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Medina e Jhonny
visitam a família
Jogadores revelados pelo Juventus e

agenciados pelo craque Falcão apro
veitaram para descansar em Jaraguá
depois de terem sido considerados
destaques da Copinho.

Estudo britânico aponta que os ho
mens que têm uma vida sexual in
tensa entre os 20 e 40 anos têm mais
chances de desenvolver câncer de
próstata. Os pesquisadores da Uni
versidade de Nottingham observaram
840 homens - um grupo de 431 diag
nosticados com câncer de próstata e

409 saudáveis.

Jaraguá do Sul e Vale do ltapocu II Quarta-feira, 28 de janeiro de 2009
• ND 6.085 II R$ 1,50 l1li www.ocorreíodopovo.combr

Continua impasse
das mesas na areia
Juíza substituta nega volta dos móveis à praia
e vereador tenta amenizar a discussão.
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Visite o apartamento decorado
Nilson Bylaardt
planeja reajuste
Aumento de 42% para servidores está
gaFOntido se receita chegar a RS 4 mi.
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NO FEMUSC só TEM
MÚSICA BOA. VOCÊs

.

VÃO GOSTAR!

CHARGE

TEM PAGODE,
PAI?

PONTO DE VISTA

As alterações na legislação tri.butária
SIMONE C. PACHER·
TURRA, !NTEGRAMTl:
1)(> OEPAí'fiAMENTO
DE !l'LANEJI!,j\�ENTO
TlH�DTÁRjO NA
CASSU!..! ADVOGADOS.

Enquanto a tão esperada reforma tri
butária não acontece, o governo federal

aproveitou a edição das Medidas Provisó
rias 449, de 4 de dezembro, e 451 de 16 de
dezembro, ambas de 2008, para alterar di
versas questões tributárias.

A MP 449 trouxe inúmeras modifica
ções tributárias, dentre as quais se destaca
a criação do Regime Tributário de Transi

ção (RTT), que vem tratar de ajustes tri
butários decorrentes de novos métodos e

critérios contábeis introduzidos na Lei das

. ,�

Programa CW de

valorização da vida
o programa CW de Valorização da Vida completou

dia 24 de janeiro quatro anos de atividades. O cVV é
uma entidade filantrópica, civil sem fins lucrativos e

. desvinculado de religiões e política. Trata-se de um ser

viço voluntário de apoio emocional gratuito oferecido a

todas as pessoas que querem e precisam conversar sobre
as suas dores, descobertas, dificuldades e problemas,

Por meio do diálogo compreensivo e da doação incon
dicional de calor humano o voluntário do CW tenta ame

nizar a dor, a solidão, a ansiedade, a angústia, o desespero
da pessoa. E, dessa forma valorizar a sua vida. Esse atendi
mento pode ser por telefone ou pessoalmente.

Em 2008, o.CW atendeu a mais de Um milhão de
pessoas em todo o Brasil. Somando-se todos os telefo
nemas recebidos pelos postos, o CW recebeu em média
uma ligação a cada 33 segundos. Trata-se do sexto servi

ço telefônico mais acionado do Brasil. No Posto CW de

Jaraguá tivemos 628 chamadas.
O CW é mantido pelos próprios voluntários por

meio de eventos, contribuições e também por doações
feitas por outros segmentos da sociedade que reconhe
cem a importância deste trabalho humanitário.

-Os voluntários do CW são pessoas de boa vontade,
maiores de 18 anos, independente de categoria social,
cultural ou profissional. Pessoas que acreditam na ten

dência construtiva da natureza humana e no valor da
vida,

.

dispostas a ajudar gratuitamente outras pessoas
em momentos de crise e solidão.

Os voluntários são selecionados por suas aptidões
normais para o serviço voluntário; participando de um

curso teórico e prático, oferecido gratuitamente pelo
Posto do CVV; e ministrado periodicamente com ampla
e prévia divulgação à comunidade.

A pessoa que procura o CVV tem assegurado o sigilo,
.

a privacidade e o anonimato. E isso acontece num clima'
de profundo respeito e confiança. O atendimento acon

tece todos os dias do ano pessoalmente das uh às 22h,
na Rua Osvaldo Cunha, 60 - piso superior da Rodoviá
ria - e pelo telefone 3275-1144, das uh às 23h.

OSCAR LUIZ MAPA, PRESIDENTE oo G!1iI1 - GRUPO DE APOIO A vmA

lr.�ANTENEDORA DO CW DE JáRAGUÁ DO SUl.}

Os textos poro estu coluno deverão ter no mlÍximo 2.000 coracteres e podem ser

enviados poro o e-mail redocoo@ocorreiodopovo.com.br, ou por corto poro a

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 o Baependio CEP 89256·500 o CP 19. É obrigatório
informar nome completo, profissão, 'CPF e

• telefone (' não serão publicados).

Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76) pela
Lei 11.638/07; a previsão de parcelamen
to dos pagamentos de débitos tributários
compensados com créditos de IPI oriundos
da aquisição de matérias primas, material
de embalagem e produtos intermediários,
com incidência de alíquota zero ou como

não-tributados e, ainda, a opção pelo 're

parcelamento' dos débitos consolidados
no REF1S e no PAES, nas condições que
especifica. Contudo, o governo não satis
feito com as medidas adotadas publicou
a MP 451, trazendo novas alterações na

legislação tributária, dentre elas: ampliou
a relação de insumos, produtos interme

diários e materiais de embalagem que se

rão adquiridos com suspensão de IPI, das
Contribuições ao PIS e a Cofins, bem como

das Contribuições para o PIS-Importação e

Cofins-Importação, por ocasião da fabrica
ção de mercadorias que serão exportadas,
isto dentro do regime fiscal drawback ver

de-amarelo. Através da MP 451 também foi
suspensa a incidência de PIS e Cofins nas

vendas de créditos do ICMS acumulados
na exportação. Outra medida adotada
pelo governo, como forma de aumentar o

-

crédito, foi autorizar aos bancos públicos
a concessão de financiamento a pesso
as físicas e jurídicas sem a exigência de

apresentação das certidões de regularida
de fiscal (Certidões Negativas de Débito
- CND), isto pélo prazo de 6 meses, desde
a data de publicação da MP. Além disso,
a 'MP prorrogou até 2010 a permanência
das empresas do setor de construção civil
no regime cumulativo das contribuições
para o PIS e a Cofins.
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FALA Aí!

"Vamos à

disputo
do voto."

liÃO VIANA (PT), SENADOR,
candidato à presidência do

Senado, com direito o orçamento
anual de RS 6 bilhões.

'

"Os 13
. senadores votarão

juntos. "
ARTHUR VIRGíLIO

(PSDB-AM), líder dos tucanos
no Senado, sobre o postura

icógnito do partido no eleição
poro o presidênci.o do Coso.

" É uma questão
de bom senso."
RICARDO BERZOIN,

PRESIDENTE NACIONAL DO PT,
cobrando apoio do 010 do PMDB
aliado 00 governo à candidatura

de lião Viana.

Tô fora!
João Unhares, ex-deputado federal pelo então MDB, é o advogado que de
fende o governador Luiz Henrique da Silveira (PMDB) de ação do coligação
Solve Santa Catarina, que se alinhou à candidatura de Esperidião Amin (PP)
em 2006. Acusando LHS de abuso de poder econômico entre outros coisas.
Também é Unhares que assino ação no Tribunal Regional Eleitoral, movido
pelo coligação Nosso Gente, que apoiou o reeleição do ex-prefeito Moacir
Bertoldi (PMDB), pedindo o cassaçjío do registro do candidatura do prefei
ta Cecília Konell (DEM). Por alegado vínculo empregatício com o Estado no

período eleitoral. Por isso mesmo, o próprio Luiz.Henrique, que não aplaudiu
o filiação de Bertoldi 00 seu partido, jó tratou de dizer que não tem iJóda a

ver com isso. Ou seja, com a ação contra o prefeito. PMDB e Democratas são
porte do tríplice aliança, junto com o PSDB, responsável pelo reeleição de LHS
em 2006. O governador já se apres�nta como candidato a senador em 2010
e o último coisa que quer ver é encrenco do gênero envolvendo estes partidos
num colégio eleitoral importante como o de Jaraguá do Sul, o nono maior do
Estado. Aliás, no abertura do Femusc, domingo passa�o no Arena, LHS sentou
se 00 Iodo da prefeito e do marido d�la.

NEM Aí
Vereador Jaime Negherbon (PMDB)
lembro lei aprovado pelo Câmara no

ano passado, obrigando os agências
bancários o disponibilizqrem ba
nheiros, guardas- volume 'e telefone

- público para os usuótios. Como tantos
outros, ainda não saiu do papel em

bora já esteja em vigor. Neste coso

específico não se trato de nenhuma
novidade o não cumprimento de uma

. lei. Há bancos que nem o obrigatório
senha de atendimento têm.

ALTO RISCO
Uberar o tráfego poro ca!"inhões pe
sados e ônibus no trecho de serro do
SC-416, entre Jaraguá e Pomerode é,
no mínimo, temerário visto o estado
do rodovia, totalmente' destroçado
em seus pontos mais perigosos. E com

tudo ainda poro refazer. Teve o dedo
do secretário de Turismo e deputado,
Gilmar Knaesel (PSDB), com base elei
toral no cidade, encurtando o trajeto
poro o festa Pomerana, que terminou
no domingo. Quem duvido que vá ver.

PELA PAZ
Senador Raimundo Colombo (DEM) voltou'
a Jaraguá. Virtual candidato o governador.
desta vez com o missão de tentar conter

situação de conflito público gerado depois
das eleições de outubro, entre vencidos e

vencedores no disputá pelo prefeitura. E
que já se alastrou pela internet. O engra
çado nisso tudo, se é que se pode achar
alguma graça do que se está vendo e ou

vindo, é que tanto um lado como outro têm
por hábito acusar o imprensa de 'denegrir'
a imagem deles.

o CORREIO DO POVO D.
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HORAS EXTRAS Férias estão
.

garantidas.Bylaardt denuncia excessos
Aumento de 42% está projetado com receita de R$ 4milhões
GUARAMIRIM

"Nem 81, nem 79. Os ami
gos do chefe recebiam 80 ho
ras extras todo mês mesmo

que não. trabalhassem mais

que o expediente normal" ,

disse ontem o prefeito de
Guaramirim Nilson Bylaardt
(PMDB), sobre o pagamento
de horas extras a servidores
públicos na administração
passada. "Era uma festa", ar

rematou o prefeito, que agora
espera pela votação do projeto
de reforma administrativa já
em mãos da: Câmara' de Vere
adores. Entre outras coisas,
a proposta prevê a redução
para 72 do total de 82 cargos
comissionados existentes hoje
na estrutura da prefeitura.
Destes, obrigatoriamente 20%
serão preenchidos por servi
dores de carreira. "Com isso,
só posso nomear 52 pessoas
que não fazem parte do qua
dro do município para estas

funções", explica o prefeito,
acrescentando que a mudança
reduz a folha de salários, num

primeiro momento, em torno
de R$ 20 mil/mês.

Entretanto, como já foi con

cedido abono de R$ 200 para
os meses de janeiro e feverei
ro aos cerca de 500 servidores
efetivos, o gasto com salários e

encargos fica próximo ao que
se paga hoje. Há uma outra

proposta de interesse direto
dos funcionários efetivos. Se,

POLíTICA----------

CORUPÁ
.

Os 148 professores da
rede municipal de ensi
no de Corupá podem ficar

tranqüilos, porque vão re-

ceber integralmente o valor

correspondente a um terço
de férias que ficou penden
te do governo passado. A_
garantia é do prefeito Luiz
Carlos Tamanini (PMDB),
que pretende quitar a con

ta entre os dias 10 e 20
de fevereiro. "Vão receber
normalmente, a exemplo
dos demais servidores, o

salário de janeiro e mais o

correspondente às férias",
tranqüiliza Tamanini.

A conta é devida a 148

professores e totaliza R$ 286
mil. No dia 15 de fevereiro
o prefeito pretende enviar à
Câmara de Vereadores. um

projeto de reforma admi
nistrativa, que prevê uma

�. redução para 30 ou 35 do to

� tal 45 cargos comissionados
a:

ll! existentes hoje e distribuí-
Pagamento de horas extras extrapolava a cargahorória cumprida por servidores beneficiados, diz o prefeito dos entre diretorias, chefias,

coordenadores e assessorias
com salários que variam en

tre R$ 2.500 e R$ 1.300.
Mas a maior mudança

está na criação de uma se

cretaria específica para tra
tar de assuntos relacionados
com o turismo. "Visto as

belezas naturais da nossa
região, é preciso gerenciar
e investir no turismo com

uma outra visão", entende o

prefeito. Que dividirá com o

vice Dieter Werner (PSDB), o

comando das secretarias de
Planejamento e Desenvolvi
mento.

em março, a receita direta do
município atingir a meta de

R$ 4 milhões, o Executivo con

cederá aumento real de 42% aos

servidores. Se isso não ocorrer,
o abono será incorporado aos

contracheques e vira salário, o

que já . representaria aumento
real. "Mas esse ganho (o abono)
o servidor não perde mais", ga
rante Bylaardt. Segundo o pre
feito, as medidas que vem im

plantando podem gerar alguma
resistência. "Do que não abro
mão é de administrar a prefei
tura como uma empresa de
sucesso", afirmou.

CELSO MACHADO

Câmara vota abono salarial
Reuniões ordinárias! do' Legislativo voltam para horário antigo

A agenda dos vereadores
eleitos no ano passado (foto)
começa a ser cumprida ama

nhã, às 9 horas, com uma reu

nião com as assessorias do

Legislativo, que vai repassar
informações sobre o regimento
interno e á Lei Orgânica. Logo
depois, às 11 horas, o Legislati
vo se reúne em sessão extraor
dinária para votação do projeto
que concede abono salarial de
R$ 200 aos servidores efetivos
do. município. Para sexta-feira.
às 13h30, uma segunda sessão
está marcada para aprovação
final da proposta. A mesa dire-

tora da Câmara de Vereadores
de Guaramirim, presidida pelo
tucano Marcos Mannes e com a

anuência de todas as bancadas já
decidiu que as sessões ordinárias
da Casa voltam ao horário tradi
cional, das 19 horas. No ano pas
sado, eram realizadas um pouco
mais cedo,' às 18 horas, porque
alguns vereadores estudavam no

período noturno. Os dias de ses

sões permanecem nas segundas
e quintas-feiras, com seis reuni
ões ordinárias mensais.

