade_

Faleceu às 16:15 do dia .22/4, o SI:
João Mello Moura, com idade de 59
anos, o sepultamento foi realizado dia
23/4, com saí�a do féretro do Capela
Mórtuárin da Vila Lenzi, seguindo !fora
·0 ceniitério Municipal do Vila Lenzi.

Faleceu �s 20h30 do dia 22/(0 sI:
Helio Pinheiro da Silva, com idade
de 42 anos, o sepultamento 'foi rea
lizado dia 23/4, com saída'do féretro
�o salão da Igreja São Roque, Bairro
Santo Antonio, seguindo poro. o ce-

mitério d'e Nereu Ramos.
'

Faleceu às 15h do dia 22/4, o Si: Ma
rio da Silva, com idade de 46 anos,-O

sepultamento foi realizado dia 23/4,
com saída do féretro da Capela Mor

",ária da Vila Lenzi, seguindo para o

cemitétio'rJ!unici�al do Vila Lenzi.
'

EDITAL .t f\;
Registrá de Imóveis da Comarca de jaragtlá do Sul / SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imó
veis da Comarca de jaraguá do Sul / SC, torna público pelo
presente edital, que ESPÓUO DE WALTER BARTEL, Çl rio
139.590-SC, CPF 292,262.959-72, representado pela inventa
'riante ALLRONA-AATH BARTEL, CI n° 2R-486,247.SSI-SC,
CPF n" 850.972.099-15. brasileira, v-iúva, aposentada. ,resi- 'i'

dente e domíciliada na �ua tz-Avenidà Prefeito yvaldemar '\! '6���J!Grubba nOl.028, nesta cidade, requer com base no art. 18 .,��.:\.. :.""
da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, �/

s�tuado na Ru� 672- Wig�?do Menslin, à.�irro Bepen�i. pe- �;V{
rrmetro urbane de Jaragua do SuVSC, abaíxo caracterízado, � 'f:,
aprovado pela Prefeitura Municipal de jaraguá do Sul/SC, \ :�
conforme' certidão n° 397/�007, expedida em 19.11.2007, \:1:
assinando como responsável técnico, a engenheira civil "'IElísane Maria Bender de Freitas, CREA n° 3.6875-7, ART n°
3203288-7. O desmembramento é de caráter residencial pos
'sui a área total de 2.141,64m', sendo constituído de 3(três)
parcela e remanescente, .

à prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias,
contados da data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante
a Oficíala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683-
centro, jaraguá do Su)/SC

jARAGUÁ DO SUL, 11 DE ABRIL DE 2008.

AOFICIALA

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de [araguá do Sul / SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Ofícíala do Registro do Registro de ,

Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul / SC, torna, 'público pelo: pre
sente edital, que VALDIR TECILLA, CI n° 3.441.431-SSP-SC, CPF n"
351.615.829-87, vendedor, brasileiro, casado com ANAIR MAURlS:
SJ;lNS TECILLA, CI n° 2:763.134-6-SESP-SC, CPF n° 751.462.079-

68, pelo regime da comunhão universal de bens, na .vígêncía da Lei
6.515/77, cujo pacto antenupcial acha-se registrado nesta Serventia
sob n° 6,162, fichá oi, Livro 3-RA, residentes e domicíliados na Rua
Padre Aluísio Boeing, "esta cidade e SEGILFREDO TECILLA, CI n° 2R-

, 155.696-SSI-SC, CPF n° 121.134.179-87, lavrador, brasileiro, solteiro.
, maior, residente e domícilíado na Rua 'Padre Aluisio Boeing, nesta ci-
dade; requereram com base no art, 18 da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO imóvel
DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 505- Padre Aluisio Boeing,.

Bairro Barra do Rio Cerro , perímetro urbano de [araguá do Sul/SC,
abaixo caracterizado, aprovado-pela Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul/SC, conforme certidão n° 14/2007, expedida em 08.02.2007, assinando como responsável téc-;
nico, a arquiteta e urbanista Rafaela Hass, CREAn° 63864-5, ART n° 2561627-8. O desmembramento
é de caráter residencial possui a área total de 151.445;92m', sendo constituído de l(uma) parcela e

remanescente, .
"

_

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da última publica
ção 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', jaragué do sul/se
.jARA.GUt\. DO SUL, 11 DE ABRIL DE 2008.

AOFICIALA
.

VITRI,NE----,---�-----

ínscriç�o para
. Dança de Salão'

o ,prozo paro se inscrever no Baila
Floripa Duo termina dia 30 de abril.
A promoção' integro a progromação,
da VII Mostro de Dançá de Salão de
Florianópolis - Bail� Floripa 2008,

, que ocorrerá de 10 a 4 de malo. A com

petição é aberta a todosos interessados
maiores de cetorze anos. Só há vagas
para quinze duplas e as três primeiras
colocadas receberão, respectivamente,
premiação em dinheiro de R$ 800, R$
400 e RS 200. As inscrições custam R$

. 50 por dupla e p'Odem ser feitas pelo'
e-mail acods@acads.org.br. s..

Palestra sobre.
tributos

CONCURSO N° 316

01 - 03 - 04 - 06 - 01
08 - 1 O - - 13 - 14

,

í 5 - i 8 -19 - 23 - 24
Hoje, das 10h às 12h, o Sindicont. de
Jaraguá ·do Sul promove a palestro
"Substituição Tributária", no auditório
da AmvalL O objetivo é a abordagem
do regime instituído este one, f(lzêndo
uma rápida retomedn da substltulçâo,
Os contadores, empresários, advogados
e Qsuários do sistema podem mandar
as, dúvidas sobre o tema paro o e-mnil'
sindicontjs@netuno.com_br, para que
0_ palestronte pontue o assunto du
rante o curso. Inscrições e informações
pelo e-mail atendimelitosindicónt@
netuno.com.tir.

CONCURSO N° 650

Primeiro Sorteio
01 - 12 - 16 � � 40 - 43

Sesc promove Curso �e Gestantes
_Na progromaçao do "Grupo de GestQntes;', oferecido peio Sesc, o próximo encontro acontece no dia 26 de abril, das 14h às 17h30,

,

com a.pnlestrn "Uso de medicamentos pela mãe e bebê", com a farmacêutica Alessandro e com conversa com a naturóloga Fer
nanda, sobre "A terapia florol de Bach paro as Gestantes". O curso discute informações gerais sobre o processo de gestaçoo e as

mudanças corporais e emocionais durante a gravidez. As vagas são limitadas. Informações e inscrições pelo telefone 3371,8930.
.

.

.
"

\
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Moradores de condomínios acham que conta individu�1 é mais Justa e favorece economia de água

VOCÊ PREFERE OS HIDRÔMETROS
INDIVIDUAIS EM CONDOMíNIOS?

RICARDO VALÉRIO, 36
anos: corretor de imóveis

"Com certeza. Usamos pouca
água e no fim pagamos pelos

.

outros. Será importante tanto
para mim como para os inqui-,
linos".

SUELEN BARANOVSKI,
- 22 anos, aux. administrativ�

"Sim. Não precis�ria pagar
_

a conta de quem não paga
o condomínio. E o,valor do
condomínio é tudo junto,
água, gás".

MARCELO SILVA,
.: 37 anos, contador

"Com certeza separado, por
que assim você paga só o que
consome. -Aqui é 'escritório,
imagina uma família com 10
pessoas".

TEREZINHA BORG�S,.
54 anos, manicure

"É tudo a mesma celse. O
, valor que pago já é bem em

conto. Como unia é pequena
,

e não uso m�ita água, não tem

diferença".

