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Pinho Moreira
flerta com PT
Depois de o' governodor Luiz Henrique
convidar e-senednrn Ideli Salvatti para
fazer parte de comitiva a Dubai, foi a
vez do presidente do PMDB assumir a

.

.

possibilidade de uma coligação cem o

PT no Estado.
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Estudo revela que pessoas que toma

ram pelo menos um comprimido de
aspirina nos doze últimos meses têm
36% menos chances de desenvolver
um câncer de estômago do que
aquelas que não fizeram o mesmo.

E aqueles que ingeriram ibuprofeno
têm risco reduzido em 32%. A pes

quisa foi feita com mais de 300 mil .

entrevistados.

Jaraguá do Sul � Vale do ltapocu III Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2009
- :NO 6.100- R$1,50 -www.ocorrejodopOvo.com.br

"�

�
I VIsite o '_"0 decorado

I
I

[9922-7480
- Plantão

.,

COMANDANtE
LAtO CHEQUE

EstRUTURA -i

www.grupoestrutura.com.br
.....................................

Polícia Civil investiga pedófilo
que abusou de quatro meninas
Morador da Vila Lenzi admitiu ter molestado quatro amigas da filha, de apenas dez anos.
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Marketing Esportivo
Recentemente, participando de uma palestra sobre ma

rketing esportivo, promovido pela Associação de Clubes
de Futebol Profissional de Santa Catarina, pude vivenciar
muitas ideias e experiências inovadoras que podem facil
mente promover urn bom relacionamento entre urn clube
de futebolê a empresa que semostrar interessada em fazer
parte deste empreendimento que, diga-se de passagem, é
bastante vantajoso tanto para o clube quanto para a empre-

, sa que o patrocina; E não é difícil entender porque tantas

empresas investem no esporte na atualidade.
Hoje, no Brasil, o futebol é Um esporte que atrai o

interesse de 80% da população e, com essa estimativa,
pode-se prever, de antemão, que .o fortalecimento da
marca e da imagem da empresa patrocinadora é rapida
mente reconhecida e fortalecida pela simpatia conquis
tada junto ao público e às diferentes mídias, além de
a empresa se mostrar envolvida com uma das maiores
paixões do público consumidor.

Vejamos alguns dosmuitos benefícios que urna empre-
'

sa pode ter ao patrocinar uma atividade esportiva: ,

10. Alternativa à mídia convencional- a evidência do
nome ocorre não só durante a duração das competições
como tambémnos dias seguintes, com a divulgação da ím
prensa, na televisão e nos jornais.

20• Reforço ou construção da imagem institucional- A
emoção que ,0 esporte oferece ao público é transferida à

imagem da empresa patrocinadora, pois a marca também
está partioipando daquele "momento mágico" e único.

30. Incremento das verbas - criação de comerciais com
a participação de atletas.

40• Rejuvenescimento da imagem -Incentívaratívída-
�

des esportivas constrói urna imagem mais jovem da em

presa, tanto no produto quanto na marca da Instituição.
Algumas empresas adotam' o marketing esportivo princi
palmente pata alavancar urn novo momento quando atra
vessam momentos de crise. Um-caso típico aconteceu em

1992, quando o Banco do Brasil.resolveu investir no es

porte como forma de motivar funcionários e superar pro
blemas financeiros. Patrocinou a seleção brasileira de vôlei
nas Olimpíadas de Barcelona, criando a Torcida Brasil,

, obtendo novas parcerias com seus clientes. Os resultados
obtidos foram excepcionais e o banco s,uperou a crise.

,

ADILSON MARCOS SBARDELATTI, PROfESSOR

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

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

Av. Prefeito Waldemar Grubba, t400 • Baependi· CEP 89256·500 • CP 19. É obrigatorio
informar nome completo, profissão, 'CPF e ' telefone (' não serão publicados).