Para analisar outros projetos
que já estão na Câmara, entre

eles o da reforma administrativa

pretendida pelo prefeito Nilson

Bylaardt (PMDB), foram criadas
e constituídas três comissões pro
visórias. A de Legislação, Justiça
e Redação tem na presidência
Jorge Feldmann, relator Jaime
de Ávila e membro, Matheus
Safanelli. A Comissão de Eco

nomia, Finanças e Fiscalização
na mesma ordem, é integrada
pelos vereadores Gilberto [un
ckes, Osní Bylaardt e Osni For
tunato. A Comissão de Serviços
Públicos tem à frente Jaime de
Ávila, além dos vereadores Jar

ge Feldmann e Caubi dos San
tos Pinheiro. Presidente Marcos Mannes (E) conversos sobre projetos com vereadores
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INFRA-ESTRUTURA

Deinfra libera trecho da SC-416'
, Devido às chuvas, previsão é que recuperação será concluída em março

JARAGUÁ DO SUL/POMERODE
.

o tráfego no trecho da SC-
416, no limite entre Jaraguá do
Sul e Pomerode, está liberado
para todos os tipos de veícu
lo. O Deinfra

-

(Departamento
Estadual de Infra-Estrutura)
autorizou a passagem na últi
ma quinta-feira, depois de vis
toriar o local. Porém, o órgão
continua realizando as obras
de recuperação, com o desen
tupimento dos bueiros e a re

moção de barreiras.
A orientação da PRE (Polícia

Rodoviária Estadual) de Blu
menau é de que os condutores
tenham cuidado redobrado
durante o período de obras na

pista. "Os motoristas devem di-
.

rigir com cuidado e respeitar a

sinalização, pois em alguns tre
chos o tráfego ainda é realizado
em meia pista", recomenda o

sargento Rudimar de Souza. O
trânsito com limitação ocorre

nos km 29, 34 e 35, onde ocor

reu queda de pista.

ATRASO
O Deinfra informou que as

obras não devem ser concluí
das em fevereiro, como foi pre-

'visto inicialmente.rEm virtude
do novo período de chuvas, os

bueiros que já haviam sido lim-
,

pos voltaram a entupir, causandR
atraso na execução das demais

etapas do trabalho. A expectativa
do órgão é que a recuperação seja
finalizada somente em março.

Amanhã de manhã, está pre
vista a detonação de rochas nos

barrancos. Por isso, o trânsito no

trecho danificado deve ser fecha
do por cerca de 20 minutos.

DAIANE ZANGHELlNI

NOTA DE AGRADECIMENTO

"A família de
Erna Kõpp Strelow,
mais conhecida como Oma Strelow, triste,

com a partida da mãe, da avó, da bisavó e do
exemplo de vida, agradecem a todos os fami
liares,. amigos, vizinhos e a comunidade que
nos trouxeram mensagens de consolo. Em

especial agradecemos ao Pastor Otto Portzel
Filho e a Equipe do Hospital Jaraguá pela for

ça que nos deram neste momento tão difícil.
Nós, família, deixamos o nosso abraço

em forma de agradecimento." .

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃo JOÃo DO ITAPERIÚ

ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. 312009 - PROCESSO LlCITATORlO N. 512009
OBJETO: aquisição de 02 (dois) Veículos utilitário, com as características
mínimas estabelecidas no edital. TIPO DE LICITAÇÃO - Menor Preço Glo
bal REGIMENTO - Lei nO 8.666/93 e demais alterações, e Lei 10.520/2002.
HORAlDATA/LOCAL para credenciamento e entrega dos envelopes: até às
14:30horas do dia 10 de Fevereiro de 2009, no departamento de compras da
Prefeitura Municipal de São João do ltaperiú , sita à Rua José Bonifacio Pires,
45 - Centro. A Abertura dos envelopes será às 15:00 horas, do mesmoôia,
no mesmo endereço, na sala de Reuniões, INFORMAÇÕES: Pelo teleíone
(047) 3458 0010. A integra do Edital poderá ser obtido no endereço acima,
através do site: www.pmsji.sc.gov.br. ou através do e-mail: comprasJene@
terra.com.br./kelycristinas@hotmail.com.

São João do Itaperiú, 27 de Janeiro de 2009.
Maria Eleonir Pasternak- Pregoeira

PRE recomenda aos motoristas cuidado redobrado nos trechos em q.ue o tráfego é limitado a meia pista

Obra vai evitar alagamento nas ruas
Previsão é que instalação de três galerias pluviais inicie ainda neste mês
JARAGUÁ DO SUL

O Dnit (Departamento Na
cional de .Infra-Estrutura de

Transportes) deve começar ainda
neste mês a instalação de três ga
lerias pluviais na Rua da Gruta,
no Bairro Tifa Monos (próximo
à rotatória). A previsão

é de que
o trabalho seja finalizado dentro
de um mês. O investimento será

superior a R$ 50 mil, recurso que
está incluído nas obras de recu

peração da BR-280.
O· vereador e morador do

Bairro Estrada Nova, Justino da
Luz, explica que as galerias vão
substituir a tubulação na Rua da
Gruta Nossa Senhora do Rosário.
Ele comenta que, cada vez que
chove mais forte, o ribeirão que
corta o bairro transborda e as ruas

ficam alagadas. Uma das galerias
terá 1,60 metro de diâmetro e as

outras duas, cerca de três metros

de diâmetro.
Conforme Justino, a obra era

reivindicada desde 2004 e tam- Aço""o contra a pl·rotarl·obém vai melhorar o trânsito na

BR-280, "evitando o acúmulo
�

O Déic (Diretoria Estadual de Investigações Criminais) apreendeu softwares'
de água na pista". Segundo ele, piratas de soluções em confecções, faccionistas e escritórios de modelistas nas

a instalação de uma galeria se- cidades de Brusque, Itajaí, Camboriú. Gaspar, Guabiruba e Pomerode. somando
melhante no Bairro Água Verde ·44 pessoas suspeitas. Em Joraguá do Sul, o Deic e a Polícia_Civil estiveram na

também está na pauta de reivin- .

casa de um suspeito- no Bairro Rau para tentar cumprir um mandado de busca e

dicações. apreensã . orém, ele não foi encontrado porque não morava mais no local.

Justino diz qúe ,tubulação deve evitar o alagamento em várias ruas
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PEDIDOS

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

As peculiaridades de Putanga
Associação de Moradores reivindica linha telefônica e área de lazer
GUARAMIRIM

Distante mais de dez quilô
metros da prefeitura, no Centro
de Guaramirim, o Bairro Putanga
tem só uma rua nomeada, todas
Putanga, e um rio chamado tam
bém

.
de Putanga. O homônimo

não é falta de criatividade e nem

descaso dos moradores, mas

representa a tranqüilidade de
quem mora lá. Um orelhão, uma

escola (desativada neste ano),
. uma igreja, um bar. A estrutura

pública do bairro dá para contar
nos dedos. Lá também tem uma

Associação de Moradores que, ao

contrário da vocação física do lu
gar, promete exercer o coletivo.

No início deste ano a Amo

pu (Associação de Moradores,
imaginem, Putanga) colocou no

papel as prioridades para 2009.
O documento foi encaminhado
ao prefeito Nilson Bylaardt nes-

ta semana. "Eu entendo que as

reivindicações podem demorar

para serem atendidas, existem
mais 33 associações em Gua

ramírim, mas também acredito

que agora é a hora da mudan
ça". A declaração é de Ana
Paula Montíbeli, presidente da

Amopu, agente comunitária da

prefeitura e conselheira fiscal
no Clic (Conselho de Líderes

Comunitário) .

As prioridades são ousadas.
Além de obras de infra-estrutu
ra, os moradores querem linha
telefônica, transferência da

energia elétrica de Massarandu
ba para Guaramirim, melhoria
e ampliação no Posto de Saúde
do Rio Branco (no Putanga não
tem postoJ, área de lazer, com

aulas de capoeira e karatê, e a

construção de nova ponte no

Rio Putanga, que faz divisa com

Aposentadoria em meia hora

já é concedida em Jaraguá
JARAGUÁ DO SUL/ REGIÃO

Desde ontem, a Previdência
Social tem o compromisso de
conceder a aposentadoria por
tempo de serviço e o salário
maternidade aos beneficiários
em 30 minutos. No início des
te ano, a medida foi adotada
também para as aposentado
rias por idade. A agilidade no

processo só é possível porque
o órgão realizou a integração
do sistema previdenciário:

Para requisitar a aposen-

tadaria, o trabalhador deverá

agendar o atendimento em um

.

posto do -INSS por meio do
telefone 135 ou pela página
na Internet. A aposentadoria
não será concedida em meia
-hora somente se houver algu
ma pendência, como tempo
de serviço não computado na

base de dados do Ministério.
Em Jaraguá do Sul, o aten

dimento já é feito neste prazo ..

Outras informações pelo tele
fone 3371 9910.

Agência do INSS em Jaraguá já adotou o novo sistema poro aposentadoria

Massaranduba. Ana Paula ex

plica que a ponte quebrou o

"pé" na última enxurrada e

que a sustentação dela é feita
somente pelo barranco. "Passa
muito caminhão por aqui, car

regado de lenha e arroz, não
sei até quando vai agüentar",
alerta.

Os moradores do Putanga são
também cidadãos de Massaran
duba. Por receber a energia elé
trica de outro município, a conta

vem com o endereço trocado.
"Como serve de comprovante de
residência, já tive que usar o car

tório de Massaranduba", revela
Ana Paula. Ela reforça que o bair
ro pertence à Guaramirim e que
a identificação é uma questão de
cidadania. Cerca de 35 famílias
formam a comunidade Putanga.

LUCIANADEAGUIAR Listo de prioridades inclui o ponte Putanga que deve ser reformado

Conflito dàS mesas e cadeiras continua
Juíza substituta nega volta dos móveis e vereador tenta amenizar a discussão
BARRA VELHA

O vereador Fabio Roberto

Brugnago (PP) até tentou recon

ciliar a situação entre comer
ciantes e prefeitura. Ele apre-.
sentou um projeto de lei para
alterar o novo Código de Postura
de Barra Velha e, assim, re-colo
car as mesas e cadeiras na orla.
"Devido à grande procura dos
comerciantes e para diminuir

prejuízos econômicos, pensei
em reconsiderar, mas sei que
há certa dificuldade em aprovar
o projeto", assume Fabio.

Os proprietário de bares e

restaurantes entraram com pro
cesso contestando que a nova

legislação valeria apenas para
logradouros públicos, e que a

faixa de areia não se enquadra
ria na lei. Por outro lado, a Pro
curadoria Jurídica da prefeitura
atesta que a faixa de areia é ter

ra de marinha, portanto é pro
priedade da União, não sendo
permitido o uso comercial.

A juíza substituta de Barra
Velha, Moníque Silva Povoas,
negou o pedido de liminar com
mandado de segurança contra a

diretoria de Fiscalização da pre-
. feitura, requerido por comercian
tes que tiveram mesas e cadeiras
retiradas da praia:

PROIBIU MESAS/NA AREIA.DA P IA

Lei gero confronto entre comerciantes, que temem prejuízo, e prefeitura

o Código de' Postura �e Barra
Velha, lei 067/2008, foi ôprovado
em dezembro'do ano passado, cín
da pela antiga gestão, e executado
no' início des.ta ano. O descumpri
mento da lei. 06riga o mjJnicípio a

. ôplicarpena"lidades como apree:n-
�:,... ,?%;' -:g; ,

o que p�evê o ,projetó de Ipi"
sfto dos b�ns'é mU,lta. () projeto de'
LeJ Complementar nO 03/2009, do
vereadór Fábjó Brugnago, prevê o

liberação dos mesas. e cadeiras,
des�e que cumprido'lf exigências,
prévias, pomo' hig�en� 'e afasta
mento' do mar e do calçâdai

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



--------�VARIEDADES

FEMUSC

'/

" o CORREIO DO POVO DQUARTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2009

DE PORTAS ABERTAS
mantém certa organização. Eles
possuem até uma divisão de rua
zeres. O tubista da turma é con

siderado o faxineiro. "Eu boto or

dem na casa dos outros", brinca"
Juninho. Já a pianista Adriane
Azevedo, 23, ficou com a tarefa
de incomodar o sono dos compa
nheíros, "Ela fala muito durante
a noite, dormindo", denuncia o

dono do apartamento, que ga
rante: ninguém vai embora sem
ajudar na limpeza.

Para dar doses extras de agita
ção à rotina nada comum dos ins

trumentistas, ainda existe uma

confusão lingüística no lugar. São

quatro paulistas, dois curitiba
nos, uma costarriquenha, outra
australiana e mais uma musicista
ucraniana radicada na Argentina
convivendo sobre o mesmo teto.
Como fazem para estabelecer co

municação? Pedem tradução dós
amigos, arriscam mímicas e ten
tam compartilhar algumas pa
lavras em cada um dos idiomas
existentes na residência. E, quem.
duvida que a realidade não valha
a bagunça, está enganado. Todos.
querem repetir a experiência ano

após ano.

KB.LY ERDMANN

Charles Koechlin, Sonata Fagote
e Piano op. 71
Edward Gregon, Concerto para Tuba

• 20h15 - Musicalmente Falando
Palco - Grande Teatro da Scar

• 21 h - Grandes Concertos
Palco - Grande Teatro no Scar
Programa - Akira Yuyama, Divertimento
para Saxofone e Marimba
Mario Tedesco, Fantasia poro
Violõo e Piano
Igos Stravinsky, Octeto
Schoenberg, Sinfonia de Câmara op. 9

• 22h45 - Noite Adentro
Palco - Piano" s Bar do Scar

* Todo a programaçõo desta
qUdrta-feira é gratuita

Músicos habitam todos OS cantos da cidade, até mesmo apartamentos de colegas.

.' '.

;

• 13h - Músico no Igreja
Palco - Igreja Evangélica luterano
do Centro
Programo - Johann Sebastian Bach,
Sonora nO 1 - Presto'
leo Brouwer. Elogio de la'Danza
Jacques Ibert, Deux Interludes
Igor Stravinsky, Four Russian Songs

• 19h - Jovens Solistas
Palco - Pequeno Teatro do Scar
Programo - Heitor Villa-tobos,
A lendo do Caboclo
ludwig van Beethoven, Sonata poro
Trompa e Piano
Wolfgang Amadeus Mozart, Sonata nO 4
paro Flauto e Piano

Instrumentistas invadiram apartamento de amigo e tl:onsformaram o cotidiano do local

DIAS ATAREFADOS, MAS DIVERTIDOS
Rotina dos músicos do Femusc é agi�ada. Descanso só nas madrugadas

JARAGUÁ DO SUL

"Eu não quero mais sair

daqui". A frase do mineiro
Francisco Malespin Junior, 21,
resume bem o clima que reco

bre o Femusc. Pela primeira
vez em Jaraguá do Sul, o jo
vem violoncelista quer apro
veitar cada minuto do festival
e, mesmo assim, já se prepara
para sentir saudade.

Amenizando antecipada
mente essa nostalgia, [unior
não pára. A rotina incluiu ape
nas três horas e meia de sono ..