FABIANE DE JESUS,
28 anos, cabeleireira

, "É melhor separado, porque
vocé tem oportunidade de'
saber o quanto gasta.A'qui no

/

salão pode ficar mais caro,
'

mas onde moro não".

CHARLES DALLAMICO,
. 38 [IDOS, comerciante,

'

"Eu acho melhor. Moro sozinho
I! nem fico em çasa, pago o

mesmo valor que uma família
'

de seis pessoas. Nem vejo o
-que pago".

EC'ONOMIA CONSCIENTE

\

O CORREIO DO POVO IEQUINTA·FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2008 '

Individualizar
o hidrômetro
é alte'rnativa.

, Projeto qu�rmudar cobrança
. para diminuir o desperdício
JARAGUÁ DO $UL

.

Quem mora ou trabalha em

edifício deve estarsempre aten
to às regras.subtendidas do bom
convívio. Nada de fazer barulho,
promover, festas para além da
madrugada, manter o volume

,

alto, dos- aparelhos eletrônicos",
deve-se respeitar e organizar, as
áreas em comuns, nem sempre
pode ter animal de estimação,
manter a postura- ao dividir o

elevador... Para que éI; política
da boa vizinhança continue em

vigor, os condôminos buscam
cada vez mais a índividualída
de de seu apartamento, O Pro

jeto de Lei 179/06, que prevê
a obrigatoriedade da cobrança
índívidualizada de água nos

condomínios, beneficiará tanto
- o síndico como o próprio mora

dor e ainda na racionalizàção da
água. Esta foi, a justificativa do
senador Valdir Raupp (PMDB�
RO) ao assinar o projeto, que
aguarda a 'decisão terrriinativa
na CC] (Comissão de Constitui
ção-Iustiça.e Cidadania).

O assessor de comunicação
e gestão ambiental do Samae,
Leocádio Neves e Silva, explica
que a fatura d'� água nos edifícios
é 'dividida entre os apartamen
tos e cobrada junto com o valor
mensal do condomínio, mas tem

'

prédios que dividem o valor pelo
número de moradores. "Mas aín
da não resolve o problema", afir
ma, Leocádío, "porque quando
tem vazamento as pessoas con-

.fínuam ignorando". A proposta
para tornar índívidual omedidor
deve diniinuir o consumo e pre
juízo de, água. Ele concorda que
essa alternativa é a mais correta.
'� individualização dos hidrô
metros força a conscientização
dos moradores, porque o bolso
é a parte mais sensível do ho-

,

mem", acrescenta, ,

O Samae ficará,encarrega
do de instruir a' instalação de

.

hidrômetros .e fazer a ligação
até os prédios, se o projeto for
aprovado. A partir, daí, as 'obras
ficam por conta do condomínio.
"O Satnae não vai, ter uma leitu- '

ra individualízada porque, pela
legislação, o nosso controle'de
consumo ocorre até o cavalete,

, o ramal predial", declara o asses

sor. O síndico ficará responsável "

pelá, leitura interna e "gerar a

planilha" para a cobrança. Leo
cádio diz'que os novos prédios
costumam incorporar o sistema
individual e que nos edifícios já
implantados "existem. algumas
alternativas da engenharia, como
a tubulação externa, mas depen
de da estrutura de cada prédio". -

/, '
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:TRIBAL
ülhnsé, a galera jovem de Nova Iorque acaba de lançar uma novidade, que
logo, logo, pinta por aqui: a Silent Raves. Bawlho? Nenhum! A turma que foi ver
de perto o Papa Bento XVI ficcu'pretérita com centenas de jovens que dançavam'
do outro lado da rua, com os headphones de seus iPods ligados no ouvido, to
cando a sua playlist em ritmo de ,flash mob sllenclosc. Do outro lado, dentro do
,\ "

projeto Palco livre, hoje, às 20 horas" a banda Witness se apresenta no Pequeno
,
Teatro da Scar. Ser� um tributo ,oó grupo Iron Maiden. Boa pedido!

""'_'_' _
..

TROVAO
OS tempos de colmaria já erom na orlo da nossa cidade sor

riso. Não bastassem us meninos de vida nado fácil, os pitboys
resolverom disputar o domínio no área. A pegoção começo no

início da Epitácio Pessoa e vai até o começo do BR 280. Mais

precisamente,' em frente 00 Chope Club. É um Deus nos acudo!
Cá entre nós, se a turma está lá é porque tem gente que gosto.
Ou não! Como diria Caetano Veloso.

," O escritor deve
ucreditar na luz. mos' o
. .esmter não é um

Uuminodor. cemo uma

janela, ele filtro o luz
_

,

que lhe otrovesso o olmo' ,
MARER BAJA CABAGLIO

BOCA FECHADA
Tem gente que fala demais quandó se

refere à diretoria do Juventus. Prin
cipalmente aqueles que já estiveram
,Ip e não fizeram nada. Aliás, fizeram,
deixaram uma conta, para pagar de

,

quase 400 mil reais em dívidas traba
lhistas. Outra coisa, se me pergunta
rem, eu digo o nome e o sobrenome.
Por isso, às vezes ficar de boca fechada
é muito mais'lucrativo. Como diria o

ditado: em boca fechada não entra

mo.scD. Não é?

r�-;"·'"'''''''',

,
'

,
,

li
1

RESEN,HAS
• Jéssica Marcelo Bardim, destacan
do-se sempre nas melhores baladas
de Jaraguá, conquista, com certeza,
muitos corações apaixonados tem

, seu belo olhar. '

• Manuella Mendes, uma das ani
versariantes, de destaque do último
dill 21, foi recebida por amigos no

dia 1 crcolli uma big festa surpresa!

MENSAGEM
Alô, querida Mariangela Rezzi de

,

Souza, afi rmo: -adorei a mensuqem
recebida na manhã de ontem.

.

.

BIERBUDE
Hoje à noite, a Choperia Bierbu
de faz um festerê daqueles com Q

excelente banda Alta Rotação. É
garantia de muito pop-rock.

NA CHINA -

O meu grande camarada Gilmar Mo
retti (Moretti VeícUlos) se encontra
na China, curtindo, nlém da cultura,
uma importante Exposição Inter-

, nacional de Automóveis de Pequim
2008. De lá, ele também manda
aquele alô de lembranças aos ami

gos jaraguaenses. Valeu, garoto!

PESAR
É com muito pesar que a coluna 'regis
tra o falecimento do conheêido Hélio
Cabeleireiro. Hélio sofreu um acidente
de moto ontem na cidade de São Beo
to. Que Deus o tenha.

A sempre simpática
Mônica Menegotti Schunke,

no lançamento da
. 2� Festa do Champanhe'

Curtir us de delícias da
Confraria do éhurrasco. '

O empresário -

,

Fábio André,
ao lado do pai
Silvino Leier, foi
milito festejado
na última .

terça-feira,
dia de seu

aniversário

Deise Soares
é a bonitona

que troca idad'e_
nova' hoje

TE CONTEI!

•. Hoje.à noite, às 19h3.0min{ a KtJr- ':
I09he,do meu amigo;Hélio ��¢h�IUZlÍ, �

( promove a,fbrmatu(a do primeira
tUJma do Projet� Estola de Fó6riço/Sâ
beres &: Fazeres 2007!200� de Jóraguó
doSuL

"0 •

. .'Atençõo/fÍlUlfterada bopita e des
-

.

colada: dia,lit d�.rnaio tem,a2° Festll;,
';�do ChQmpanhe 11() Ka�tón�só para elas;
pCOs ingressos sõo limjtodtls e já estão

venda no Revista Nossa� oUIio forre \

3370·2900. Garanta o seu!'A'confrateh"
nizaçõo terá porte doJucro destinado a': .

uma entidade de�arilgpá.
.