Antecipação da contribuição previdenciária
CÉLIA GASCHO CASSULI,
PRESlDEfffE 00
!NSTI'llITO CASSULJ E
PRO�ORADE
mREfro 'ffi!8lJfÁFUO
E 'TEORIAGERAL 00
EStADO nA UNERJ

As batalhas jurídicas costumam ser

longas, mas podem ser vantajosas. Mui
tas empresas de prestação de serviços
ainda estão discutindo a ilegalidade da

retenção de 11% sobre o valor do ser

viço prestado, a título de antecipação
da contribuição previdenciária. Embo-
'ra haja dispositivo legal assegurando a

compensação 0U o "preferencial" direi
to de restituição, é sabido que o cami
nho nesses casos é penoso.

,A situação se agrava quando essas

empresas prestadoras de serviços são op-
, tantes dó sistema simplificado de tributa
ção - SIMPLES, situação em que todos os

tributos 'são pagos conjuntamente, num
único documento fiscal, o, que pratica
mente impede a compensação e' ende
reça o contribuinte automaticamente ao

pedido de restituição.
O Superior Tribunal dé Justiça vem,

reiteradamente, considerando inaplicá
vel às empresas optantes do Simples, o

recolhimento antecipado de 11% do va

lor bruto dos serviços prestados.
Dizem os Senhores Ministros que

"aplica-se na espécie, o princípio da espe
cialidade, visto que há incompatibilidade
técnica entre a sistemática de arrecadação
da contribuição previdenciária instituída
pela Lei 9.711/98 ( ... ) e o regime de uni-

ficação de tributos do Simples, adotado
pelas pequenas e microempresas".

Embora esse posicionamento esteja
consolidado pelo STJ, o comportamento
da administração tributária federal não
se modificou, em razão da falta de legis
lação que disponha especificamente so

bre a matéria.
Resta.às empresas 'prestadoras de ser

viços sujeitas à retenção dos 11% pela
sua fonte pagadora, que recolhem seus

tributos pelo sistema do SIMPLES,.recor-.
rer ao Judiciário, pois' sem uma ordem

judicial que ás ampare, continuarão a

acumular créditos diante do INSS, cuja
restituição pode chegar depois que a em

presa já tenha encerrado suas atividades,
como conseqüência da insuportável car
ga tributária.
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FALA Aí!

" Ele pertence
ao Pl que era

contra tudo isso. "
JARBAS VASCONCELOS
(PMDB-PE) SENADOR,

apontando o presidente Lula como

um aliciador de politicos corruptos.

"o PMDB não-
é mais corrupto que

o PT ou PSDB. "
PEDRO SIMON (PMDB-RS),

SENADOR, sobre acusação _

feita pelo colega de partido Jarbas
Vasconcelos (PMDB:PE).

"Um desabafo
sem maior relevo. "
TRECHO DE NOTA OFICIAL
DA EXECUTIVA NACIONAL DO
PMDB, minimizando a acusaçóo de

corrupçóo de políticos do partido.

Um a zero
o juiz de direito luiz Antonio Zanini Fornerolli, da Vara da Fazendq Pública de
Florianópolis, deferiu liminar em mandado de segurança contra a aplicação
da lei 14.649/2009, a conhecida Lei do Cheque, garantindo a uma empresa

o

de confecções o direito de não aceitar cheques apresentados por seus con
sumidores. A empresa argumentou que a norma impedia o livre exercício
de suas atividades comerciais. Lei estadual. de autoriã do deputado Nil
son Gonçalves (PSDB), entre outras coisas diz que os comerciantes ficam
proibidos de exigir tempo de abertura de conta corrente bancária parà a

o aceitação de cheque, sob pena de multa no valor de cinco salários míni
mos. Segundo'o juiz, o cheque é um título de crédito que constitui ordem
de pagamento à vista emitida ao banco para que pague a lmpertãncln
devida. Todavia, a instituição bancária pode não cumprir a ordem na au

sência de fundos, o que não quita'a obrigação que lhe deu origem e que só
será saldada 'quando o pagamento for realizado pelo banco. Resumindo, a
liminar pretende coibir a emissão de cheques sem fundos. A lei estadual
provocou um alarido no comércio catarinense, que é quem fica com a conta.