Mas, quem pensa que os mú
sicos podem ser vencidos pelo
cansaço, engana-se. O instru

� mentista serve de exemplo. Às
� 6h30 o relógio desperta e ele
'"

� encara a fila do banheiro do
Refeitório do Femusc, no Centro Cultural da Sc:or, é parado diária dos músicos alojamento, instalado na Esco-

la Albano Kanzler, para tomar
banho. Logo depois, coloca o .

violoncelo nos braços e segue
até o Centro Cultural da Scar.·
É lá que ele faz as três prin
cipais refeições do dia, lado a

lado com dezenas de OlItrOS

participante f: em igual situa

ção a dele.
Na seqüência, Junior pre

cisa aquecer os dedos para
entrar na sala de aula prepa
rado. São, pelo menos, três
horas ininterruptas de estudo
com repetições diárias, de se

gunda a sexta-feira. Quando
o professor libera a turma, o

cheiro do almoço servido no

refeitório da Scar invade os

corredores. Mas, prato feito
e estômago satisfeito, neste

caso, nA são acompanhados

de sesta, nem sossego. Du
rante a tarde inteira, os mú
sicos colocam em prática os

ensinamentos repassados no

período matutino nas classes
de instrumento.

Ao anoitecer, uma rápida
passada no alojamento serve

para recarregar o ânimo, afi
nal, ainda há muito que fa
zer até o dia acabar. Às 18h,
19h e 21h tem concerto, E,
para finalizar, também existe
uma outra obrigação pairan
do no ar. Além dos estudos;
os instrumentistas reservam

algumas horas para o diver
timento. E, ele entra noite
adentro em festas no próprio
Centro Cultural, jantares nas

lanchonetes e bate-papos nos

dormitórios.

JARAGUÁ DO SUL

Luna ainda não se acostumou
com o tumulto instaurado no

apartamento do violinista Fábio
dos Santos, 22, Se até a semana

passada, era só ela e o dono, ago
ra o ambiente é movimentado
por visitantes que entram e saem

do local a qualquer hora do dia.
A gatinha já ganhou, inclusive, o

título de "mascote da casa" e, por
isso, está sendo disputada pelos
novos moradores do ambiente,
que foi transformado em pousa
da. Tudo por causa da quarta edi

ção do Femusc (Festival de Mú
sica de Santa Catarina), iniciado
no doiningo passado.

Segundo o proprietário da re

sidência, ao invés de procurar os

hotéis e alojamentos disponibili
zados pelo evento, nove músicos
se dispuseram a habitar o aparta
mento. O resultada: todos os cô
modos têm colchões empresta-.
dos por Uma igreja do município
dispostos no chão e cobertos de
partituras. e instrumentos. Além
disso, há toalhas de diversas co

res penduradas não só nos ba
nheiros, mas também contra as

cortinas da sala,
No entanto, apesar da supos

ta bagunça, o grupo afirma que

AGEN'DA DE HOJE
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. -O ANO É
r

MUNICIPIO GANHA
10 POSTO DE SAÚDE

A edição do jornal O Cor
reio do Povo de 10 de fevereiro
de 1953 trazia uma matéria fa
lando sobre a inauguração do

primeiro posto de saúde de [a
raguá do Sul. O governo do Es
tado havia tomado a iniciativa
para a construção, e a prefeitura
acatou a decisão. Localizado na

Rua Getúlio Vargas, o posto teve
sua inauguração no dia 31 de
janeiro de 1953, às 20h.

Segundo a planta de 1952 do
prédio, o posto de saúde tinha
recepção, atendimento médico;
sala enfermagem, atendimento
de pré-natal e higiene infantil, co-

zinha dietética, sala atendimento
sanitário e epidemiológico.

O prefeito da época, Artur
Müller, fez discurso relatando as

inúmeras qualidades de Jaraguá
do Sul e dizendo o quanto a so

ciedade jaràguaense estava feliz
com a realização daquela obra
tão desejada pela comunidade.
A inauguração foi marcada pela
presença de autoridades, como:

o representante dei governador,
João Marcondes de Mattos, Ney
Franco, Presidente

'

da Câmara

Municipal, Irmão Mário, diretor
do Ginásio São Luiz, policiais e

vereadores.

ONDE É, ONDE É?
Esse é um antigo prédio da cidade onde funcionava um Banco, loca

lizado na Rua Emílio Carlos Iourdan, mas se você tem mais informações
ou sabe de fatos curiosos que aconteceram neste local da cidade entre em

contato com o Arquivo Histórico pelo telefone (47) 3275 1300 ou mande
um e-mail paraarquivo?istorico@jaraguadosul.com.b�.

1953 PELO MUNDO
• Em um pequeno armazém alugado em São Paulo,

nasce a Volkswagen do Brasil (23 de março).
• Fim da Guerra da Coréia (27 de julho).
• Entra no ar a Rede Record (27 de setembro).
• Criação da Petrobras (3 de outubro).
• Nasce a atriz brasileira Vera Holtz (7 de agosto).

VARIEDADES---------

o
.""

�
::l
>
a

Comece seu futuro no maior grupo
de ensino superior de Santa Catarina.

Grupo UNIASSELVII FAMEG, a instituição que
mais cresce na região, unindo forças com você.

FAMEG

Tecnólogo em Análise
e Desenvolvimento de
Sistemas
Campos de atuação:
O profissional formado estará apto a exercer

funções dirigidas ao desenvolvimento de

softwares, bem como à personalização
de sistemas operacionais, para facilitar
a administração e a configuração de

terminais e servidores.
Também poderá desenvolver softwares

para facilitar a vida do usuário da informática,
permitindo uma melhor interação entre o

usuário e o computador.
Além disso, o egresso participará de

pesquisas de sistemas operacionais,
oferecendo pleno conhecimento de como

funciona o computador e seus softwares.

)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CLASSIMAlS QUARTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2·009

VEíCULOS I IMÓVEIS I PRODUTOS s SERViÇOS I ANUNCIOS DE UMH

IPI
REDUZIDO,

2009 Chegoul
É hora de planejar sua próxima conquista.
Escolha o seu Fiat JAVEL.

Escolha a sua parcela.
Mille Fire

.

ENTRADA + 60 Parcelas a partir de

···R$

Palio Fire
ENTRADA + 60 Parcelas a partir de

R$ (2)

Siena Fire
ENTRADA + 60 Parcelas a partir de

R$ (3)'

,
omy2 portas, bósico, com pintura sólido o partir de R$ 21.754,00 ã visto sem troco ou com entrada de 50% ãvista + 60 parcelas de R$ 313,00fixas na modalidade de C.O.C.

sem fraco. �2) ,,�Ho Fire 2 portos, básico, com pintura sólida a partir de' R$ 25.0Ó7,00 à vista sem troca ou com entrada de 50% à vista + 60 parcelas de R$ 363,00 fixas na modalidade de C.O.C.

sem troca. (3) Siena Fire 4 portas, bãsico, com pintura sólida a partir de R$ 28.917,00 à vista sem troca ou com entrada de 50% à vista + 60 parcelas de R$ 413,00 fixas na modalidade de C.O.C.

sem troca. Esta promoção é vólida para todos os modelos disponíveis em estoque, até 31 /01/2009 ou enquanto durarem os estoques. Toda a linha Fiat com redução do IPI para todos os veiculas
zero Km em estoque. Taxo de 1,76% 00 mês, 23,28% 00 ano. TC e lãmina boleto não inclusos. Sujeito a aprovação de crédito pela instituição financeiro. Esta promoção pode ser revogada sem

aviso prévio. Todas os imagens são de caróter ilustrativo.

a 41.,.'4

JAVEl Concessionária FIAT. Rua Expedicionário Joõo Zapella, 214 - Fone 3274 0100 - Jar'oguádo Sul - se - www.javel.com.br
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www.giovaneveiculos.com.br
Rua Bernardo üombusch, 330 - 3275-0045

* tl1tra�\t.B@jêffl.tleth:;() Baepen
,�:;;''$

04
05

•

SCENIC ar 2.0 COMPLETA 99

TEMO��

2002, Prata, Gasolina, 53.845 Km, Ar-quente,
Desembaçador Traseiro.

2005, 2 portas prata,
Ar condicionado,
Direção Hid. Vidros e

Travas Elétricas, CD
player.

Ar Condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas
Elétricas, Zero km.

Ano/Modelo 04/05, Prata, Gasolina, Ar
condicionado Digital, Direção Hidráulica. Vidros,
Travas e Retrovisores Elétricos, Alarme, Rodas
de Liga-Leve, Faróis de Neblina, Air Bag II, Freios -

ABS, Desernbaçador Traseiro, �Iayer pi 06 Cd's,
Piloto Automático.

Automático, 2007, Cinza, Gasolina,
28.440 Km, Ar-condicionado, Direção
Hidráulica. Vidros, Travas e Espelhos Elét
Alarme, Desemb. Traseiro, Freios Abs, Air
Bag II, Piloto Aut., Rodas Liga-leve, CD
Player, Disqueteira 6 Cd's e Controle no

Volante, Faróis de Neblina.

2008, amarela.
Partida elétrica,
apenas 250 km.

, Prata, Gasolina, Desembaçador
Traseiro, APENAS 18.113 KM.

Mauro
se,' q)1Mj# � 'E>�

veículos
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3275.3300 • 3055.3300'
SPEDITO
IMÓVEIS

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
SEGUNDA A SEXTA: 8h30 às 12h e·

13h30 às 19h • SÁBADOS: 81130 às 12h

Ref. 860 - Casa c/03 dorm. e demais

dependências, 02 vagas de garagem. Uma
edícula nos fundos ci 02 dorm., sala,
cozinha e bwc. Aceita propostas de

terrenos e chácaras e financia pela CAIXA.
R$ 112.000,00. Bairro: João Pessoa.

Ref. 862 - Terreno cl 362m', todo plano.
Financia pela CAIXA. RS 33.000,00. Bairro:

Hawai (Guaramirim).

t PEUGEOT Tr: 9173-5472. 9993-3367.

BIZ - Vende-se, 09, ES, injeção
eletrônica, O km. Tr: 3371-0220.

TORNADO - Vende-se, 02, vermelha,
documento 2009 ok, cf pneus novos.

R$ 6.500,00. Tr: 3370-8415 (após
17:30h).

PEUGEOT - Vende-se, 206, 08. R$
22.000,00. Tr: 3371-1403 ou 8414-
1898. CG - Vende-se, 150 spot, vermelha,

'

06. R$ 4.750,00 + 7 x de R$ 369,00.
Tr: 8451-0470. XTZ - Vende-se ou troca-se, 07, 250

lander. Tr: 3372-2471.
PEUGEOT - Vende-se, 207, 00. R$
8.000,00 de entrada + assumir

prestaçôes 22x de R$, 733,30. Tr:
3273-2100,

, HONDA - vende-se, CD 400, 82,
prata, 26mil km originais, perfeito
estado. Tr: 3370-0904 (após 15h), � RENAULT .

� MOTOS NX 200 - Vende-se, 97,
documentação em dia .Ir: 9953-1446 CLlO - Vende-se, 02, 1.0, 4 pts,

prata, AR, AL, TE, R$ 17.000,00. Tr:
9944-7861.BIZ - Vende-se, 08, preta, cf 2400k. SAHARA - Vende-se, NX 350, 95, Tr:

Galpão de 800m2 com estacionamento para locação em Guaramirim
Rua Alfredo Zimerman, 30 - Prõxlrnc ao trevo de acesso principal ao centro
de Guaramirim / Frente ao Campo do Seleto.
Contatos: 47-3373.3952/3373.0878

®lliJV��
@!1.mfOiJODiilm_

ATENDIMENTO

ONlINE
ENTRE EM CHAT

COM UM CORRETOR

ReI. 816 - Chácara com 74.000m'
escriturado. Com nascente de água, aprox.
800 pés de eucalipto e 500 de pinos, pasto
cercado e 01 rancho. Aceita carros terrenos

o

e imóveis de menor valor. Sob consulta,
Bairro: Barra_do Rio Cerro.

ReI. 829 - Casa com 03 darmo Sala, cozinha,
Área de festas com churrasq. e demais

dependências. 02 vagas de garagem, jardim,
gramado, Terreno com área de 464.40m',

Aceita Propostas e financiamento pela Caixa,
R$109,000,00. Bairro: Estrada Nova,

Rodízio = R$15,00
Pizza G 35cm = R$ 20,00
Pizza M 30cm = R$ 13,00
Pizza P 25cm == R$ 8,00

* Bordas recheadas
* Entrega à consultar taxa

Disk Pizza
3275-2876

Todos os dias a partir das 18h30
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t CASAS
.

BARRA - Vende-se, Jaraguá 84, de
alv, cl 2 qtos. R$ 35.000,00. Tr:
9137-5573.

CORUPÁ - Vende-se, cl 2oB,2om2,
no centro, ótimo ponto comercial,
longe de enchente, área de serviço,
garagem pi 2 carros, documentação
em dia. R$
21D.000,00 ou entrada em dinheiro
ou veiculo + financiamento direto cl
o proprietário. Tr: 3375-2798 ou

9905-9850.

PiÇARRAS - Vende-se, nova, 82m2,
3 qtos, sala, coz conjugada, bwc,
lavanderia e garagem com churr.
Terreno cl 3122, murado, prox
Candeias e Bali Hai,
cl documentação, pode ser

financiada. Tr: 8443-2506 ou 3370-
5338.

-

SÃO LUIZ - Vende-se, OI suíte, 02

qtos e demais dep. R$ 155.000,00
(pode usar financiamento). Tr: 3370-
6370 Creci 11.155.

BARRA - Vende-se, 04 qtos demais
dep. R$ 149.000,00. Tr: 3370-6370

CrecilU55.

SÃO LUIZ - Vende-se, mista em

ótimo estado de conservação, cl 04
qtos e demais dependências, R$
85000,00. CRECI/SC 2716 j Tr:
3274-8844.

VILA LENZI- Vende-se, de alv. C! 04
qtos, área de festas cl churr., e

demais dep. 156m2 de área
construída e 495m2 de área
total.Aceita financiamento bancário.
R$ 155.000,00. CRECI/SC 2716 J.
Tr: 2374-8844.

ITAJUBA - Vende-se, 2 qtos, sacada,
todo mobiliado. R$ 120.00.0,00. Tr:
990506588.

PRECISA-SE - De rapazes, para
dividir apartamento, no centro. Tr:
3055-2979 ou 3275-2979.

t TERRENOS

AMIZADE - Vendem-se, 02, sendo
OI cl escritura, com 325,83m2 e

outro si escritura cl 351 m2. R$
49.000,00 cada. Aceita-se R$
20.000,00 de entrada +

parcelamento. CRECI/SC 2716 .J. Tr: .

3274-8844.

FIRENZE 111- Vende-se, 14x24, nego
Tr: 3371-5031 ou 91 08-5150.

NOVA BRASILlA - Vende-se,
667,5m2. R$ 160.000,00. Tr: 3373-
5427.

vEícULOS-------------

PESSOA PARA
DIVIDIR ALUGUEL
Procuro pessoa que já
tenha imóvel locado e

que deseje dividir' o

aluguel. Tratar com

Cleber pelos fones

(49)9981-2384 ou

(54)3330-1623.

SÃO LUIZ - Vende-se, 370m,
asfaltada. R$ 50.000,00. Tr: 3371-
6069 crecil1831.