• Juliana Rocha e Carlinhos Roberto
:jj;FlifLer já nã

.

culol11mais juntos.pela .

orbe
•

'
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MERCADO REGIONAL

Conta mais cara
Caso o tratado da usina binacional de Itaipu seja revisto, a conta de luz do. brasileiro ficaró entre 2% e 3% mais cara. A
previsão, feita por Dorival Gonçalves, professor do departamento de engenharia elétrica da Universidade Federal do Mato
Grosso. Na avaliação de Gonçalves, o preço da eletricidade acompanha a alta dos combustíveis fósseis, especialmente o

petróleo. "Temos que entender Itaipu como um grande poço de petróleo situado entre o Brasil e o Paraguai, e o Paraguai
tem 50% desse poço", avaliou. E, respondendo a pergunta da feita na colunõ tie ontem, quem pagaró o possível aumento
será a população brasileira.

DÓLAR BAIXO
Notícia excelente para os importadores, se
gundo analistas da, NGO Corretora de Câm
bio, o valor cambial do dólar deve romper a

barreira de R$ 1,60 em 2008. Esta baixa está
diretamente relacionada com o aumento da
taxa de juros. Como o Brasil possui uma das .

maiores taxas de juros do mundo globaliza
do, uma qrnnde'porte dos investidores busca
nosso país para aplicações de seus dólares.
Resultado, entrada em massa de dinheiro es

trangeiro na economia brasileira, sobrando
dólares no mercado nacional, o valor dele cai
em relação a moeda nacional. É a famosa lei
de mercado, procura e oferta:Se a tendência
de aumento das taxas de juros continuarem
em alta, provavelmente teremos um Natal
Brasileiro com uma enorme quantidade de
produtos importados. Já para es exportado
res, notícia extremamente ruim. Melhor fazer
como a Gisele Bündchen, receber em euros.

INDICADORES CÂMBIO
_____�_--I íNDICE

IBOVESPA
VARIAÇÃO
-0,�1%

MOEDA
Dólar comercial (R$)
Euro (em US$)ALIMENTOS

-'Alta de preços favorece discussão'
Para comissário daUE atual situação estimula pacto global do comércio
TÓQUIO

O comissário 'de Comércio da
União Européia, Peter Mandel
son, afirmou ontem que a dispa
rada dos preços dos .alímentos e

matérias�prjmas (commodities),
preocupações com a economia
internacional e a turbulência
financeíra têm pelo menos um

aspecto positivo, pois podem es-
,

timular ummovimento para que
seja alcançado um pacto global
de comércio este ano, no âmbito
da Organização Mundial de Co
mércio (OMC). '1\ pressão criada
pelo atual problema de oferta e

demanda de alimentos está en

corajando um acordo mundial
de comércio, e não o contrário",
declarou ele.

'Acho que as pessoas perce
bem que precisamos manter. os
fluxos de comércio abertos ao re

dor domundo, que tarifas, subsí
dios, restrições às -exportações e

embargos apenas intensificariam
a : escassez de alimentos", disse
ele. Medidas recentes tomadas
por importantes países produto
res de alimentos para. restringir
as exportações geraram preo
cupações de que os preços das
commodities agrícolas possam
subir aindamais. De acordo com
o Banco Mundial, o aumentos
dos custos dos commodities ele-·
varam os preços globais dos ali
mentos em B3% nos últimos três
anos. Como resultado, pelo me

nos uma dúzia de países entre os

COMPRA VENDA' VARIAÇÃO
1,657 ·1,659 -0,12%
1,589 1,589 -0,.71%·

5B pesquisados pela instituição
multilateral reduziu 'recente':'
mente as tarifassobre alimentos
importadores e criaram barreiras

.

às exportações na esperança de .

limitar os preços domésticos ,e

caminhar em direção à auto-su- .

ficiência. Enquanto isso, há pre
ocupações de que as discussões
referentes à Rodada Doha, que
está emperrada desde 2001, fra
cassem se não houver nenhum
acordo em 200B. Segundo Man
delson, 2009 será "um ano ruim

para .negocíações multilaterais
em comércio e outras áreas",
por causa de mudanças na Casa
Branca e na Comissão Européia.

IR 2008
Até ontem, segundo a Receita Federal, apenas metade dos contri
buintes brasileiros entregaram sua declaração do imposto de renda
pessoas física 2008, ano base de 2007_ Muitos estão com dificulda
des de preencher o formulário. O caminho mais tranqüilo é procurar
ajuda nos escritórios contábeis e lou contadores da nossa região.
Segundo pesquisa de preço rapidamente feita com alguns profis
sionais da área, os valores dos serviços esmo entre R$ 50 a R$ 150.
Em todas as cidades da região, temos excelentes profissionais que
podem prestar os serviços tranquilamente. Faltam poucos dias, mas

.

ainda dá temp? para acertar os contas com o leão.
.

DIAS DAS MÃES
OS produtos mcls procurados para o dias das mães (11 de maio)
são presentes para o lar e não para a pessoa. üu seja, é uma data
especial para troca de eletrodomésticos, existe ainda uma procura
por telefones celulares e perfumes. Já as lojas de roupas e calçados
são procuradas, mas para compras da família inteira, pois é final de
outono e geralmente os consumidores procuram a data para renovar

o guarda-roupa para o inverno.

MASSARANDUBA
A Comissão Organizadora da 11 a Festa Catarinense do Arroz (Fecar
roz) entra na fase final de preparativo do evento, que acontece de
30 de abril a 4 de maio, no Centro Esportivo Municipal Erich RQde. O
local passa por reforma e limpeza para acolher os milhares.de visi,
tantes que passarão pelo local durante os cinco dias para pnrtíclpnr
da feira industrial, comercial e agrícola, exposição e julgamento de
animais do raça nelore, exposição de orquídeas e saborear a gastro
nomia típica, com vários pratos a base de arroz.

AGÊNCIA ESTADO • Comissório afirmo que fluxos 00 redor do mundo devem-se manter abertos

"
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PROPOSTAS

SANTA"CATARINA�------,--------

Governo que_r 'criação de Concidodes
Audiências que diséutem reestruturação do Iprev acontecem na próxima semana

j
• •

•

FLORIANÓPOLIS'
Assessorar, estudar e propor

diretrizes para o desenvolvimen-
.

·

to urbano e regional, com partici
pação social e integração das polí
ticas estaduais. Essa 'é a proposta
do Executivo com a criação do
Conselho Estadual das Cidades
de Santa Catarina (Concidadesl
SC). O Projeto de Lei n" 75/08 foi
aprovado essa semanana reunião
da Comissão de Constituição e

JustiçadaAssembléiaLegíslativa,
O órgão, de caráter consultivo e

deliberativo, será formado por·
·

representantes do poder pú
blico e da sociedade civil, vin
culado à Secretaria de Estado
do Planejamento e articulado
com o Ministério das Cidades.

·

Os integrantes do Concidades

terão mandato de dois anos e

função não será remunerada.

IPIDN
Na próxima semana OS de

putados retomam as audiências
públicas pelo Estado, para discu
tir o projeto do governo que rees
trutura o Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado (Iprev).
Segundo o deputado Herneus de
Nadal (pMDB), relator da maté
ria, o prazo para a.delíberação do
projeto vai até o dia 3.0 de junho.

A proposta pretende criar
dois fundos - Previdenciário,
para os servidores a serem con

tratados a partir da aprovação do
projeto, e o Financeiro, para pa
gamento dos benefícios aos atu
ais servidores. Deputados da C9missão de Constituição e Justiça aprovam projeto que cria Conselho Estadual das Cidades

Meno's impostos à .vista?
.