QUEM CALA... CONSENTE?
É o que se deduz da reação de lide- Em 2002, o ex-deputado federal De-

ranças nacion�is do PMDp depois de jandir Dalpasqualle (PMDB) disse o

declarações do senador Jarbas Vas- mesmo sobre o partido na eleição
concelos, prefeito de Recife por duas para governador. No segundo turno, o
vezes, deputado federal e governador 'presidente eleito Lula da Silva apoiou,
de Pernambuco, à Revista' Veja, rotu- Luiz Henrique da Silveira. Ouê nego-
lando o partido como um ninho de ciou o apoio em troca da presidência
corruptos históricos. Nem como ofensa da Assembléia para Volnei Morastoni
foi considerada a acusação do sena- (PTI, depois prefeiJo de Itajaí. Entre�
dor, que nqo será expulso do PMDB. O tanto, como LHS não satisfez o apetite
único questionamento será feito pelo da bancada petista, passou a ser ape-
diretório estadual de Santa Catarina. drejado. Dejandir foi aniquilado poli-
üuerem nomes.

.'

ticamente.

o CORREIO DO POVODQUARTA·FEIRA, 18 DE FEVEREIRO ,DE 2009

LIBEROU GERAL
O ministro da Justiça, Tarso Genro (foto ao lado) assino o jus
tificativo de projeto do presidente Lula, que tramito no Câmara
dos Deputados, permitindo o mudança de partidos pelos parla
mentares que estejam exercendo mandato e pretendam concor-

o

rer às eleições seguintes. Entre 10 de maio e a doto do escolho
oficial dos candidatos, em junho. O que derrubo o fidelidade
partidário estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral no ano

passado. E algUém. duvido que o projeto seja aprovado?

'QP o I i t i c a @ o c o r r e i o d o P o vo . c o m . b r
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o boi pode voar na eleição de 201 O
Presidente.estadual do.PMDB não descarta uma aliança com o PT

i

�
1
I
1

FLORIANÓPOLIS mar. Reconhece uma disputa
"Em política, a única coisa antecipada com outros preten

que ainda não. vi foi boi voar". dentes hoje aliados: o senador
A célebre frase é do ex-depu- Raimundo Colombo (DEM) e o

tado federal mineiro Ivair Nó- vice-governador Leonel Pavan
gueíra (PMDB), cunhada nos (PSDB). Mesmo assim; adianta
anos 1980 ao ser flagrado em que "em dezembro" o PMDB
encontro com lideranças do vai anunciá-lo como candidato
PC do B, PT e PDT para arti- a governador.
cular alianças às eleições mu-
nicipais de Betim (MG). E foi MOREIRA QUER PRÉVIAS
usada na segunda-feira, 16, O presidente estadual do

pelo presidente estadual do PMDB defende a realização
PMDB e ex-governador, Edu-· de prévias dentro do partido,
ardo Pinho Moreira. Em entre- como ocorreu em 1993, quando
vista ao jornalista Paulo Alceu, perdeu a indicação, para Paulo
apresentador do programa Co- Manso Evangelista Vieira e em

nexão News, da-Rede Record, 2002, com a indicação do atual
Moreira não desmentiu a pOS-, governador lliS. Mas não dige
sibilidade de o PMDB e PT 're bem a sugestão do ex-sena
se unirem na eleição de 2010 dor Jorge Konder Bornhausen
para o governo do Estado. "O (DEM) para que os três pre
PMDB tem seis ministros no tendentes se reúnam e adotem

- -, - - governo Lula e, ainda, preside "critérios" [incluindo pesquisas
a Câmara dos Deputados e o eleitorais) que até dezembro
Senado", justificou Moreira. possam consolidar uma can

A senadora Ideli Salvati (PT), didatura respaldadá 'pelos três
convidada especial do governa- maiores partidos do Estado. O
dor Luiz Henrique da Silveira, vice-governador Leonel Pavan

\ (PMDB) em recente viagem de .' (PSDB) disse ao O Correio que
uma semana a Dubai, nos Emi- ninguém vai impedi-lo de ser

rados Árabes, já percorre o Es- candidato. Já o senador Rai
tado na condição de candidata: mundo Colombo afirmou ql}e
Entretanto, Moreira defende "se o DEM não encontrar alia
a indicação dele próprio pela dos, irá à luta sozinho".
tríplice aliança se a coligação
com os petistas não se confír- CELSO MACHADO Moreira não desmente aproximação com o PT, mas já se anuncia como candidato a governador do PMDB

1
I
j

I
I

Mais ajuda'
para Apae,

O vereador Gilberto
Junckes (PPS) quer que
a Prefeitura aumente o.

valor do repasse mensal
,

para a Apae de Cuaramir
imo Para ele, os atuais R$

-- -

'a.500 "é vergonhoso" di-
ante das necessidades da
instituição, que tem um

custo mensal estimado
em R$ 32 mil e que, para
se manter, precisa realizar
vários eventos por ano.