SCHROEDER - Vende-se, com

42o,00ni2. R$ 16.500,00. Tr: 3370-
6370 Creci I U 55.

t CHÁCARAS
GARIBALDI - Vende-se ou troca-se
sítio. Tr: 3055'8075 na parte da
manhã.' .

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

t LOCA ÕES
TRES RIOS DO SUL - Aluga-se, de

alv, 130m2, garagem, lav, 3 qtos,
sala, e demais dependências. R$
450,00. Tr: 3370-1447

t VENDE-SE
ADAPTADOR - Vende-se, usb
wireless, 54 mega, da encare. R$ 50.
Tr: 9917-3771.

AR CONDICIONADO - Vende-se,
Splinger, I omil BTU'S. R$ 200,00. Tr:
9105-4572.

COZINHA - Vende-se, branca,
modulada, cl granito, excelente

RIO DA LUZ--= Vende-se, 10m,il m2, ����o. Tr: 3372-2430 ou 8405-

casa, rancho, lagoa. R$ 75.000,00.' -

.

Aceita carro nego Tr: 3371-6069
. ESTEIRA _ Vende-sé, digitalizada, R$crecn tsat.

300,00. Tr: 3275-3681.

SCHRQEDER I - Vende-se,
4o:8oom2, casa, rancho, 3 lagoas,
nascente, aceita casa ou automóvel
no nego R$ 120.000,00. Tr: 3370-
4927.

FILHOTE - Vende-se, cadela
Labrador, 6 meses. Tr: 3371-0026.

FILHOTES - Vendem-se, de pastor

alemão puro, linhagem garantida,
com 60 dias, vacinados e

desverminados. Tr: 8801-9079.

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

GUITARRA - Vende-se, Jackson

Flying-V, vermelha, japonesa, nova.

R$ 2.000,00. Tr: 3370-5533.

JOGO DE RODAS -Vende-se, orbital,
com pneu. R$ 1.300,00 Tr: 3372-
0808 ou 9194-7925.

LIVROS - Compra-se, todos do 10 ao

do Senai. Tr: 3275-3681 .

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

LEITOES - Vendem-se, abatidos para
festas de final de ano. Tr: 3276-0086

(entre 12h e 14h e após 2oh).

LOJA - Vende-se, ótima localização,
centro. Tr: 8834-1364 ou 3371-3064

MAQUINA - Vende-se, de lavar

louça, brastemp. R$ 350,00. Tr:
3275-2385.

MAQ'UINA - Vende-se, para
estampar caneta, cartões em pvc e

camisas, nová, acompanha 1.000
canétas + 40 folhas de papel
transfer. Troco por moto ou material

. de construção. Tr: 3376-1574 ou

9945-4276 Rodrigo (após 18h).

MOVEIS - Vende-se, para dois
banheiros com cl granito, as cubas e

os metais em excelente estado. Tr:
3372-2430 ou 8405-9447.

PADARIA E CONFEITARIA - Vende
se, com todos os rnaqulnários e

clientela formada. Tr: 3372-1058.
i:

TRAILER - Vende-se, de lanche,
completo, com mesas e cadeiras,
com cobertura rústica. Tr: 9973-
8881 ou 3273-5822.

MOTO ELETRICA - Compra-se,
infantil. . Tr: 8835-1872 ou 9973-
5052.

t DOA-SE
CACHORRO - Doa-se, chow chow de

língua azul, fêmea, 8 meses. Tr:
3273-7472.

GATA - Doa-se, siamesa com I
filhote. Tr: 3376-3747.

FILHOTE - Doam-se, 8 gatinhos, de
vários tamanhos. Tr: 3370-7798 ou

3372-0517. Sandra ou Clara.
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·Siqueira
CONSULTORIA
HABITACIONAL

Ziener

Processo para liberação de FGTS e/ou
financiamento de:
• Aquisição de Imóvel Pronto, CORRESPONDENTE

• Aquisição de Terreno e Construção,
• Construção e Reforma.
• Despachante Imobiliário

EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA:
Aposentados e pensionistas, Funcionários Públicos
e Funcionários das empresas:
Weg, Duas Rodas e empresas conveniadas.

iran@netuno.com . br
Fone (47) 3370-9849

_

Av.Pref. Waldemar. Grubba, 2655 - Vila Lalau

(ao lado Besc Portal) - Jaraguá do Sul

ESCOLA DE CABELEIREIRO CIEM SAHB
JARAGUÁ DO SUL/SC .

Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12/1999 - Registro n? 4480

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

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu

.

- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

www.sc.senai.brl(47) 3372 9500

SENA/se
JARAGUÁ DO SUL

SJ.==�,,:��=' A INDÚSTRIA DO CONHECIMENTO
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EKILíBRIO
farmácia de Manipulação

Medicamento_s em_geraL
Manipulação de fórmulas médicas

Fitoterápicos e
. Cosméticos manipulados

(,\'

Rua João PicoLli, 110 - Centro
- TeL. 3371-8298

!b

w' 1*\ INSTITUTO DE BELEZA

'.' Mega Hair

�Y»� �D��tij�
RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 532

. .

RI LATES .-,

Acupuntura
Drenagem Linfática

Fisioterapias:
Convencional e especializa

- Pilates

Psicologia.
, Psicopedagogia
Shiatsu

Terapia da mão e membros superiores
Terapia ocupaci�nal
Quiropraxia

Rua Bernardo Grubba, 62' - 3371-6022

-r)iIJ'J�-J .

Clínica Geral
Périodontia
Implantes denta{s
Próteses Dentais'

Angelo Schiochet, 1.73, Centro,.Jaraguá do Sul

( próximo ao Beira Rio) fone: 3055..0024

A Dental Jaraguá preocupa-se com o

bem estar de seus clientes valorizando
o conforto através de inovações de

trabaltTo para você possuir um

saudável e bonito sorriso.

327,5-0128
Rua Henrique Piazera, 230 - Centro
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CtU));
, redã� de lil1la leve
• freie Jl disc:o
• pafíida elétrilla e a �eoltal

)�.�lgitàl"ae rr>archa
r de ttomli>\lSffvel

RÚBtO.! FEIRAS & SHOWS

) 3376-9&14 - 9969-641

"AGROPECUÁRIAJARAGUÁ
Fabricantes da Big Sul Ratões e Cereais

e ra,õ.o para pássaros em geral'

Em espBeial com flores, mudinhas tle
Hortalifas e Orquídeas.
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PROMOÇÃO MOTOS
100% FINANCIADAS

(47) 3273-6600

Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira, 920 - N. Brasília - Jaraguá do Sul

PaJero gls sport 2.8 diesel 4x4
02 campo + couro.abs.alr bago

Eseort 1.6 l1993.

Uno ep 1996(4 portas).
!'tanger stx 4.0 6ec comp.

+ abs, air bag,gnv.

R 1 2008 zero KM Saveiro 1-:6 M11999. Ka gll.Oi 1998.

Uno eletronic 19944 portas. Fusca 1300L 1979. Vulcan 750 1996.

Financia

Compra
Vende
Troca

t CHEVROLET
ASTRA - Vende-se, 04/05, 4 pts, couro,

gás, GNV, ar digital, 4 pneus novos. Tr:
3372-0808ou 9194-7925.

ASTRA - vende-se, Hatch Elegance, 4 pts,
05, 2.0 flex, preto, AR, OH, VE, Al, rodas
de liga leve originais, limp. Oesb. Traseiro.
R$ 35.500,00. Tr: 8823-8479.

ASTRA - Vende-se, ou troco, 00, compl,
esportivo, R$ 25.000,00 ou aceito carro

de menor valor. Tr: 9955-5529 ou 9974-
5123.

ASTRA - Vende-se, Sedam 2.0, 02, 4 pts,
completo + GNV, quitado. Tr: 9101·8302.

ASTRA - Vende-se, Sedam, 02, 2.0, 4pts,
compl + GNV, quitado. Tr: 91 01-8302.

CORSA - Vende-se, 01, segundo dono. Tr:
3376-5136 ou 8818-5244

CORSA - Vende-se, 96, pneu novo,
injeção eletrônica. Aceita carro de maior
valor. R$ 22.000,00. Tr: 3275-0876

CORSA - Vende-se, 2 pts, 97, branco,

ótimo estado. Tr: 9177-3927 c/ Artur.

CORSA - Vende-se, .8, 2pts, c/
documentação 2009 ok, + opcionais. R$
11.500,00. Tr: 3370-8415 (após 17:30h).

CORSA - Vende-se, Sedan, 01, branco,
Al, TE, DE, AR, IPVA pago. Tr: 9607-2022

MONZA - Vende-se, SlE, 90, compl, Tr:
3371-0220.

OPALA - Vende-se, comodoro 83, azul, 2

pts. Tr: 9188-2814.

VECTRA - Vende-se ou troca-se, 00, gls,
digital. Tr: 9619-7267 ou 41 03-0335.

t FIAT
UNO - Vende-se, 96, Ep, único dono. Tr:
3376-0389.

STRAOA - Vende-se, 00, cabine
estendida, 1.5. R$ 17.500,00. Tr: 9927-
8182 sair 4 vezes

tFORD
ESCORT - Vende-se, 94. R$ 9.000,00. Tr:
3371-6968.

ESCORT - Vende-se, ou troca-se, 95, em

ótimo estaco. Tr: 3375-2136.

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

RANGER - Vende-se, 00, 4x4, dupla,
cornpl. R$ 30.000,00 + 29x de R$
872,00. Tr: 9654-9763 ou 3370-8279.

FUSCA - Vende-se, 68, 1300, 5 pneus
n0VOS, ótimo estado. R$ 8.500,00. Tr:
9983-22124

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

GOl- Vende-se, 1.0, 05, 4 pts, quitado, ar

quente, desembaçadore limpadortraseiro.
Tr: 9101-8302.

'GOl - Vende-se, special 02, 2pts, ótinio
estado. Tr: 9188-2814 c/ Antonio.

GOlF - Vende-se, 95. R$ 15.000,00 ou

troco por carro de maior valor. Tr: 3371-
6968.

t OUTROS
MERCEDES - Vende-se, Classe A 160, 99,
azul, compl + couro, 70milkm, cambio
manual. R$ 20.000,00. Tr: 9128-8100.

Meninas 5 Estrelas

• ic ic .�
Com novas gatas na casa

RAISÇA iniciante

.

*
Estilo MENININHA

RAOUELI iniciante*Estilo SAPECA
RAFAELA iniciante*Estilo SENSUAL
MONICA iniciante
Estilo SAFADINHA *

Temos motorista que leva e traz

147) 9624-8410

TONER JET -PRINT

Filial: 2' Piso Shopping Center 8reithaupt •

Atendimento especial até 221\
Domingos c'Feriados sob consulta
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E AINÔ:Â"
LINHA PEUGEOT
207 HB XR·3P 1.4L FLEX

- SENSOR DE CHUVA PARA ACIONAMENTO

AUTOMÁTICO DO LIMPADOR DE PÁRA-BRISA·
- FREIOS ABS. E MUITO MAIS.

A PARTIR DE

*'R$ 35.990
- MOTOR I.à 16V FLEX DE ATÉ 113CV

OU 1.4L FLEX DE ATÉ 82CV

- AR-CONDICIONADO DIGITAL COM

CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA

• CÂMBIO AUT<DMÁTICO SEQÜENCIAL
TI?TR0NIG SYS1"EM eORSCHE

- FARÓiS COM ACENDIMENTO AUTOMÂTICO

PEUGEOT 206 1.4L FLEX

ENTRADk+ 60 PARCELAS DE

'2R$299,OO

A Peugeot tem um estoque
completo de peças de reposição no Brasil.

É barato manter um Peugeot.

• AQUECIMENTO INTERN<D
- TELA MULTIFUNÇÓES
- COLUNA DE DIREÇÃO COM REGULAGEM DEALTURA
- BRAKE-LlGHT
- REGULAGEM DEALrURA DO FACHO DOS FARÓiS

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

Blumenau - (47) 3331-4500

Itajaí - (47) 3344-7000

Brusque - (47) 3355-4500

Rio do ser- (47) 3522-0686

"Íiià.�.II- ".

1',1... I

Promoçãe 'ZeloGrau, ZelO detali2", O*dtjuros pala toda a linl'oa Peugeol307.linha P�t 2f)7 íeJ(�to f'e1Jqeot 207 P,mion e PeugeolID7 E.sca�l· T''llaO,99%a.m. na modalldade-leMing pelo PSA Financt Arrendametllo Mertanli! $A com entrada de 50% no p!anode 24 parcelas. Para toda llnha Peugeol207 Passion ePeugeot207 [s<apade, na

modalidadeCD( (Crédito Dileto ao Consumidor) pelo Banco PSA Finanee BlaM! S.A., taxa de 1,3(1% e.m. com ennada de 50% no plano de 12 parrelas. Peugeot 206 SenSiltlon, taxao,99% a.m, rem ennada mais 60 parte� de RS 299,OO... l-Simulaçâo. modalidade teasing pelo PSA Ftnance Arrendilmento Merr.antil SA. (o/lSiderando o veiculo Peugeot
206Sellsation 1.4l Fle; 3 portas, pintura ITt('táli(;'l Preto Perla Nera, ano/moMIo 20081lOOS. Preço publiCO wgerldo para Wlda à vkt.J i1partil de RS 11 JOO,oo, todo o Brasil íeaetc Zona Flan!alfl.' Manaus} com frete induso. Plano de 60 meses sendo: Entrada de RS 14.456,60 (52,95%) à vista, mais 60 parcelas mensais totais fixas de RS 299,OOcom
Yell(imento da l� (primeira) parQ!a para 30dlas. Taxa Interna de Retomo {TIR) de 0,99% a.m e 12,S5% aa ii CET (Custo Efetivo Total) da operação de <meooamento mercantil é de 14,94%a.a e l,17%a.m, com intidéncla de ISS e T( lndllSil na CU (Custo Efetivo lata!). Yalor total do veiculo a prazo de RS ]2.396,60. Suíeito àaprovaçáode uêC!ito. As

(ood!çiíesMima porlerão�ratwadas se houver aller.l�õe sígnifiativ.ls no mercacklnMn(eiro, sem aviso prMl...I-Sjmu�o. modalidade lNsing pelo PSA Finan<e Arrendame010 Mer{(J01iISA. considetando o veiculo Peugeoll07 XR 1.4L fk>x. 3 portoU, pinrur<1 sólida, enczmcdetc 200812009. PreQl publico sugt>rldo para venda a vlsra a paltlrde RS

]5.990,00, todo o Brasil {eueto Zona franca de Manaus} com frett>ioouso. Plano de 24meses sendo: Entrada de RS 17.99S,00 fSO,OO%) ii vista, mais 24 parcelas mefl5ilis totais fixa1 de RS 891,61 com vendmentoda P (primeira) partela para 9Odías. Taxa Interna de Retomo (TIR) de 0,99% am e 1.2.S4% aa, ii CET (Custo Efetivo Total) da operaçio de

erenõenentc meruntil é de 15,75% ae e1.23% a.m, com incidrociade ISSe TC Indusa 11<1 aT(ClIsto Efelfvo Total). Valor total dO'leklllo a prazo de RS 39.393,64. Oseqllipamentos (it<1do!� itens dt'$ériedaversà':l Pwgeot207 X5 Automática 1.6l16V Fk'x· 5 portas· illlo/modelo 200812009. A escolha do item opcional ai( 009 duplo frontal e latera!