Foi criada hoje pela Câmara Federal o comissão do reformo tributária, tendo a participação de quatro catarinenses, Edinho
Bez, . que responderá pela vice-presidência, Paulo Bornhausen, Celso Maldaner e Carlito Merss. 'O presidente do comissãQ
será o deputado Antonio Palocti, que foi indiciado pelo STF por quejJra de sigilo. O relator é o deputado Sandro Mabel,
que escapou de uma cassação, e hoje discute com a Justiça questões fiscais dele e de suas empresas. O De'mocratas já se.

manitesto.u dlzenão que vai trezer poro o debate o redução do' cargo tributário, além de incluir no pauta o poder de defesa
do contribuinte quando questionado pelo fisco. A intenção é concluir os trabalhos no prazo regimental de 40 sessões. O
presidente do Câmara Arlindo Chinaglia pretende votar o reformo ainda neste semestre. Será?

QUADRO ATUAL.
Só paFa se ter uma idéia o ideal, segundo dados
de instituições oficiais, seria um perito poro cinco
mil habitantes. Em Santo Catarina estão atuando·

.

168 profissionais no área de perícia. Muito pou
co. Até agora não saiu ainda a autorização poro o

concurso públiCó que prevê a contratação de mais
20� peritos.

.

SEM CHANCE
Não existe a menor possibilidade de atender o exi-

. gência do Sindsaude· que está pleiteando 8% de
aumento salarial poro a categoria. Algumas reivin
dicações deverão ser atendidos. Uma novo rodado
de negociação acontece nIT dia 14 de maio, ou seja,
uma semana depois do plenário do sindicato.

REVELAÇÕES .

.

Do Sul dO'Estado o Câmara de Vereadores de Floria
nópolis é o mais coro. Agora com o ONG Transpa
rência Brasil fazendo um amplo levantamento, que
começou esta semana, saberemos porque é o que

·

mais gas.ta ....é só ésperar.

TRANSPARÊNCIAS'
"Vamos ver agora quem é o favor do redução dos impostos e

quem defende a cargo que aí está," alfinetou o vice-líder do
D25, Paulo Bornnauseit ..

� ...

SILENCIOSOS,; .,.
,

Num restaurante ontem em 'Floria'nópolis !i presidente do Assem
bléio, Júlio Gorcia,'e o líder do governo, H,ern.eQs de Nodal, conver
savam aos sussurros.
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Polícia adio o fim do inquérito
Reconstituição da morte da menina de 5 anos deve acontecer domingo
SÃO PAULO

A polícia tirou o pé do ace

lerador. A expectativa de con

cluir essa semana o inquérito
policial sobre a assassinato de
Isabella' de Oliveira Nardoni,
de 5 anos, foi substituída pela
decisão da polícia de anexar os

laudos da perícia ao inquérito.
A decisão permitirá que os ad
vogados de Alexandre Nardoni
e Anna Carolina Jatobá - pai e
madrasta da menina e indicia
dos pelo crime - tenham acesso

aos documentos, em resposta à

ameaça da defesa de recorrer à
Corregedoria da Polícia Civil.

Além disso, a polícia preten
de fazer, no dia 27, a reconsti-

'tuição do crime e a acareação
entre os dois indiciados e ouvir
os depoimentos' de quatro tes
temunhas - o pai e a irmã de
Alexandre e dois moradores do
Edifício Residencial London,
onde o crime ocorreu. A polí
cia estuda a possibilidade de
evacuar o Edifício London du
rante os trabalhos no domin
go, O casal pode participar
da reconstituição, mas não é

obrigado, pois nenhum acu-

.
sado pode ser forçado a fazer
prova contra si. A polícia quer
mostrar com a reconstituição
que não seria possível alguém
invadir o apartamento, jogar a
menina pela janela e sair sem
ser visto do prédio.

PRAZO
.
Na próxima' segunda-ferra,

28, termina o prazo de 30 dias
para que a polícia conclua as in

vestigações e entregue o relatório
final para a Promotoria. A partir
daí, o promotor Francisco Cem
branelli terá 15 dias para avaliar
se encaminha denúncia à justiça,
A polícia pode pedir prorrogação
do prazo para entrega do .ínqué
rito par mais 30 dias. O delegado
Aldo Galiano Junior não descarta
a possibilidade: "O adiamento
não está nos nossos planos, mas
pode acontecer".

Cembranelli concorda que
é necessária "tranqüilidade" no
fechamento das conclusões da
Polícia. "Não há porque finali
zar o inquérito de maneira pre
cipitada'', disse.

AGÊNCIA ESTADO

Poro ONGs, restringir ação
no Amazônia é ·'bravata'
SÃO PAULO

O anúncio de que o governo
pretende enviar ao Congresso
um projeto de lei regulamen
tando a ação de Organizações
Não-Governamentais na Ama
zônia causou estranheza entre
as instituições. De acordo cam

o diretor da ONG internacio
nal Conservação Ambiental,
Paulo Gustavo Prado, o anún
cio, feito pelo ministro da Jus
tiça, Tarso Genro, "parece uma
bravata destinada a ocultar a

questão principal: a ausência
do governo na Amazônia".

O ministro falou que há cer

ca de dúas .semanas encami
nhou à CasaCivilurna proposta
de regulamentação da presença
das ONGs na Amazônia Legal.
O propósito seria impedir a

ação de organizações que não

cumprem as finalidades que
anunciam, mas' trabalham a

serviço de "interesses relacío-

nados à biopirataria".
Segundo as ONGs, estaria

havendo uma sobreposição de .

propostas. Seus representan
tes lembraram que o assunto
está serido tratado no Con
gresso pela CPI das ONGs; e

que os parlaÍnentares díscu-,
tem um anteprojeto de lei des
tinado a regulamentar a ação
dessas organizações em todo
o país.

"A iniciativa do governo não
demonstra preocupação com a

Amazônia, mas sim a interesse
em mostrar que é nacionalista
e está ao lado do Exército",
disse Prado, da Conservação
Internacional - numa referên
cia direta à polêmica entre o

governo e o comandante mili
tar da Amazônia, general'Au
gusto Helena Ribeiro Pereira,
sobre a'demarcação da terra

indígena Raposa Serra do Sol,
em Roraima.

.

�
Polícia realizará, no domingo, a reconstituição do crime no Edifício London, zona norte de São Paulo

EXPORTAÇÕES

Suspenso
. trigo para o Brasil

A Argéntina voltou o suspender
os exportações de trigo poro o Brasil

.. ontem, segundo o rádio eBN. Os regis
tros que deveriam ser abertos nesta
semana, para emborques no começo .

de moia, foram cancelados pelo gover
no. O consumo brasileiro de trigo é de
10,5 milhões de toneladas, dos quais
só produz 3 milhões.

QUEBRA DE SIGILO

_t*f(

INFIDELIDADE

Mais de 200 já
perderam 'cargo
Desde o resolução do Tribunal Su- .

perior Eleitoral (TSE) de 30 de outubro
de 2007, que determinoú que o cargo
eletivo pertence aos partidos e não aos

eleitos, o 'número de infiéis cassados
passou de 200 em todo o País. Pelo
menos 203 vereadores e um deputado
federal, Wolter Brito Neto. (PRB-PB),
perderam o mandato por trocarem de
legenda,
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ELEiÇÕES EUA

INTERNACIONAL---------

Hillary vence Obama no Pensilvânia
Senadora ganha primária essencial para se manter na.corrida à Casa Branca
WASHINGTON 52, enquanto Obama obteve o,

Apré-candidataàPresidência apoio de 46. Agora, segundo a

norte-americana Hillary Clinton contagem da rede CNN, a se

venceu seu rival Barack Obama nadora tem o endosso de 1:556
nas eleições primárias na Pen- delegados, contra 1.694 de
silvânia. Hillary obteve 55% dos Obama. O candidato democrata
votos, contra 45% de Obama. A precisa de 2.024 delegados para
vitória no Estado é essencial para vencer a indicação.
a senadora por Nova York per- '.