estávifKulada ao item ban(.Os revestidos dereuro, erke-veea esêcltens exclusivos para aversão XS Atrtomálka 1.61.. 16V Fle; Sportas.Simulação, modalidadeCOC -Credito Dlretoao Consurnldorpelo Banco Palgeot, considerandoo'feiculoPeugl!1)t 207 Passion XR 1.o1l Flex, 4 portas, pintura sólida, ano/moclelolOO812009. Pr�o púbUco sugerido para
vt'nda avista a partir de R5 39.490,OOpillil todo o Brasil (txll'tolonafrancade Manaus)com frE'teincluso. Plano de 12 meses sendo: Entrada de 19.745,00 (50%) 11 vista, mãis 12 j)artl-las mensais totais fixasdtR$ 1.915,11 cem vendmente da 1 (pl'imeira) parcela par.l90dias. Taxa lntema ce Retorno (TIR) de 16,76%a.éI t' 1.30%a.m., a(ET (Custo Efetiyo

Total) da oper�ãodefinanciamenlo éde 24,24% aa e l,.83%a.m, com incidência delOF de 3.O%a.a para Pesca Fhka (o<USlodo IOF adkional deO.38% está indu!úo no weficienre). Valortotal ckI veiculo a prazo de R$ o12.728,96.1odasas allldiçõesacima dtadas., modalidadi! leaslng e �Iidade CD( (Crédito Oiretoao(ort5Umidor),estiioslljeitasà
aprovil?Ode- créditae pedeãc ser aueradasse hou�rem aherél�s significativas no mercado finan(eiro, sem <1Viso prévio. Estoque niKiunal das (oocessiooárias Peeqect parllclpantes: linha Peuqeot 307·500 unidadei; linha Peeqect 107 - 500 unidadP.Sj Peugeot206 Seesatlon 1.4l fie>:. 3 portas, ano/modela 2008/2008, pintura metálica prelo Relia
nera � 50 utlrdade1. Praza de �igencia da promoçi!o de09j{)'112009 a 02102/2009, ou enquanto dUfilrem os estoques. fotos semene pdra Iiru nüsuativos.. Niío cumulativa para outras promoçóes, Para mais Informações sob/e Pf'e9ls e rondições especiais, consulte a Rede de Concessionárias Peuqeot jÍàrtidpantes, ligue para 0800-7032424 ou acene

www.fM!ugeot.com:br.OuvidoliadoBancoPeugeotliguE.para08OO"7719090.
'

De Segunda à Sexta das 8h às 19h Sábados até às 13�. - www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER

iii BANCO PEUGEOT
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CONTA
OUTRA!

o popa no hora de votar no Big Brother
Brasil, BBB: "Pois é, eu me dou bem
com todo mundo no coso, o gõlero está
muito unido e eu tenho muito afinidade
com essa pessoa. Mos tenho que votar
em alguém". Ok, legal, muito obrigado.
Porém já são nove edições e todo mun

do uso o mesmo roteiro poro votar no

. BBB. O Boninho deveria i.nventor novo

regro: quem disser "tenho que votar em

alguém" está automaticamente elimlne
do. O programo duraria uma semana. E,
o idéio até que não é ruim ...

, Meu interesse está
no futuro, pois é lá

que vou passar o resto
de minha vida. "CHARLES KETTERING

��.
boutiqlJ8 �

Em lantlfo. â_nto áê

30%'.50%
41" 3376 0414

RUA Josó Albua. ao ai �
Centro a JMlgw\ do Sul

��,R'APAD.URA�:j·· .

{
,. .

,:,Nemno mais remoto ·

..

··

.. ·i'.·

>:sonho, o duplo sertanejn:
.•.•. Tonico e Tinoco, poderio

� imaginar que Beijinho
"

boce faria tonto sucesso

neste século. Depois
de contado por Floro e

Donotelo em A Favorito, o

músico é o preferido dos
.

pick-ups. Também virou

toque de celular, de amigos
descolados e de um

� conhecido carnavalesco de

l )aroguá. Ele, aliás, criou
�. uma paródia quentíssimo
�i poro o blocodeJuo"Coiso,
�'.'" do Feia":uma versõo

.'

L. debochado e impublicáveL
��. Mos que.deve virar hit nO- '

�'car�oval.�m·todo,Poís.· ..» .....
.:

fit,,· .. o' .:;.'\,. '.'
•• 0 , •• ,.,.'.;-- .'/. """.' ,.,

DICA DE QUARTA
Saborear as delícias d'o

Califórnia lanches. Aquele
prensado é uma delícia.

ATÉ QUE ENFIM
Sobe aquela coroo, todo bonitono,
que desfilo sempre 00 estilo "coco
tinha" e é louca por rapazes mais
jovens? Não é que elo se deu bem?
Segundo um e-mail que recebi duran
te o semana, o quarentona fisgou um

mancebo de 21 anos. E está no maior
lave secret. O nome, por enquanto,
vou guardar em segredo. Coso contrá
rio, o buxixo vai arder feito:

"

Pimenta
do Ouintol de Coso".

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é Paulo Kommer.

Amigo sangue bom, lê todos os dias
o coluna poro ficar antenado no que
acontece de melhor na sociedade.

BULA
- Pois é! :Oe tanto mentir ele virou

personagem de si mesmo e até es

quece o que já falou, cometendo
equívocos próprios de quem con

seguiu se perder nas histórias que
invento. Algumas pessoas caçoam
e debocham dos seus valores fú
teis, outros têm pena deste se

nhor que não consegue ter amigos
de verdade, pois de tanto "criar"
ele se transformou em uma farsa
na sociedade. Todo mundo sabe
quem é! Perfil que só é alivado
tomando uma dose bem gelado da
minha Veuve Cliquot Brut.

ELOGIOS
Os elogios da semana vão para
a galera do Ótica Safira. Pessoal
g�nte fina e que sabe atender .

com fidalguia. Bola bronca.

NAS RODAS
• Ouem anda mais feliz que
ganso novo no lagoa é o amigo
e advogado Reinaldo Murara,
o popular Nonô. Ele acaba de
receber a notícia: é o vovô mais
fresCQ do urbe sorriso. Para
béns!

• Um gronde aniversariante de
hoje é meu querido amigo Die
go Müller. Ele vai comemorar a

dota especial com muito estilo,
em família.

• Os boiadeiros destaques do
último fim de semana foram:
Rafael Bolsanelli e Cléber Pla
nincheck, sempre marcando
presença nas melhores forros.

• Solteiríssima, Sandra Silva,
o Paçoca, não perde um agito
de verão. Na semana passado
estava em Balneário Camboriú,
acompanhada de uma turma
de amigos, curtindo o niver da
amigo Patrícia Dutra. Gente que
sobe viver rlÁ ençanado!

t TE CONTEI!
• No quinto-feiro, na

Bierbude, tem Sertanejo
Universitário com o excelente
duplo MOllo e Gabriel.
Agendem.

• E quem aniversariou ontem
foi o amigo Ângelo Piazero Jr.
Ele comemorou a dota com seus

famIliares e melhores amigos.
A gotinha Camilo Roberto
Schrouth, do Boutique do Carne
festejo, bem nesta quarta-feira,
seus quinze aninhas. Mil vivas.

• O clima esquento no cidade
e a galera tem 'ficado' muito.
César Alberto Mans e o moreno

Morta e Max Costa com Roisso
Schuiler. Gente que acontece e

agito nos lugares do modo sem

medo de ser feliz!

• Fã incondicional de
orquídeas, odorei saber que
o Agropeciário Joroguá está
comercializando a seleto
planto. Bolo bronca.

• Sábado, dia 31, no Banana
Joe tem a festa Special
Hostess. Evento onde 17
mulheres bonitas do norte de
Santa Cataria farão as honras
da coso.Vale a peno.

• Cuidado: se o suo cabeça é
de cera, não passeie 00 sol. .

" DOE SANGUE.

.• Com essa, fui!
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO D�NICH, SQCIÓlOGO

Temos que aprender
com o Chile

Estas foram às palavras de Álvaro Uribe, pre
sidente da Colômbia, durante uma visita a San

tiago, na qual assinou com Michelle Bachelet
um acordo de livre comércio. "É um exemplo
para Latino América e para o mundo" arrema

tou José Luis Rodriguez Zapatero em Madrid. A
mais notável afirinação foi feita pelo outro lado
do espectro ideológico. George W. Bush expres
sou sua admiração perante o então presidente
chileno Ricardo Lagos: "Chile é incrível". De que
maneira este pequeno país seduziu o mundo?
Qual o segredo de seu .êxito? Como logrou tanta

prosperidade? A resposta é muito simples: com

um cedo e feroz neoliberalismo. Em 1973, a dita
dura de Augusto Pinochet realizou uma transfor
mação radical da economia chilena. A elimina

ção ,da política corno condição 'preliminar para
formular um novo modelo de crescimento para
fora, centrado em receitas neoliberais, por meio
de um acentuado impulso exportador, além da
reorientação da macroeconomia com profundos
cortes fiscais e privatizações maciças, fizeram
avançar o país rumo a uma apertúra econômica
totalmente desregulamentada. Os governos que
lhe sucederam acentuaram o êxito econômico
de tal modelo, tanto, que a Estatal Codelco, mi
neradora de cobre, em 2007 aportava ao governo
chileno um milhão de dólares ... por hora!

Neste momento de crise mundial, o mode
lo chileno mostra suas incertezas: A principal
se resume na prática exportadora 'de produtos
primários, que representam 80% das exporta
ções, das quais o cobre ocupa 40% desse total.
Desse. modo, o desenho exportador baseado
em matérias primas e manufaturas elaboradas
a partir das mesmas, dificultam a distribuição
dos benefícios a todos os setores sociais. O

segundo ponto fraco do modelo é a desigual
dade gritante, que separa em quatorze vezes

a distância entre os 20% dos mais ricos e os

20% mais pobres da população. Por se tratar
de um sistema totalmente privatizado, a po
pulação de classe média não consegue se in

corporar ao consumo de forma plena: o custo
da universidade é alto, as tarifas são caras e

o sistema impositivo provadan'lente perverso,
que permite a existência de uma estrutura tri
butária no qual os ricos praticamente não pa
gam impostos.

A exuberância do modelo neoliberal fun
cionava através de pirâmides financeiras, que
prometiam prosperidade para todos. Milhões de
pessoas acreditaram no "canto da sereia" porque
conseguiam consumir as migalhas do sistema.
Mas essas iscas apenas escondiam a verdadeira
fonte das riquezas acumuladas, que era a especu
lação financeira desregulamentada e parasitária.
Os picaretas neoliberais caíram na sua própria
armadilha. Muitos deles continuam ricos e mi
metizados, outros perderam tudo ou estão pre
sos. O Chile dos Boys de Chicago está pagando o

preço por confiar nesse modelo suicida.

'VARIEDADES---------

o mundo
das fadas

Entre no mundo secreto do Refúgio
dos Fados e ouço o voz de Tinker Bell pelo
primeiro vez nessa emocionante história
do fado mais famoso do Disney. Viaje
poro esse mundo de aventuro enquanto
Tinker Bell e suas melhores amigos fados
transformam o inverno em primavero.

Fenômeno
de vendas

Isabella, uma jovem americano re

cém-chegado à cidade de Forks, estava
convicto de três coisas: Edward era um

vampiro, havia uma porte dele que ti
nha sede do seu sangue e elo estava
totalmente apaixonado. Só nõo perce
be que quanto mais se aproximo dele,
maior o perigo. Primeiro livro do série
de Stephenie Meyer que se tornou fe
nômeno de vendas.

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Ramiro tento aplicar uma injeçõo em Theo. Ele
é interrompido por Lívio, que o confunde com

um enfermeiro. Ramiro procuro Denise poro dor
início 00 plano de vingança. Myrno vê Ramiro
saindo do prédio de Júlio. Belarmino aceito o

prop,osto de firmar uma sociedade com Joõo.

Augusto conto o Júlio que está com medo de
Denise e pede poro internar o irmõ, mos Júlio
diz só pensará nisso após voltar de Sõo Paulo.
Dolvo revelo o Odilon que se estivesse com o
pen drive o entregaria poro Stelinho.

TRÊS IRMÃS
Eros fico arrasado 00 saber de Sandro. Alcides e

Violeta conversam. Alcides pede que Violeta re

nuncie à candidatura. Dudo conto o Violeta-que
Paulinho está trabalhando no lon house. Gen
noro tento desencorajar Neidinho o enfrentar
Violeta. Pacífico, Florindo e Gibo se mudam

poro o ,monsõo dos Áquilo. Violeta reage
'e Alcides. Doro conto o Boby que sobe seu

apelido. Golvõo descobre que nõo é dono do
peixaria. Woldete surge e Violeta fico surpre
so. Neidinho e Alfredõo sofrem um atentado.
Virgínia acordo.

CAMINHO DAS íNDIAS
Dudo converso com Chiara sobre suo poixõo por
Roj. Oposh e Koron ogrodecem aos deuses pelo
decisõo de Roj. Pondit explico poro Devo os cos

tumes indianos. Pujo diz poro Hori que, segun
de Shonkor, um dali! é igualo todos com costa.

Oposh aconselho Roj u contar logo o Dudo sobre
suo decisõo e o levo poro o templo de Honumon

poro agilizar o visto no passaporte. Raul des- ,

troto Silvio no frente de Yvone. César levo Zeca

poro o escola e mondo o filho entrar no solo de
aula onde Berê está lecionando.

CHAMAS DA VIDA
Tomás pede desculpas poro Ivonete. Ivonete diz

que nunca mais quer ver Tomás porque ele é

igualo Vilmo. Vilmo encontro Tomás no corredor
do hospital. Vilmo tento conversor com Tomás.
Ele seguro o braço de Vilmo com raiva e diz que
nõo tem nodo poro folar com elo. Diego diz poro
Antônio que ele nõo vai conseguir esconder de
Beatriz que vai praticar um assalto. Antônio diz

que nõo quer envolver Beatriz. Antônio diz poro
Diego inventor um currículo falso poro Monu se

empregar no loja de carros usados. _

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Torso tento se teletronsportor. Ele desconfio
de que o gás de Fog bloqueou seu poder. Fog,
Multi e Eléctron chegam 00 laboratório. Cléo e

Carvalho ficam sem forças. A vompirono espero
Noti dormir e pego um estilete. Ezequiel e No-

- dir tentam reanimar Érico. A vampiro moreno

grito poro Noti e elo acordo no hora em que o

vompirono iria lhe atacar. As duas lutam. Noti
consegue tirar o estilete MS mõos do vompiro
no. Noti diz que está correndo perigo e que os

agentes nõo podem deixá-lo no prisõo.