Em seu discurso, Obama
manecer na corrida pela indi- ainda criticou o candidato repu
cação presidencial democrata. blicano John McCain,. dizendo
''A maré está mudando", disse que ele .nâo oferece nenhuma
Hillary a seus simpatizantes na mudança em relação' à política
Filadélfia. Em Indiana, palco do presidente americano,' Geor
das próximas prévias, Obama ge W. Bush. "McCain ofereceu
também se pronunciou, agrade- uma vida de serviços para este

.

cendo os votos e parabenizando país e nós respeitamos isso, más
o êxito da senadora. ele não está oferecendo nenhu-

"Por seis semanas,o senador ma mudança significativa nas

Obama e eu cruzamos este Es- políticas de Bush". ''Acredito
.

tado - conhecendo as pessoas que nós não vamos apenas ga
de perto, sendo julgados .lado nhar as primárias e as eleições
a lado, fazendo nosso melhor. de novembro, nós vamos mu

Vocês nos ouviram e hoje fize- dar este país", completou.
ram suas escolhas", declarou a As próximas disputas serão

pré-candidata.' ''Algumas pesso- . travadas em 6 de maio na' Ca
as disseram que eu.estava fora; rolina do Norte (onde Obama é
mas o povo americano não de- amplamente favorito) e em In
siste e eles merecem um presí-. diana (onde Hillary tem ligeiro
dente que também não desiste". favoritísmo).
Dos 108 delegados em jogo na

Pensivânia, Hillary conquistou-

Ligaç�o com
terroristas
BOGOTÁ

Metade dos parlamentares
da Colômbia tem ligação com
grupos armados irregulares,
sejam eles de esquerda GU de
direita. A declaração foi dada
pelo ex-líder paramilitar co

lombiano SalvatoreMancuso,
das Autodefesas Unidas da .

Colômbia (AUC), à emissora
RCN. Mancuso está preso
desde que o grupo que co

mandava foi desmobilizado,
durante acordo para processo

.
de paz acertado com o gover
no de Alvaro Uribe em 2003.

''A combinação das con

exõesdas autodefesase daguer
rilha supera 50% dos membros
do Congresso vinculados a

esses fenômenos"; comentou
Mancuso. A declaração foi
dado um dia depois de Mario
Uribe, primo do presidente
colombiano, Alvaro Uribe, ter
sido preso sob suspeita de liga
.ção com.paramílitares.

AGÊNCIA ESTADO A pré-candidata democrata, Hillary Clinton, comemora vitória com o marido, o ex-presidente Bill Clinton

Irã diz estar pronto para
discutir ,programa.nuclear
TEERÃ em um processo que visa clari-

"O Irã está pronto para dis- ficar os tais estudos durante o

cutir a questão nuclear com mês de maio", disse Melissa
.

qualquer país, mas não vai Fleming, porta-voz da ArEA,
permitir que a comunidade em um comunicado lançado da
internacional o pressione a sede da agência, em Viena.,
parar com os trabalhos nucle- No começo da semana, Olii
ares", disse o presidente do Heinonen, investígador-chefe
país, Mahmoud Ahmadinejad, daArEA, esteve no Irã parauÍna

.

em um discurso ontem. avaliação. A IAEA disse ontem:
''A nação iraniana é a favor de que o Irã admitiu' ter estudado

diálogos para resolver a questão em segredo como fabricar bom
(nuclear) com qualquer um de ' bas nucleares. Mesmo assim, o
vocês (países). Vamos dar uma país insiste que seu programa
bofetada em quem quiser que, nuclear se dirige apenas à
o Irã abandone seu direito [de produção de eletricidade.
usar tecnologia nuclear)", disse Reino Unido, França, Ale
Ahmadinejad. Ahmadinejad . manha, Estados Unidos" Rús
antes descartava qualquer con- sia e China querem que Javier'
versa com o Ocidente sobreseu Solana, chefede política inter
programa nuclear, dizendo que .nacíonal da União Européia,
o Irã só discutiria a questão com,' se encontre com o negociador

� a ArEA (Agência Internacional, chefe da questão nuclear no
� ,

� de Energia Atômica) da ONU. Irã, Saeed Ialíli, e reestabeleça
is "Um acordo foi alcançado duo, o diálogo para que o Irã aban

, Presidente do Irá, MahmOiJd.Ahmadinejaddisposto,a conversar coin Ocidente -, rante os encontros em Teerã, dane o programa.
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Equipe masculino de Santo Catarina (roia seis) comeino.ro o medalha de ouro no revezamento 4x100m livre

JABs

se quer, título do
nataçõo masculino
Üs meninosvenceram.os dois revezamentos
JARAGUÁ DO SUL

A natação catarinense co

meçou com tudo nos JABs (Jo
gos Abertos Brasileiros). No

primeiro dia de competição,
foram 12 medalhas conquista
das, sendo cinco de ouro, cin
co de prata e duas' de bronze.
O destaque é o masculino, que
venceu os dois revezamentos

(4xSOm e 4xl00m livre) e bri-
. ga pelo título com a forte equi
pe de São Caetano do Sul, que
representa São Paulo.

Um dos destaques na pis
cina foi Daniel Orzechowski,
com quatro medalhas de ouro

(duas no revezamento, uma

nos SOm costas e outra nos

SOm borboleta). O nadador
começóu competindo em [a
raguá do -Sul e, desde 1999,
está em Joiriville, onde reside
atualmente. "Tem muita gente

. que não' dá preferência para
esta competição, mas o nível
mesmo' assim é, alto", definiu
o atleta. "Sabemos que eles
(São Paulo) são uma equipe
forte e que venceram todos os

JABs, mas este ano estamos na
cola deles", .emendou,

JABS - JOGOS DE HOJE

BAsoum (ARTHUR MÜLLER)
• 9h - Sinop (Ml) x Campo Grande (MS) (F)
• 10m - Moringó (PR) x RI ou MS (M)
.• 13h - Santos (SP) x Ponto Grosso (PR) (F)
• 14h30 - Santos (SP) x Ibiroçú (ES) (M)
.. 16h - Coriocico (ES) x Uberobo (MG) (F)
• 17h30 - Teresópolis (RI) x Aorionópolis (SC) (n
• 19h - Joinville (SC) xMT ou RS (M)

VOLEIBOL (GINÁSIO DO SESI)
• 9h - Ososco (SP) x VitÓria (ES) (F) .

• 11 h - Uberlândio (MG) x Ouissamõ (RI) (F)
• 13h:... Atiboia (RI) x RI ou MS (M)
• 15h - Caxiâ'SídO Sul (RS) x Belim (MG) (M)
• 17h - Blumenou (SC) x MT ou ES (M)
• 19h - Blumenou (SC) x Campo Gronde (MS) (f)

.No atletismo, outro desta- programações do atletismo, no
que jaragua'ense.·Mirielly Cris- Complexo Esportivo de Timbó,
tina dos Santos levou medalha e da natação, no Acaraí, termi
de ouro nos 100m com barrei- nam hoje. '

ras, a primeira dourada em três As modalidades coletivas
participações nos JABs. "Nos também continuam hoje, com
outros anos, teve diferença na . destaque para as estréias do
pista, que era sintética, mas o

.

basquete masculino de- Join
nível não estava tão igual como ville e dos dois times de volei
agora", comentou' a atleta. As .bol de Blumenau ..
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Reforce a imagem do suo empresa!
Vis.ta seus colaboradores com uniformes

produzidos com teCidos do
mais 0110 qualidade.

I
(47) 3371.-5558 e-mail: kaiapos@l\aiapos.c�m.br - www.kaiapos.com.br

.

- Motovelocidade
O piloto Luciano "Boca" de Oliveira
estreou bem no Brasileiro de Moto-

. velocidade. Em sua primeira prova na

competição, terminou em terceira lu
gar, atrás dos paranaenses Rafael Fa
rias e Paulinho Stédile. O jaraguaense
teve problemas com a moto e caiu,.
mas conseguiu pódio. Para este fim
de-semana, Boca (Águia Negra/Tim/
Chope & Clube/Vip CoberturaslWe Flo
resVPosto Cidade) estréia uma mote
nova no Catarinense de Cross Country,
onde é vice-líder nas categorias Força
Livre Especial e Light Especial.

PRESO
Alguém lembra do vol,ante e latérallvo, que jogou no Juventus no ano

,passado e daqui foi para o Coritiba? Pois foi ele o jogador preso no
Rio Grande do Norte, acuspdq de.racismo. Em um jogo do s�p eqúipe, .....

! o América (RN), Ivo foi expulso na fim do primeiro tempo e o árbitr.o
chamou polícia. Ele teria chamado de "macaco" um policial, dizendo
que nãô era preciso uso de forço físico. Foi aí que ele saiu algemado
do estádio direto poro o delegacia.

BICICROSS
A Equipe Jaraguaense de Bicicross conquistou um título e cinco vice
campeonatos na etapa do Campeonato B'rasileiro que aconteceu em

Brusque. Guilherme Borchardt levou o melhor na boys 15 anos. Já
os irmãos Leonardo e Eduardg Spredemann terminaram em segundo
lugar, respectivamente, na boys 12 e pito anos. Aléni deles, ficaram
em segundo também Carlos Dallabona (boys seis anos), Mario Borges
(girls nove anos) e Flávio Ferreira (girls oito anos) .

MAIS COMPETiÇÃO'
.

Recebemos ontem o convite poro a abertura de mais uma competição.
Mal começ:lU os Jogos Abertos Brasileiros, já está se organizando o

52° JUCs (Jogos Universitários Catarinenses). Será no dia 1° de maio,
às 19h30, no Ginásio Arthur Mü,lIer. E logo depois tem aindo as OIim�
píadas dos Apaes. Haja fôlego..

ADMINISTRAÇÃO '.
Sangue novo no diretoria trará tima nova cara 00 Juventus. Com cer-.

teza se tiver alguém com mais tempo disponível poro penserne clube,
vai, dar certo. üs diretores o.tuais dividiam o tempo entre o trabalho
particular e o Moleque Travesso. O ti!11e preciso de profissionais peno,'
sondo futebol24 horas por dia, com tempo poro planejamento,o .!'lé-
dia e 19n9o prazo e manut

-

categorias de base. Cacá Ppygpelhl'
k 'hcolhe os frutos do Malwee. nos saber como fazer não ódii!nta.

'Precisa ter um grantl6:'inyesti O�,tFÓS. Ou um grupo deles." ,!'."
'

esporte@ocorreiodopovo.com.br
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Malwee·mantém invencibilidade
No clássico catarinense, partida contra Unisul foi marcada pelo equilíbrio
JARAGUÁ DO SUL

, cação daMalwee. Ele aproveitou
, A Malwee manteve a ínven- e colocou no canto esquerda do

cibilidade ao empatar com aUni- goleiro Tiago. O homem que de
sulem 2x2 na noite de ontem. O sequilibrou foi Cabreúva, consí
time .jaraguaénse foi a Tubarão derado o destaque da Unisul. A
aonde fez uma partida digna de bola sobrou no pé do craque, que
um clássica, marcada pelo equi- meteu na meia das pernas da
líbrio entre as equipes. O pró- goleira Tiago. Na entanto, a far
ximo compromisso da Malwee ma de joga semelhante entre as

pela Liga Futsal será na sábado equipes refletiu na placar final.
contra a Horizontina, às 16 ho- O empate saiu de uma jogada
ras, naArena Jaraguá. de Augusta, que chutou fi Ivan

Logo. na começo a Malwee defendeu, a bala sobrou para
dominou a partida e perdeu vá- Willian que não. perdoou e chu-

- rias oportunidades com Willian. tau farte no gol, aos 18min50.
Por outro lado, Cabreúva tam- Os jogadores da Malwee sa

bém arriscava, mas a goleira íram satisfeitas coni a apresen
Tiaga estava atenta e impediu taçãa do time. O ala Leco, em

várias jogadas da ala. Os donas, entrevista para a rádio Amizade,
da casa sentiram a responsabíli- disse que "foi um jogão", '� duas

,

dade e apresentaram maior pas- equipes se dedicaram ao má
se de bala no primeiro tempo" xímo, [ogamos bem", analisou,
mas a etapa terminou empatada acrescentando que à Malwee fa
sem gals. Depois do intervalo, a lhou na finalização.
Malwee começou melhor, neu- O técnico Fernando Ferretti
tralizanda a marcação. das adver- também elogiou à partida. "Foí
sários e equilibrou novamente a um bom resultado porque nossa
partida,mãs esbarrou nas defesas equipe estava perdendo. a jogo.
da goleiro Ivan. O jogo permane- Quando. ficou 1x1 eles sinaliza
ceu lá e cá.até que, aos 10min12, ram que um empate estava bom.
Humberto passou para Augusto, Infelizmenteatacamosdequalquer
que tinha acabada de entrar. O manpíra", relatou. O outro jago da
ala deu um toquinho e abriu o Malwee, contra o Novohorizante

,

placar para o time de Jaraguá. .. (MG), pelo JABs (logos Abertos
Aos 14min53, Ariel igualou Brasileiros), não havia terminada

a partida em uma falha da'mar- até o fechamento da edição.

-'-------------_'@'iiUM_---------
l' C. Barbosa - 26 13 34 25

3' Petrópolis 20 9 6 2 'I 28 19 9 1,474
...��.ÃM'-!.II_I._.II_II.i:t••ll_E
5' 19 9 6 1 2 1.6 10 1.625

7' 19 10 3 34 26

9' Ulbra 17 11 ' 4 39 27 12

II' Intelli 16 11 4 4 36 34 1.059

13' Joinville' IS 11 4 19 24 ·5

15' Horizontina 13 12 4 20 27 ·7

17' 34 ·7 OJ94

19' Colegial 19 38 ·19

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - DelTotas; GP .: Gols Pró; GC - Gols Contra; S6 -

Soldo de Gals; GA - Gals Average.

Resultados de ontem . Próximos Jogos
Carlos Barbosa lxO Umuarama
Joinville 1xO Horizontina
Unisul 2x2 Malwee
Atlôntico 1x3 CortianD/UCS
C-olegial 5x4 Praiil, Clube

"Teres6polis 2xl 'Álvares

Amanhã
20h15 - Ulbra x Cabo Frio
Sábado
16h � Malwee x Horizontino (SporTY)

, 19h - Teresópolis x vàsco
1'h -lImvarama.x Álvares

,

l1)h - Atlôntico x Á1vares
19h -Intelli x Minos

..J
=>
Y)

§
z

(i)
UJ
o
z
UJ
:;;

Mesmo com o ,empate, que aconteceu em Tubarão, resultado foi considerado positivo pelos jogadores

Equipe estréio
no estadual'

A equipe Unimed/FME estréio neste
fim-de-semana (25 o 27 de abri)) no

Campeonato Catarinense de Basquete
Juvenil Masculino. O primeiro quadran
gular do competição será em Balneário
Camboriú, no Ginásio Irinéu Bornhausen.:
Os jaraguaenses estão no Grupo B que
tem, além do time do coso, BlumenCiu,
Joinville e São Bento do Sul (que folga
no rodado).