- (O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade dos emissoras).
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BBB fora sem

voto do público
Um participante será eliminado sem

o voto do público pelo primeiro vez

no história do BBB. Poro compensar o

entrado de dois participantes vindos
da casa de vidro, haverá eliminação
dupla no reality show. Um dos brn
thers sairá pelo método tmdlciqnel.
O outro eliminado será vítima de um

quarto secreto, a ser aberto na próxi
ma semana. Essa eliminação ocorrerá

.

até a sexta-feiro, dia 6.

Duda tenta
se suicidar
Assim que chega ao Brasil, Raj
percebe o animação de Dudo em se

mudar para a índia e se vê obrigado
o revelar o motivo de sua vindo ao

RJ: sua família é contra o casamento.
Duda pense que será capaz de dobrar
os pais de Roj. Mas, ele está decidido
e termina o namoro. Desconsolada ao

perder seu amor, elo se joga no mar

e, só não morre porque oS,solvo vidas
percebem a situação.

-

Karina Bacchi
está solteira
Karina Bocchi e o empresário turco
Volin Bilgin não estão mais juntos. O
casal, que namorava há cinco meses e

ia casar em maio, terminou o roman

ce. Em seu blog, Katina faz um poema
e conta como está se sentindo. "Casó
rio desmarcado, namoro desfeito. Sem
choro nem vela. Só uma paz repousa
do em meu peito. Sigo o caminho o

qual minha alegria desenha. Só assim

posso ser feliz" desabafa ela.

SUDOKU

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

repetir números em codo linho e todo coluna. Também
não se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO
O tempo permanece instável com condições de
chuva em todo o Estado e deve chover forte por
alguns momentos. Temperatura ameno. CRESCENTE CHEIA MINGUANTE CHEIA

4/1 2611

do Sul e Região

SEXTA

MrN: 21° c
MÁX: 28° C "fi "

Sol com pancadas
de chuva

QUINTA
MíN: 21° C
MÁX: 26�
Nublado com chuvas

HOJE .

MíN:21°C�MÁX:240C·�
Nublado com chuvas

lil ÁRIES

��I' (20/3 a 20/4)

I� I' A fase de necessi-
� � dade de decisões e

alguns problemas
no trobalho continuam firmes e

fortes. Um dia cheio de compro
missose alguns obstáculos a

serem enfrentados. Mas não se

preocupe, tudo caminha bem e os

resultados serão melhores.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6) .

Procure não procurar
pelo em ovo nesta

fase, pois um certo

aperto no coração é normal neste

período. O que você precisa é
aprender a investigar suas

emoções sem querer respostas
racionais. Precisa aprender a

.

sentir; simplesmente.

#UBRA(23/9 a 22/1 Ô)
Sua n�essidade de
possUIr um canto
só seu está cada

vez mais forte. Mesmo que já
tenha sua casa, procure construir
nela um lugar que seja apenas
seu. Isso vai fazer com que você

possa rever alguns fatores de sua

personalidade.

L",," LEÃO

�,.:J (22/7 a 22/8)
.: '1 Suas preocupações

� u-: serão relacionadas
ao setor finan

ceiro. Não é um dia bom para
investimentos. Seja minucioso e

detalhista em suas contas e não
deixe de computar nada. Procure
não assinar nenhum contrato e

não fazer nenhum empréstimo .

TOURO
(2114 a 20/5)
Procure organizar
sua vida de modo
que mesmo que

aconteça algum imprevisto você
não se desequilibre. Hoje você
deve se preocupar em deixar tudo
em ordem. Se houver algo que
ainda precisa de solução, em sua

vida profissional, resolva.

� ""
CÂNCER

�._� '(21/6 a 21/7)
;�;.•_ •.;�� Se puder; fique quie-
: 'tinho dentro de casa.

É o que está preci
sando neste momento. Vasculhe
dentro de você o mais profunda
mente que puder e observe se não

esqueceu ou deixou, por medo,
algum sentimento importante sem

resolução.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Nesta fase você se

torna mais assertivo
e objetivo. Você
sabe o que quer e

o que deve fazer para conseguir.
Mas sabe que os caminhos aillda
não estão abertos e cabe a você
abri-los. Mãos à obra em direção
aos seus sonhos.

IV
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Hoje pede um pouco
mais de atenção aos

seus sentimentos '

que.ficaram de lado. Hoje'você
sente que está precisando ficar
quietinho, onde ninguém note sua

presença. Se puder; faça isso e

reveja tudo o que aconteceu nos

últimos tempos.

SÁBADO
MíN: 19° C
MÁX: 30° C
Sol

SAGITÁRIO
(22/11 021112)

91 As questões
{ profissionais

estarão presentes
durante os próximos dias. Você
está passando por uma fase de

reestruturação, depois de muitas
perdas. E isso .pode demandar
muita energia, portanto, trate de
cuidar de sua saúde.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

� Apllsar de continu
ar assustado com

tantas mudanças
acontecendo em sua vida, procure
entender que todas elas são ne

cessárias. O ritmo está acelerado
'demaiS para seu temperamento,
mas procure não se deixa'r levar
pelos medos.
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Valdec:ir Gradas
Valdenês de Goes e Moura
Vitalino,.tle S. Ortiz

. �...�
..

, �;Wkf�{�

DIVIRTA-SE

Seqüestro
A loira estava pobre e resolveu
seqüestrar uma criança poro ganhar
dinheiro. Ela viu um menino bem
vestido, puxou-o eJoi logo escrevendo
o bilhete: "Isto é um seqüestro. Estou
com seu filho. Favor deixar o resgate
de R$l O mil, amanhã, atrás da árvore
do porquinho. Ass: Loira seqüestra
dora". Elo entregou o bilhete pro .

menino: - Vai lá e entrego paro a sua

mãe. No dia seguinte, ela encontro
o dinheiro e um bilhete: 'Está aí o res

gate. Só não me conformo como uma

loira pôde fazer isso com outro.'

AQUÁRIO
(21/1 u 18/2)
Você tem notado

, que o Universo tem

algo planejado
para você. As coisas ainda estão
nebulosas, mas em breve você
começará a enxergar. Não se deixe
levar pelos medos, pois novidades
e boas surpresas esperam por
você logo adiante.

PEIXES

til.. (19/2 019/3)
•• Muita exigência

.

".,� pode tirar você de
seu centro. Procure

não se abater com algumas difi
culdades, pois elas são passagei-

.

raso O amor volta à normalidade.'
Os altos e baixos emocionais
deixam líocê em paz e tudo volta a

ser como antes.
.
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MAIS IRRITOU NAS FÉRIAS# ,

Durante o período das minhas férias o que mais me deixou in
dignado, não foram as chuvas ou o fo,gos de artifícios, mas sim
o número de vezes que tivç de atender o telefone para escutar
a célebres frases "você possui um rela mento comercial
especial, e o bancoUtal" estará!'fà�e.ndo u ferta imperdível

o para o cartQ� de crédito, abertura de conta, etc. Foi desde ven-

'� da ,�e iel�fõQe, programa de fidelidades do celular. ca.rt�o dI!
� credito até emprestimos'e financiamentos. Eu particularmente
o

não,pc��djto neste tipo de venda, mas vórias emprésas tentam
me convencer do con�ário.

FUNDO DE AVAL - SEBRAE AMPLIA PARCERIA
o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe) começa 2009 com o reforço de mais uma instituição como par
ceira. Trata-se da Agência de Fomento do Estado de Santo Catarina (Badesc), que irá operar com recursos do fundo no

ordem de RS 1,5 milhão. A parceria ganhou impulso no final de 2008, o partir dos ações emerqendnls apresentados pelo
Sebrae, poro apoiar os pequenos empresas afetados pelos enchentes."Essa parceria viso promover o facilitação do crédito.
Hoje trabalhamos apenas com garantias reais. Com o Fampe, o empresário terá mais uma opção de garantia", explico José
Henrique Vagner, do Assessoria de Planejamento do Badesc.

CARNAVAL EM
SÃO FRANCISCO DO SUL
Ao pessoal do região que costumo fre
qüentar o cidade de São Francisco do Sul
durante o carnaval vem uma ótimo notícia
da cidade praia no. Poro o ano de 2009 terá
como temo "EMBARQUE NESTE CARNAVAr',
que marca o começo do novo gestã'o poro o

município. O temo escolhido pelo prefeito
Luiz Zero não foi por ocaso, o carnaval terá

decoração temático, com motivos náuticos
. que retratam bem o história e cultura do
município, bem como, os objetivos dó pre
feito, de tornar o cidade referência nacio
nal em turismo náutico. Será no centro do

. cidade, preservado pelo patrimônio histó
rico, onde ocorrerão os destllesdns escolas
de sambo e em suas praias em todo o perí
odo de carnaval, palco com apresentações
musicais, trio elétrico e o resgate dos des
files dos blocos carnavalescos.

INDICADORES CÂMBIO
íNDICE
IBOYESPA"

ABERTURA

etarrek@terra.com.brMOEDA
Dólar comercial (RS)
Euro (em USS)

COMPRA
.

VENDA VARIAÇÃO
2,328 2,330 0,69%
3,'080 3,081 1,23%

/

Suínes: Estado mais perto dos EUA
Governo termina análise de risco e produto pode entrar no mercado americano

- .

�/

o governo americano fina
lizou a análise de risco para a

carne suína produzida em San"
ta Catarina. Esse é o primeiro
passo para o produto brasileiro
entrar no mercado americano.
Com o anúncio, feito ao governo
catarinense, os Estados Unidos

cumpriram a promessa de con

cluir o processo ainda sob a ges-
tão George W. Bush.

�

Segundo Pedro de Camargo
Neto, presidente da Abipecs (re
úne os exportadores de carne su

ína), depois de concluída a aná
lise de risco. - que leva em conta

questões sanitárias -, a aprovação
da importação de carne suína de
Santa Catarina pelos EUA passará
"lar análise econômica pelo OMB

(Office of Management and Bud
get). Depois disso, irá à consulta

pública.
Com a mudança de governo

nos EUA, a expectativa é de que
a avaliação econômica seja fei
ta daqui a dois meses. Segundo
Camargo Neto, a expectativa é
de que totio o processo esteja en

cerrado entre setembro e outubro
deste ano.

De qualquer forma, a conclu
são da análise é positiva já que
significa que a carne suína de
Santa Catarina foi aprovada. pela
área de sanidade dos EUA. Se

gundo a Abipêcs, o país tem um

potencial de importação anual de
84 mil toneladas de carne suína
do Brasil. A expectativa é de que todo o processo esteja encerrado até outubro de 2009 poro abertura de mercado
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Violação de

trégua após
outra morte
Israel respondeu ao ataque
fazendo disparos, 2 morreram
GAZA

Um soldado do Exército
de Israel morreu e três fica
ram feridos, ontem, perto da
fronteira da Faixa de Gaza,
em uma violação ao cessar

fogo anunciado por palesti
nos e israelenses. Horas de

pois, um palestino foi morto

por disparos de um tanque
israelense que atingiram sua

casa, perto do local onde os

soldados haviam sido ata

cados. As mortes são as pri
meiras desde as declarações
de tréguas unilaterais, no dia
18, por parte de Israel e do

grupo islâmico Hamas, que
governa a Faixa de Gaza. A
chanceler de Israel, Tzipi
Livni, disse que o país deve

responder imediatamente à
morte do soldado, mas não

especificou que tipo de res

posta defende para o caso.

"Se há um incidente na fron
teira e alguns tiros é porque
há bomba ou contrabando de
armas. Israel precisa respon
der imediatamente" afirmou
Livni.

O Exército de Israel con

firmou a morte de seu solda-

Vendas em

mercados
aumentam9%

As vendas no setor de supermerca
dos cresceram 8,98% 'em 2008, compa
radas a 2007. De acordo com o índice
Nacional de Vendas, divulgado ontem

péla Abras (Associação Brasileira de
Supermercados), no mês de dezembro
de 2008 houve alta de 6,07% nas ven

das com relação ao mesmo período do
ano anterior.

do após a explosão de uma

bomba no lado israelense da
fronteira, quando um veículo
militar israelense patrulhava
a passagem de Kissufim. Se

gundo militares, o explosivo
usado no ataque foi detonado

por controle remoto. Logo em

seguida, um helicóptero e tro

pas israelenses foram vistos

avançando em direção à Faixa
de Gaza. Na Cidade de Gaza,
localizada há alguns quilôme
tros da fronteira, foram ouvi
das duas fortes explosões.

Palestinos que moram per
to de Kissufim disseram ter
visto um pequeno grupo de
homens armados se dirigindo
para a fronteira. Depois, ouvi
ram explosões e tiros. A rádio
do Exército" de Israel atribuiu
a explosão ao Hamas, mas o

grupo islâmico não reivindi
cou sua autoria.

Os novos confrontos que
'ameaçam a trégua aconte
cem na véspera da primeira
visita ao Oriente Médio de

George Mitchell, enviado

para a região do novo pre
sidente dos Estados Unidos,
Barack Obama.

Mulher dá à
luz a oito na

Califórnia
Uma mulher deu à luz óctuplos na

Califórnia, nove semanas antes da data
prevista para o fim da gestação. Segundo
fontes do hospital, a mãe, os seis me

ninos e as duas meninas estão em bom
estado de saúde. Os médicos que reali
zaram a cesariana esperavam encontrar

apenas sete bebês e se surpreenderam
quando viram mais uma criança.
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acham neste Tabeiioríalc para protesto de Tlíules contra:

o CORREIO DO POVO rnQUARTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2009

Protocolo: 100488 Sacado:AGC ELETRD ELETRONICALTDA CNPJ: 8U53.229/000
Cedente: NASC!SUL TRANSPORTES LTDA
Numero do Titulo: CR72603080 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por lnelcaçàc
Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. Data vendmentc;
24/12/2008 Valor: 428.93

Protocolo: 100490 Sacado: AGe ElElRO ELETRONICA LTDA CNPJ: 81.353.22910UO
Cedente: NASCISUL TRANSPORTES LTOA
Número do Titulo: CR76374080 Espécie: Duplicata de Venda MercanW por mclceçêc
Apresentante: UNlBANCO-UNI!\O DE BANCOS BRr\,SILEiROS S.A. Data Vencimento:
24/12/2008 Valor: 523,73

Protocolo: 100491 Sacado: AGe ELETRO ELETRONICA LTDA CNPJ,81.353.2291000
Cedente. NASCISUL TRANSPORTES LTOA

��������;:tDN!ã���1i.68��gs8�o���9t5i���1�ltEI�t�1�Ã.nllI g��rg��Y��nto:
23fl2/2008 Valor: 713.55

Protocolo: 100560 Sacado: OFICINA MECANICA ROLAND lTD.i\ CNPJ:
02.959.04ôiOOO
Cedente. MANNES MANGUEIRAS E VEDAÇOES LTOA CNPJ.80.645.2861000

�������i:tEAWJ66õgO���fE��e: 0g�����!�J�:�(�� �·ó7�i8MO\�����9.81
Protocole: 100829 Sacado: SONIAMANFRO CPF: 040.577.689·63
Cedente: IDEAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA CNPJ: 05.9B5.1431000

������t:i:t�A:I�14�goN6����fb���Ca dba��'��I�';l��t�;�il����b�fVa:or; 310,00

Protocole: 100692 Sac..do: AGC TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA CNPJ:
08.533.3461000
Cedente' NASCISUL TRANSPORTES LTDA
Número do rauo: OR77171080 Espécie; Duplicata de Venda Mercantil por lndicaçãc
�;fi76�8te���:BtJ}�O.UNIAO DE BANCOS BRAS!LElROS SA Dala Vencimento;

.�i'��f.��3)�8605 Sacado CLAUDqE TEREZINHA CONTE 8USSOLARO'ME

Cedenle: NOVA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTOA. CNPJ: 04.197.447iooO
Número do Tilu:o: 01002311 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por ínolcaçãe
Apresentante: BANCO 00 BRAS!L SA Data Vencimento: 15iOli20ú9 Valor: � 71,23

CN?J:

Protocolo. 100732 Sacado: AiACADAO DA CERAMICA LTOA·EPP CNPJ:
02.845.315iooO
Cedente: EMBRAMACO· EMPRESA BRASILEIRA DE MAT P/>RA CONCNPJ: 55.883.8201000
Número do Tlíulo: 178478íBiD Espéde: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO 00 BRASil SA Data Vencimento: 26i10i200B Valor: 492,48

Protocolo: 100737 Sacado: ATACADAO DA CERAMICA LTOA·EPP CNPJ
·02.845.315iC�0
Gadente: EMBRI\MACO . EMPRESA BRASILEIRA DE MAT PARA CONCNPJ: 56.883.8201000

��:��g��i:'��N�Õ86����rC��e: g�f�I���S,��:;\��;�í;e&�oÓ� po����!cr�2,56
Protccolc: ,00740 Sacado: METEOROS MODAS JEANS CNP): 07.334.1631000
Cedeníe: B a INDUSTRiA OE SOLADOS LTDA ME CNPJ: 08.603.1081000
Numero do Titu:o: Rv9BO-C Espécie: Duplicata de Venda Mercantíl por lncícaçâo
Aoresentane: BANCO DO BRASIL S{\ Data vencímenío: 13101/2009 Valor: 1AGS.50

Protocolo. 100753 Sacado: VILMAR DA MOTTA SILVA CPF: 913.999 049-49
Cedente: PIRAMIDEAUTO PECAS LTDA-EPP CNPJ,04.408.767!000
Numero do Titulo: 2772i5 Espécie: Duplicata de Venda Mercanií! por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRAS1LSA Data Vencimento: 15fO�i2009 Valor:460.00

Protocolo: 100763 Sacado: PATHIClAROS,A. ME CNPJ: 09.373.876iOOO
Cedente: BANRiSUL·BCO ESIRIO GRA.NOE DO S CNPl: 92.702.0671000
Númem do TiUo: 12160030 Espécie; Dupüceta de Venda Mercan�i p.or indicação
Apresentante: SESC Data VenGÍménto. 06/01/2009 Valer: 471,84

Protocolo: 100784 Socado: GERMANJA TOLDOS E COBERTURAS LTDA CNPJ:
04.t75.962/000
Cedente: COMERCtO DE ACOS JARAGUALTDA EPP. GNPJ: 07.221.6051000

��:�����it��N��?�lÃ[ Espécie: Duplicata dÔ��n�:n������i tr9rO!rf��oªãrvalor: 240AO

Protocolo: 100815 Sacado: GIOVANIALTINI ME CNPJ: 05.246.5421000
Cedente: COCAMAR COOPAGROINDUSTRIAL CNPJ: 79.114.4501000
Número do Títuro: 3118540101 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Aoresentante: BRADESCO Data vencsnenío: 22112/2008 Valor: 3.978.00

Protocolo: 100820 Sacado: NILSO DOS SANTOS CPF: 048.388.929·70
Cedente: COMERCIO 2001 LTOA ME CNPJ: 03.106.5441000

�������1�í:t��I����ON6��ÁeF�D�j��� �aY:V������6�iI1�������çá�alor: 145,3.0

Protocolo,'00821 Sacado: JAG INDUSTRIAL LTDA CNPJ: 04.586.9301000
Cedente: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ 04.299.7091000

��������i:tud�l�aECON��rC�:F�tf�= db��n�:n����r��l fg!O!1nj��ÔéãVa!or: 263.00

�6010COlo: 100828 Sacado: ANDERSON RICARDO RAIMUNDO CPF: 077.408.879'

Cedente, CENTRO DE FORM DE CONDUTOR!;.S CORUPALTDA CNPJ: 04.214.0141000
Numero do Iiíulc: 169002 Espécie: INDlCAÇAO
Apresenlanle: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 1010112009 Valor: 150,00

Protocolo: 100833 secaco: AGe ELETRO ELETRONICA LTOA CNPJ: 81.353.2291000
Cedente, NASCISUL TRANSPORTES LTDA

�����I���t��lãf�El5-���g1l'���Jcgl����lrE1�Ml;rc:.nlil�;1'����nto.
2911212008 Valor: 2tl,38

.

Protocolo: 100835 Sacado: AGC ELETRO ELETRONICALTOA
'

CNPJ: 81.353.2291000
Cedente: NASC!SUL TRANSPORTES LTDA

�������!�i:WJ�I�f�b����õ�����c����gSlr���ô�l��ntiJ ��v��fm�nto:
29i121200B Valore 252,86 -

Protocolo: 100842 Sacado: ALL'rOp COM PROD FONOGRAFICOS LTDA ME GNPJ:
08298.0111000
Cedente: HM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTRUMENTOS
Número do Tituto. 7342 213 Es�de: Duoticata de Venda Merr.antii por Indicação
��;;n1'i!2�3HSBC BANK BRASil SAàANCO MULTIPLO Data Ven�mento: 12/0112009

Protocolo: 100846 Sacado: LOURIMAR PERATZ CPF: 585.315.309-97
Cedente: BANCO PANAMERICANO SIA CNPJ: 59.285.411100U
Número do Títu:o: 000021141271E:spêcie: Nota Promíssóna
Apresentante: BANCO PANAMERJCANO SiA Data Vencimento: 28f02i2007 Valor: 1.030.44

CPF: 02li,;;42.929·26
CNPJ: Ot,209.7841000

Data Vencimento: 15/0112009

MargotAjelia Grubba Lehmann, Oficia! faz saber que per rác terem sido enconíraríos pessoalmente
110B endereços a mim fornecidos !":lOS que interessar que os presentes Editais virem ou dele fiverem
conhecimento. que deu eruraõa r.este Oficio para serem protestados ccrnra \)S responsáveis, após
acorreo o prazo de 03(três) dias úteis. .

.

Protocolo: 99256 Sacado. EDiTE DENISE 3ERTOLDI V!CENTE CPF' 547.528.419·91
Cedente: Bi\NRISUL·BCO ESTRIO GRANDE DO S GNPJ: 92.702.067;000
Número de Tít�!lo: 000171F Espécie: Duplicata de Venda Mercanli! por Indicação
Aoresentaníe: SESC Data vencrnentc: 20í12i2008 Valor: 895.00

Protocolo: 99591 Sacado: K.�RINA DENK CPF: 037.497.829.s9
Cedente: CENTRO DE FORM DE CONDUTORES CORUPALTDA CNPJ: 04.214.014íDOO
Número do Titulo: 83QG4 Espécie: iNDtCAOAO
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDER.A.L Data venomemo. 30!12i200B Valor: 205,00

Protocolo: 99730 Sacado: DILU S INDUSTRIA TEXTIL LTDA·EPP CNPJ: 03.928.6871000
Cedente: SILMAQ SiA CNPJ: 79.922.639iOO�
Número do Título: 330492.3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indic.sção
Apresentante: BANCO DO BRASil SA Data Vencimento: 05101/2009 Valor: 956,20

Protocolo: 99951 Sacado: ANOERSON D.l\ SILVA CPF: 993.774.700·72
Cedente: EMILIANO DE OLIVEIRA FILHO CPF,073.197.629-00
Número do Título: SA-000094·9 Espécie: Cheque ./

Apresentante: EMILIANO DE OLIVEIRA FILHO Data Vencimento: 15/11/2008 Valar: 180,00

Protocolo: 9996'7 Sacado: ROSANGELA MARIA DA COSTA CPF: 060.178.989-06
Cedente: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 01.209.784;1)00

��:����(��í:t�Ksí��J���6�.��U4b �1tr��ÃNCT�r�fDA
Vâlor: 381, �4

Data Vencirnemo: 08!01í2009

Proíocolo: 100107 Sacado: CLAUDiO A81UO GAVALlN' CPF: 026.307.489-79
Cedente: BANCO FINASA S/A CNPJ: 57 .G-61.5� 5/000
Numero do Titulo: 36.4.B04.026Esç-éde: Nota Promissória
Apresentante: BANCO FINASASIA . Data vencimento; �1í1{jf2006 Valor: 5.945,73

ProtG(..QIO: 1001€4 Sacado: GIOV<\.'\,f ALT!NI ME CNPJ: 05.246.542fOüO
Cede"le: WMS SUPERMERCADOS.DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/000
Numere do Titulo: AT16G1f:002 E.spéci(�: Duplicata de Venda f'Aerçantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASil SA Data Vencimento: 09fO"1t2009 Valor: 872,95

Proíccclo: 100i&3 Sacado: GERMAN1A. TOLDOS E COBERTURfo.S UDA CNPJ;
04.175.9621000
Cedente: INSTALADORA ELETRtCA CONil LTDA CNPJ: 75';>89.157/000
Número do Título: 0009175202 Espécie: Duplicaia de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante. BP.ADESCO Data Vencimento: 26f12í2008 Valor: 270,85

Protocco: 100265 Sacado: AGe TECNOLOGIA E SISTEMAS UDA CNPJ
08.53:LMôiOOO
Cedente: MEGADEF COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 04.974.335/000

������t���I:t�R:lg���o Espécie. Duplicata deri:�dv��â���i�:Pg�Jofí��o Valor: i 58.10

Proíocclo: 100271 Sacado; IMAGE FOTOGP-AF'IAS LTDA CNPJ 05.907.820.lGOO
Cedente: KNOVE PRESENTES O LTOA CNPJ: 07.573.55710(10
Numero do Titulo: OGOOOO���4 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por lndicação
Apresentante: BANCO ITAU SA Data Vencimento: 02/01/2009 Vrugr: 249,86

Prctocoo: 100291 Sacado: MARCOS ANDRE FAGUNDES CPF: 011.050.100-40
Cecente: ALTAIR MARTINS MOVEIS ME CNPJ,03.490.170/000
Número de Tlíuio: 5100080 Espécie.Dcpscaía de Ver;da Mercanli! per lr,dit;açáo
Anresentecte: BANCO REAL Data Vencimento' 05,10112009 Valor: 390.50

Protccolo: 1002'"6 Sacado: GRACIELA E RUTH MODA INFANTil LTOA ME CNPJ:
03.736.3101000
Cedente: SIMONE FERNANDES PAIVA CPF: 086.354.688-99
Numero do Titulo: 665688-9 Espéce: Cheque .

Apresentante: SIMONE FERNANDES PAIVA Data Vencimento: 01/09/2005 Valor: 237,60

Protocolo: 100299 Sacado: ERONDI VILBERT DOMiNGOS CPF: 018.936.229·40
Cedente: IDEAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA CNPJ: 05.985.1431000

�������itt�I:a6��ON&�rg��:E�Ci{A�a g��e�;���e;�f;t�gi�r1���d�Ç�aler: 442,00

Protocolo: 100421 Sacado: PAULO'ROBERlO REIS CPF: 255.564.468·73
Cedente: KAELLY INDUSTRlA TEXTll LTDA ME CNPJ 73284.325/000
Número do Título: 29480 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por indicação
Apresentante: BRAOESCO Data Vencimento: 07/011'2009 Valor: 870,50

Protocolo: 100423 Sacado' JONAS ARLAN DE LIMA CPF: 066.259.449·55
Cedenta: FALLMS ENTRETENIMENTO DISTRiBUIDORA DE FILMES CNPJ: 06.981.6871000

��������I:it�AJtg�sgtWÃsTL���cie; Duplicata cje VD���\;���':��t�Mj���3g Valor: 81,38

Protocolo: 100439 Sacado: VANDERLEI CAPITANI CPF: 004.459.179·97
Cedente: CARAGUA CNPJ: 83.270.397iooO
Número do Tit"t.!lo: 11946 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
Apresentante: CARAGUA

.

Data Vencimento; 2710612008 Valor. 300,00

Protocolo: 100441 Sacado: JOSE CARLOS GIElRDANI CPF: 031.959.719·92
Cedente: CARAGUA CNPJ: 83.270.397iOOO
Número do Titulo: 9r2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
Apresentante: CARAGUA Data Vencimento: 12/0512008 Valor. 200,00

Protocolo: 100448 Sacado: ANA PAULA FIGUEIREDO DEALMEIDA CPF: 320.018.568-65
Cedente: CARAGUA CNPJ: 83.270.397!000
Numero do Titulo: 8133 Espécie: Duplicata de Venda Mercann
Apresentaníe: CARAGUA Data Vencimento: 15/0512008 Valor: 287,00

ProlOCOlO: 100451 Sacado: MARCELINO 8ALSANELLI CPF: 456.250.779-91
Cedente: CARAGUA CNPJ: 83.270:3911000
Número do Titulo: 3884 Espécie; Duplicata de Venda MelC8nU!
Apresentante: CARAGUA Data Vencimento: 10f03/2oo8 Valor: 1.000,00

Protocolo: 100452 Sacado: ANAS COM.DE HORTIFRUTI GRANJEiRO LTDA.ME CNPJ:
0i.103.959/000
Cedente: RADIO CULTURA DE JOINVILLE LTDA CNPJ: 84.684.5051000

����������t��l�i ECOt�6�.�gA P.E5��klde v��� �:;'ci��!n�;(Ó7%��69 Valor: 3.340,00

Protocolo: 100461 Sacado: GERMANIA TOLDOS E COBERTURAS LTDA CNPJ:
04.175.962!000
Cedente: JARAGUA TELECOMUNICACOES LTOAME CNPJ: 05.426.3911000
Número do iítulo: 1084 Espécie: Duplicata de Venda MercanU! por lndicaçâc
Apresentaníe: SESC Data vencimento: 08/O1!2009 Valor: 140,00

orolowlo: 100477 Sacado: EDU CART DISTRIBUIDORA DE liVROS LT CPF:
607.593.809·53
Cedente: BANRISUL·BCO ESlRiO GRANDE DO S CNPJ: 92.702.067/000
Número do Tit;;!o; 12180136 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por lndicaçáo
Apresentante: sesc

.
Data Vel"lcilll�ntú: 02101/2009 valor: 542,59

Protocolo: 100483 Sacado: AGC ELETRO ELETRONICALTDA CNPJ: 81.353.229/ü00
Cedente: NASCISUL TRANSPORTES LTDA

�������{�:t��i����.���ÕÓ����cg�B(�XSI��í���'S�n!ij 8�t�����f��nto:
241,2i2008 Valor: 262,66