Jaraguó em

3° no brasileiro
A equipe do Vieirense/FMf con

quistou o terceiro lugar do Brasileiro'
Moster de Bolão ,23 Masculino, fican-
do atrás apenas do 23 de Setembro, de
São Bento do Sul, e do Sertanejo, .de .

,

,Águo Doce (Se). O atleta Armelindo foi
'ó broço'de bronze, 00 seja,'fezil ter.i:ei; "

ra melhor pontuação.no individual.
"_

.,.
.

- .
'
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Jorg.inho é cogitado
para assumir o Flo

. �

Joel 'Santana confirmou ida à Aíricado Sul
RIO DE JANEIR�

Muitos nomes começaram
a ser cogitados na Gávea de

pois de saída de Joel Santa
na, que confirmou sua ida à
África do Sul. Agora o Fla

mengo busca um novo trei
nador para dirigir o time no

restante do ano.

Primeiro se especulou a'
·

contratação de Cenínho. atu-
.

almente no Atlético-MG, mas
o técnico .fez questão de dizer
que não aceitaria deixar o clu
be de Minas Gerais, apesar de
ter sido sondando extra-ofi
cialmente por pessoas ligadas,
ao rubro-negro. Em seguida
foi a vez de AbelBraga, treina
dor dó Internacional, declarar
que foi pego de surpresa com

as manchetes dos jornais que
destacavam seu possível Fetor
no ao Flamengo.

Agora, a bola da vez é Jorgi
nho, auxiliar-técnico de Dun

ga, na seleção Brasileira, On
tem ele foi cogitado como um

dos prováveis substitutos de

Joel Santana. O ex-lateral, te
tracampeão do mundo, já teve
uma sondagem para coman

dar o Flamengo em 2006, mas
foi descartado por ter pouca'
experiência na época.

· Di�etoria 'quer
experiência

O vice-presidente de fute
bol do Flamengo, Kléber Leite,
arquiteta o nome do substituto
de Joel Santana: Entre os que
sitos necessários é' ter um ex

tenso currículo. "O Flamengo
não é para iniciantes. O que me
agrada .são técnicos experien
tes. Temos um elenco caro, corn Auxiliar-técnico de Dungá, já foi sondado poro jogar no Flamengo em 2006
estrelas. Já'f�emos'essa experi
ência de testar e não deu.certo,
Queremos alguémcomcurrícu-

·
lo", diz o presidente do clube
Marcia Braga, por telefone para
'0 Globo Esporte. Braga sugeriu
até a _contratação de Carlos. AJ
berto Parreira. Porém, o treina
dor, avisou que não pretende
trabalhar na momento.

O CORREIO DO POVO rnQUINTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2008

Guga desiste da disputa'
o AlP de Barcelona seria o último tomelo antes de Roland Gorros. Mos Gus

tavo Kuerten não estorá no competição espanhola, que começará no próximo
semana, por conto de uma contraturtJ no adutor do perna esquerdo. O tenista
deverá ficar longe dos quadros por uma semana. "Sei que seria muito especial
participar do campeonato lá em Barcelona. O pessoal do torneio estava empol
gado, preparando uma homenagem poro mim. Oueria retribuir todo o carinho
que eles têm por mim, mos preciso de uma semana de repouso", afirmou Guga,

.

por meio de assessoria de imprensa.

EDITAL

MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina,

na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

DEVEDOR DOCUMENTO CREDOR
VENCIMENTO VÀLOR SACAÓORESPECIE NUMERO

AGC ELETRO ELETRONICA LTOA 81.353.229/0001-01 ABILITY TECNOLOGY COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR
I '2801001457/2

_
03/03/2008 513,89 O MESMO

ALEX LIMA DOS SANTOS 030.350.089-14 IDEAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA
I

'

9495 06/04/2008 - 236,00 O MESMO
ALTAIR JOSE BONFATI DE LIMA 925.664.809-15 LANCHONETE E RESTAURANTE BENNERT LTDA ME �
.' CH 1l50343-5 A VISTA 5.0ÓO,OO

-

O MESMO
AMALIA FISCHER VOLTOLINI 947.831.109-30' JONDRAVILLE COM ATAC VAR AP FIS liDA

I 1143005 .

07j04/2008 210,00 O MESMO
BARBI MAO E EQUIP LTDA 76.841.451/0003-85 ALFA INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

I 31440 B 07/04/2008 309,30 L&S INDUSTRIA IMPORT
BORDA BRASIL BORDADOS

.

02.914.092/0001-40 LEADTECH T EQUIP INOS LTDA ME
.

I 2272.1 20/03/2008 175,00 O MESMO
CELSO GONCALVES EiOU MARILENE ZAZlSKI 007.200.779-66 VOLMIR ELOI

cil 900015-1 A VISTA 2.750,00 O MESMO
CLAYTON MOREIRA 757.789.049-91 TÉEN COMERCIO·DE CELULARES LTDA ME

I 2370237103 20/03/2008 121,00 O MESMO
CLOVIS VIEIRA DA CUNHA 412.701.77�-87 RUPERT MAYER

N' 04 3_0/03i2008 22.500,pO O MESMO
OED IND E COM DE CONF LTDA 08_179.348/0001 :08 SARGIAO IND E COMERCIO DE MALHAS LTOA

I 41083 08/04/2008 369.39 O MESMO
ELOI MAIA JUNIOR 054.476.059-03 AUTO POSTO CORUPA

I 0803 07/04/2008 .'159,90
EllA APARECIOA DE BRITO 691.978.819-53 JOAO NIVALDO DE LIZ PAES

CH HD-721760-9 AVISTA 1.100,00 O MESMO
. ENIRTO CESAR BLOEDORN 751.507.869-34 BV FINANCEIRA S.A.-CREDlTO:FINANCIAMENTO E INVESTI

CCB 131002901 AVISTA 1.465,12 Ó MESMO
.

FRANCESCHIIND E COM DE CONFECCOES L 08.603.798/0001-78 REUNIDAS TRANSPORTADORAHODOVlARIA DE CARGAS SA
I 427055-A

.

04/04/2008 117,35 O MESMO
GIANE MESCHKE SABEL 936.218.689-68 OESA COMERCIO E REPRES.LTÓA

I 1958113U 28/03/200 435,59 O MESMO
GRAFITES JARAGUA LIDA ME 06.555.914/0001-03 MONTEIRO AUTO CENTER LTDA

CH
.

920841-0 A VISTA :208,00 O MESMO
GUILHERME ANTONIO KISTER 701.636.349·04 POSTO MIME LTDA

I 487563 20/03/2008' 287,51 O MESMO
IDEAL EMPR DE MAO DE OBRA LTDA 05.732.200/0001-52 RN:r TRANSPORTES LTDA EPP

- I 9470-1 28i03/2008 64.00 O MESMO
IDEAL EMPR DE MAO DE OBRA LTDA 05.732.200/0001-52 RNT TRANSPORTES LTDA EPP

I 9533·1' 04/04/2008 123,20
- O MESMO

ILiANE STRINGARI 032.354.869-50 . CODEL LTDA.
CH 000049-3 A VISTA 178,00 O MESMO

IVANILDO URBAN .

.

418.201.349-20' FIGUEIRA MAT DE CONSTRUCAO .