Protocolo: 100484 Sacado: AGe ELETRO ELETRONICA LTDA CNPJ: 81.353.2291000
Cedenle: NASCISUL TR�NSPDRTES LiDA �

�:i�����í:t�N!����IT_���g����g!����lrE�;�l&�ntJ! b������r��nto:
23il2/2008 Valor: 293,92

Protccolo: 100485 Sacado: AGC ELETRO ELETRONICA LTDA GNPJ: 81.353.2291000
Cedente: NASCISUL TRANSPORTES LTDA

���:n����I��i����_�o��õ��i��ó����XS1�êí�g�1s.;\.ntiI8��������nto:
24/1212008 Valor: 301.77

Protocolo: 10t1487 Sacado: AGC ELETRO ELETRONICA LTOA GNPJ: 81.353.2291000
Cedente: NASCISyL TRANSPORTES LTDA

������t����t��I�f�������\g��o���cg�B�élr��b�lS.�ntil B���\1��Fm�nto:
24il212008 Valor: 330,66

Protocolo: 100861 Sacado: ERREIRA ORGANIZACOES SERV DE LIMPEZA LTD GNP}

g�J;;i;8ii��LURGICA E COMERCIO MARMIL LTDA CNPJ,79.B60.649Io00

�:����t�il���2m�bicA1?�í�t��[\"�lARMIL LTOA Data Vencimento 05;1212008
Valor: 1.561,56

Protocole: 100864 Saoado:ALECSANDRO GLONEK CPF: 047.9t9.439·45
Cedente: CENTRO OE FORM DE COND.MARQUARDT CNPJ: 08.468.6601000
Nümero do TitU1Q: SN Espécie: Nota Promissória
Apres€nla:'1le: CENTRO DE FORM DE COND.MARQUARDT Data Vencimento; 1011012008 Valor:
27',00

Protocolo: 100865 Sacodo:,VALERIA LEANDRO DE LIMA
Cedente: CENTRO DE FORM DE GOND.MARQUARDT

. �:�����it�[���b�� FJ�t15§ 88��'iMRQUARDT
Vàlor: 137,00

CPF: 037.099.709·38
GN?J: 08.468.6601000

Data Vencimento: 07108i2008

Protocole: 100868 Sacado: EDNA LUCIANADE LlZ CPF, 041.424.829·55'
Cedente: CENTRO DE FORM DE COND.MARQUARDT CNPl: 08.468.660!000
Número do Titu!o: 400037-4 Esoécie: Cheque
(},oresel'lanl)ê: CENTRO DE FORi. DE COND.MARQUARDT Data vencsnersc: 1810712008
\alor. ,20,Ou

E, como os ditos devedores nao foram encontrados ou sé recusaram a aceitar a devida lnllmacan, .

faz par lntennedc do presente Edital. para que os mesmos ccmperecem neste tabeêoneto na Av.
Mal. Dsocoro da Fonseca, nr. 1589, no prazo da lei. a fim de !iquldar o seu debito, ou eotac, dar
razac per que nao o faz. sob a pena de serem os referidos protestados na forma da Lel, elc.z

Jaragua do Sul, 28 de janeiro de 2009

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



rg o .CORREIO DO POVO
l.IiI,;I QUARTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO 'DE 2009

No Seleção
Júlio Patrício, técnico do bas
quete feminino jaraguaense, foi
confirmado como assistente do
Seleção Brasileira Sub-19 Femi
nino, que disputará o Mundial do
Tailândia, em julho. Ele já havia
chamado por duas vezes pelo
Confederação Brasileiro de Bas
quetebol como convidado, mos

agora foi confirmado como parte
integrante do comissão técnica.

'Patrício comemorou o convocação
e espera se manter no "cargo".
Ele vai acumulas funções, junto
com o time jaraguaense. Falando
nisso, ainda não se sabe como

ficará a estrutura da equipe paro
este ano, mos Patrício diz que
aguarda boas notícias por porte
dQ novo administração.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
O notificante serve-se de presente instrumente para notiflcar ex

trajudicialmente que os poderes cónstituldos à Notificada através
do Instrumente Público. de Procuração lavrado. junte Tabelionato da
Comarca de Jaraguá de Sul(SC) em 05 de dezembro de 2007, reg
istrado. à fls. 124 de livre 371, sob e protocolo 3608 de procuração
foram revogados,

Diante de exposto, NOTIFICA-SE a ELKE CRISTIANE ROMING para:
a) Que tenha ciência da revoqação de Procuração Publica lavrada

em 05 de dezembro de 2007, em que e Notificante buto.rgara.po.deres
à Notlftcada, revogação esta operada através de Escritura 'Publica
de Revogação. de Procuração lavrada em 22/01/2009, constante no.

Livro 0102, fls. 0041, protocolo 2744;
b) Per força da revoqação notificada, imediatamente abstenha-se de

praticar quaisquer ato.(s) em nome de No.tificante, sob as penas da lei;
c) Querendo., Apresente contra-notificação no. prazo. de 10 (dez)

dias a contar de recebimento. desta, declinando. as razões que en-

tender pertinentes.
.

Jaraguá de Sul, 22 de janeiro de 2009.

Manfredo Ehlert - p.p, Vandoney Suamir Ehlert - OAB/Se 24070

ESPORTE---��-���-

Jhonnye Mediana ficaram quatro dias em JaragiJó e ontem arrumaram as malas com destino a Florianópolis

REVELAÇÕES'

Jaraguaenses sob
a mira de olheiros

. .

Medina e Jhonny curtiram a folga em casa

JARAGUÁ DO SUL

A Copa São Paulo de Fu-
. tebol Júnior é conhecida por
revelar novos talentos do fute
bol brasileiro e atrair olheiros
do mundo inteiro. Sob a mira
desses olhares criteriosos es

tavam o meia-atacante Luiz
Carlos Medina, 18 anos, e o

volante Jhonny Góes, 18. Eles
são naturais de Jaraguá do Sul
e foram revelados pelo [uven
tus. Atualmente defendem o

Avaí e são empresariados pelo
craque Falcão.

Desde sábado .os dois esta
vam em Jaraguá do Sul, cur

tindo a família e descansando.
Mas ontem à tarde eles tiveram

que arrumar as malas mais uma

vez com destino à capital cata

rinense. Hoje os dois se apre
sentaram ao time profissional
do Leão da Ilha, mas ainda não
sabem se irão jogar com os atle-
tas principais.

'

O fato do Avaí ter chegado
as semifinais da Capinha sur

preendeu a todos. O time per
deu nos pênaltis para o Corín-

thians. Dos dois '[honny, foi o

único que cobrou e converteu.

Já Medina- ficou com medo e

preferiu não arriscar na hora
da cobrança das penalidadés.
Jhonny também ganhou des
taque na mídia nacional por
ter feito um dos .gols mais bo
nitos da edição deste ano, de
falta, na vitória: de 2xl sobre
o Paraná.

Depois da participação me

morável, os dois já projetam
'o futuro. Conforme [honny,

- alguns times já entraram em

contato, mas nada pode ser

divulgado ainda. Medina tem
contrato com o Avaí até 2010,
já Jhonny até 2011.

Ontem eles fizeram as ma

las em direção à capital, mas no

que depender deles não vai de
morar muito para alçarem vôos
mais altos: "Para o futuro, quero
jogar em um time da Europa e

.

servir à Seleção Brasileira", esta
foi a resposta de ambos, quando
questionado sobre o futuro.

GENIELLI RODRIGUES
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De olho na segunda vitória
Corinthians joga em casa e São Paulo viaja até Campinas
SÃO PAULO .

Com trajetórias semelhan
tes até agora no Campeonato
Paulista, São Paulo e Corin
thians entram em campo hoje,
pela terceira rodada da com

petição, com o objetivo de
conseguir a segunda vitória
consecutiva e se manter sem

sobressaltos entre os primeiros
colocados. Ambos têm quatro
pontos e começaram a rodada
fora da zona de classificação
para as semifinais.

Em Campinas, o São Paulo
terá um bom teste pela fren
te: o Guarani, um dos times

que conseguiram 100% de

aproveitamento nas duas pri
meiras rodadas. Sem Rogério
Ceni, contundido, o time terá
Bosco como titular no gol. Já
o Guarani ainda não contará
com seu principal reforço, o

atacante Amoroso, que está
machucado.

O Corinthians joga em

casa diante do Botafogo, e

tem a missão' de apagar a má

impressão deixada na tor

cida após
\
o empate com o

Barueri, na estreia. A equi
pe de Ribeirão Preto, que só
somou um ponto até agora,
deve entrar bem fechada,
com o objetivo de somar

um ponto fundamen.tal para
se manter com folga na bri

ga contra o rebaixamento.
A terceira rodada tem mais

três jogos nesta quarta-feira,
com a participação de outro

São Paulo, do atacante Dagoberto (E), vai até Campinas enfrentar o Gua.rani, que é um dos líderes do Paulista

time com aproveitamento
de 100%: o São Caetano re

cebe o Barueri, que tem ape
nas dois pontos, em busca a

terceira vitória consecutiva.
Em Itápolís, Oeste e Ituano
tentam a primeira vitória na

temporada, Lanterna até o

ccimeço da rodada, o Mogi
Mirim recebe o Paulista com

a obrigação de sair do zero.

No Rio de Janeiro, dois
grandes entram em campo
hoje e ambos querendo a pri
meira vitória na competição.
O Vasco enfrenta o Tigres,
fora de casa, às 19h30. Já o

Fluminense recebe o Madu
reira, no Maracanã. O trico
lor teve a triste notícia de

que o Hamburgo melou a

negociação de Thiago Neves,
que viria por empréstimo até
o meio do ano.
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CAMPEONATO CATARlf1ENSf
4"RODADA
HOJE
20h30 - Tubarão x Metropolitano
20h30 - Chapecoense x.Mareílio Dlás
22h - Critiúm.a x Avaí
AMANHA
19h30 - Brusque x Joinville
21 h45 - Figu.!lirense x Atlético de Ibiroma
CLASSIFICAÇAO: Joinville (9), Avaí (7), Atlético
de Ibiroma (6), Criciúma (6), Mareílio Dias (4),
Brusque (4), Figueirense (3), Metropolitano
(2), Chapecoense (1) e Tubarão (O).

CAMPEO�jATO GMiCiJO
3d RODADA
HOJE
19h • Caxias x Juventude.
20h30 • Santa Cruz x Novo Hamburgo
20h30" Ypiranga x Avenida
20h30 - Canoas x Veranópolis
20h30 • São José POA x Esportivo
22h • São Luiz x Internacional .

AMANHÃ
20h30 - Sapycaiense x Inter SM
CLASSIFICAÇAO
CHAVE 1: Internacional (4), Novo Hamburgo (4),.
Juventude (4) e Veronópolis (3).
CHAVE 2: Grêmio (4), Santa Cruz (4), Caxias (3)
e Ypiranga (3).

CAMPHlNAT!l PAULISTA
3" RODADA
ONTEM
2030 - Palmeiras x Marília·
20h30 • Santo André x Ponte Preta·
HOJE
19h30 - Oeste x ltuGno
19h30 • São Caetano x Barueri
19h30 • Mogi Mirim x Paulisia
22h - Corinthians x Botafogo·SP
22h - Guarani x São Paulo
AMANHÃ
19h30 - Noroeste x Guaratinguetá
21h30 -Santos x Mirassol
22h - PortugJlesa x Bragantino
CLASSIFICAÇAO: Palmeiros (6), Santos (6),
São Caetano (6) e Guarani (6).

CAMI'HlIlATll ?AAAIlAl:IlSí
2" RODADA
ONTEM
19h30 - Paraná x Paranavaí·
HOJE
16h30 • Nacional·PR x Eng. Beltrão
16h30 -Iraty x Rio Branco·PR
19h30 - Londrina x Cianorte
20h30 - Toledo x J. Malucelli
21 h45 -: Iguaçu x Coritiba
AMANHA
19h30 • Atlético·PR x Foz do Iguaçu

CIIMPf!ltlATO CA!UOCA
2" RODADA
ONTEM
19h3 O - Americano x Duque de Caxias·
HOJE
16h • Volta Redondei x Boavista
16h - Resende x Cabofriense
19h30 • Tigres x Vasco
22h - Fluminense x Madureira
AMANHÃ
16h30 - Bangu x Flamengo
16h30 - Friburguense x Mesquita
18h45 -.Botalogo x Macaé .

·Até o lechamento da edição os jogos não
tinham encerrado

Juve tem parceria. comercial
Marketing do time é articulado por empresa de publicidade
JARAGUÁ DO SUL

A diretoria do Juventus
anunciou esta semana que fe-

. chou parceria com uma empre
sa da publicidade para conse

guir patrocínio para o Moleque
Travesso. O departamento de

marketing agora tem o .apoio
da Dumke, empresa de comu

nicação visual, que buscará pa-
U)

trocinadores para a temporada
� 2009: Além da divulgação do
� site, sócio torcedor e do time,""

,� por meio· de outdoors.
Segundo o proprietário daSetor de marketing do Juventus segue planejando ações para 2009

Dumke, Alvírio Dumke, os es

paços a serem comercializados
são as camisas, placas no Es
tádio João Marcatto e também
no site oficial do clube (www.
juventusjaragua.esp.br).

Somente depois do dinhei
ro em

-

caixa que o time será
montado. De acordo com o

diretor de futebol, Alcir Pradi,
o elenco será formado dentro
das possibilidades do clube.
''Ainda é cedo para falar de
futebol o. primeiro passo foi
dado que .foi o planejamento",

desconversou.
Já o presidente Ildo Vargas

está otimista com o, novo for
mato adotado pelo time. "Fica
clara a nossa boa vontade e o

nosso objetivo é fazer um tra
balho claro e transparente".
Ildo informou também que o

nome do novo técnico deve
ser anunciado em março e a

pré-temporada deve começar
em abril, uma vez que o time
inicia a disputa da Divisão Es

pecial do Catarinense apenas
em maio ..
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Não deixe ° carro estacionado na rua,
principalmente durante a madrugada.
Procure deixá-lo em locais vigiados.
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A promoção Carro Usado lV Nova é restrita à compra de carros usados.O modelo da televisão da promoção é CCE 21" Tela Plana HPS-2199FS. Ao receber'
qualquer desconto, perde-se o direito ao Prêmio(Televisão). A validade da promoção é de 20lq 1 12009 a 31/01/2009. A foto é meramente ilustrativo. Compras
à prazo sujeitas à aprovação de crédito.

www.autoefite.com.br Grupo Auto Elite 40 emos de credibilidade. � �aBo' 4732746000
Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança .

Ao viajar, não deixe
que sua casa pareça
abandonada.
Peça para alguém
recolher o correio.

. Ao sair, mantenha
pelo menos uma

luz acesa dentro da
casa e Iodas as de
fora desligadas.

Antes de entrar ou sair de casa, observe
se há pessoas suspeitas por perto.
Fique sempre atento, curta suas férias
mas não descuide de sua segurança.
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