_
.

I 160002. 06/04/2008 267,00 O MESMO
IVANILDO URBAN 418.201.349-20 FIGUEIRA MAT DE CONSTRUCAO

I 1271 08/04/2008 100,70 O MESMO
·IVANILDO 4RBAN . 418.201.349-2Õ FIGUEIRA MAT DE CONSTRUCAO

I 1298 08/04/2008 255,00 O MESMO
JULIETE ANTUNES TIBES ME ,8.660.333/0001-59 SPEZIA FERRO E ACO LTDA

,
I 16569/1 30/03/2008 602.75 - O MESMO

KRAUSE ZIMMER 01.577.273/0001-66 DAY ECOSYSTEMS INDUSTRIA aUIMICA LTDA
I 4222 03/04/2008 Hio,oo O MESMO

LUIZ FERNANDO BARTH 420.682.159-34 JAVEL JARAGUA VEICULOS PECAS E S LTDA
I 62054/0 01/04/2008 100,00 O MESMO

OSMAR JOSE DA SILVA 509.385.929-04 COM_DE MAQUINAS MACHADO
N SIN .10/01/2008 1.200,00 O MESMO

RICARDO AUGUSTO STEINGRABER BERTI 040.566.969-00 AUTO POSTO CORUPA
I 15199 07/04/2008 327.75

ROMILDa FERREIRA 041.764.149-44 CODEL LTDA.
CH 000037-0 AVISTA 444,80 O MESMO

ROSEll MARISA SOPRAN & CIA LTDA 08.657.154/0001-62 FIDC MULTISETORIAL REDFACTOR LP
I 453779/B ,04/04/2008 230,00 VANZlNINDUSTRIJII.. ,AJJTOPECASLTOA

531.090.239-20 AUTO POSTO CORUPA
07/04/2008 272,00

056.398.689-10 MERCAOINHO JANIR LTDA
A VISTA. 200,00

920.311.379-72 MERCADINHO JANIR LTDA
AVISTA 318,80

902.817.139-87 CODEL LTDA.
A VISTA 255,00 O MESMO

07.925.246/0001-13 ALDANO PROC DE DADOS LTDA
. 29/03/2008 900,00 O MESMO

07.426.769/0001-15 THOMAS OFICINA DE MOTOCICLETAS LTDA
23/03/2008 87,81 O MESMO

04.529.385/0001-30 ALDANO PROC DE DADOS tIDA
.

15/03/2008 480,00 . o MESMO,
162.397.419-49 WERNEB MARQUARDT

23109/2006' 500,00
985.217.489-49 COOEL LTDA.

AVISTA

O MESMO

o MESMO

RUBENS PEn
I 15280

SIDCLEI ANTONIO MARTINS
CH 400008-0

SIMONE APARECIDA SARMENTO
CH 000046-9

SONIA WEHRMEISTER
CH 531515-8

SUPERMERCADO TERRA LTDA
I 186

TAKE TRANSPORTES LTOA ME
I 1531/1

TEREZINHA APARECIDA MELLO ME
I 176

.

VANIO ALEIXO_CATTON I
N SIN

ZELI GOCHE FERREIRA
. CH 000069-8

OMESMO

O MESMO

OMESMO

OMESMO

500,00 O MESMO

E, como os giros devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceltar a devida intimacao, taz por
intermedio do presente Edital, para que os mesmos comparecam neste Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, �r.
1589, no prazo da Lei, a fim de liquidar lÍ'seuJl-�ito,jlQertao, dar razao por que nao o faz, sob a pena de serem os
referidos protestados na foima da Lei, etc,

.

.

- Jaragua do sul, 23 de Abril de 2008
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INSTITUTO AÇÃO BRASIL

CONTRA-CAPA---------

Mais espaço para projetos sociais
Um dos objetivos da entidade é preparar os jovens para o trabalho

JARAGUÁ DO SUL

Desenvolver o espírito de li
derança, resgatar a convivência
familiar e preparar os jovens para
o mercado de trabalho. Estes são

alguns dos objetivos do "Institu-.
to Ação Brasil", que será inau

gurado no dia 29, próxima ter

ça-feira. A sede, de 144 metros

quadrados, fica na Rua Padre
Aloísio Boeing, 742, na Barra
do Rio Cerro (anexa ao Novicia-

.

dó Nossa Senhora de Fátima) ..
A presidente 'do instituto,

Márcia Alberton, comenta que a
,

entidade foi criada 'em junho do.
ano passado, quando passou a

atuai: como parceira em ações so
ciais, fóruns e seminários. A sede

. para a realização dos projetos de
incentivo à cultura, lazer, saú-

. de e empregabilidade foi con
quistada graças a um convênio
firmado com a Congregação Sa

grado Coração de Jesus.
"Percebemos que no municí-.

pio existe um grande incentivo

ao. ensinamento técnico, mas

pouca preocupação com o la:do
humano. Muitos jovens têm di

ficuldade de pernianecer num
emprego e de se relacionar em
grupo", comenta: Um dos pro
jetos a serem desenvolvidos é
o "Projeto Casulo", que tem o

objetivo de trabalhar o espírito
de liderança e a ética através de
cursos, palestras e encaminha
mento dos jovens parao merca
do de trabalho.

Já o projeto "Construindo a

Juventude", busca conscíentizar
sobre os perigos do álcool e das
drogas. Para isso, serão realizadas
oficinas e atividades culturais
e esportivas, além de palestras
nas escolas.. O instituto também
planeja um projeto envolvendo
os idosos, pormeio de atividades
que possíbílitem melhor quali
dade de Vida. "Os idosos podem
até mesmo participar dos outros
projetos, relatando suas experi
ências de vida aos mais jovens",

salienta Márcia.
O 'Ação Brasil" também ela

borou o projeto da "Festa do
Strudel", encaminhado para o '

governo do Estado. De acordo'
com Márcia, a idéia é captar R$ .

30 mil através do Funcultural. A
festa já está agendada para o dia
6 de julho, na Comunídade San-

. to Estevão, no Garibaldi. O lucro
será revertido para a Associação
Húngara de Jaraguá do Sul. '

O instituto conta com a parce
ria do governo do Estado, Polícia
Militar, Polícia Civil, Ministério
Público, Conselho Tutelar, Ujam
(União Jaraguaense das Asso

ciações de Moradores), além de
escolas e empresas da, região.
Hoje, o Instituto Ação Brasil
conta com 11 voluntários. Ou
tras informações podem ser ob
tidas pelos telefones 3371-6757
(Episteme Eventos] ou 8844-

4756, com Tatiane.

DAIANE ZANGHELINI
.

Márcia mostra espaço que será inaugurado na próxima terça-feira, 29

Venha gárantir o seu •.

• 60 meses para pagar*· Antes de comprar! compare • Venha fazer lim Best Drive --
www.vw.com.br. Financiamento está sujeito à aprovação de cadastro pela financeira: Os vetcutos vonsweçen estão em conformidade com o PROCONVE (Programa de Controle de POluição de Ar pcrvercutos Automotores). Ofertas válidas ate 26/04/2008 ou enquanto durarem os estoques.Garãntia de 3 anos

para a linha VW 06/08, sam limite de quilometragem, para defeitos de fabricação emcntaçem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário. para sua utntzaçêo, o cumprimento do plano de manutenção. Imagem meramente ilustrativa, não condizente '" .',. v ._
necessartamente com osmodelos ofertados. Em caso de dúvida, consulta sua ccnceesfonárta Volkswagen. SEMINOVQS Ofertas válidas ate 26/0412008. .

Caraguá Auto Élite
)
Uma relação de confiança.GRUPO AUTO ELITE .

,
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