Em nome de moradores
da Rua Maria Adelina
Schmidt Weber, pediu ao

Executivo que aquela via

seja pavimentada com as

falto. Isso porque se trata
de local bastante elevado,
dificultando o acesso das
oessoas às próprias casas. Ávila defende nomeações só �om a nova estrutura montado

Reforma precisa' de àtenção
especial diz vereador do PT

Depois de aprovada por que em 2003 também" criou
unanimidade na semana pas- as Secretarias do Desenvolvi-

'

sada, a reforma administrativa menta Regionais (hoje são 36'
que o prefeito Nilson Bylaardt em todo Estado). Para Ávila, a
pretende implantar em Guara- nomeação dos secretários de
mirim começa a receber críti-

-

verá ser feita só depois que a

caso O vereador Jaime de Ávila· nova estrutura administrativa,
(PT), que também votou favo- estiver montada. Sobre a cria
ravelmente à proposta, agora ção da Fundação Municipal
quer atenção especial da ad- de Esportes, que vai absorver
mínistração municipal sobre os cargos da Secretaria de
alguns itens, que ele entende Esportes, ele não, vê a neces

devam ser melhor avaliados. sidade da nomeação de um

Apontou, como exemplo, a secretário já que ele não terá

criação das secretarias regio- função. Jaime pediu também
naís locálizadas em bairros, para rever os valores divul

a um modelo de descentraliza- gados sobre a economia que
� ção existente há décadas em a reforma vai trazer e que, no
� Joinville implantado no pri- entendimento dele, será bem
� meiro governo de Luiz Hen- menor que os números anun-

rique da Silveira (PMDB), e ciados pelo prefeito.
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Programa oferece 97 medicamentos

Farmácia pode
atender mais
JARAGUÁ DO SUL

Quatro meses depois da

inauguração, a agência jara
guaense da Farmácia Popular
do Brasil ainda não atende a

toda demanda possível. Con
forme Katrin Grützmacher,
farmacêutica . responsável
pelo programa, atualmente
a média é de 25 clientes por
dia. Mas, apesar de o movi
mento crescer mensalmente,
o limite, de dez vezes mais,
está longe de ser alcançado ..
"As vendas já aumentaram

bastante, mas muitos ainda'
desconhecem os itens ofere
cidos", comenta.

Ao contrário, de antes,
agora a farmácia possui es
toque suficiente para dis

pensar medicamentos equi
valentes a três meses de uso.

Quem quiser adquirir algum
dos 97 remédios oferecidos

.pelo projeto do governo fe
deral precisa pagar em. di
nheiro e à vista. Porém, vai
.desembolsar de 50 a 90%

'

menos do que no comércio
comum. Basta apresentar
a receita médica. A lista'
inclui drogas contra hiper
tensão, diabetes, colesterol,
,alergias, anticoncepcionais
masculiIios, analgésicos e

antidepressivos. ,A farmácia
fica na Rua Reinaldo Rau,
no Centro.. e fica aberta das
Bh às 18h, de segunda a sex

ta-feira, e até o meio-dia nos

sábados.

, MUNI.CIPALlZADA
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Alunos aprovam o merendo
Depois de romper terceirização, Prefeitura ajusta serviço
JARAGUÁ DO SUL

A priIneira semana de aulas
nas escolas do município trou

xe consigo não apenas o retorno
de milhares de estudantes, mas
também uma mudança que in
fluencia o cotidiano de todos
eles. Rompida a terceirização
da merenda escolar feita pelo
governo de Moacir Bertoldi
com a SP Alimentos, a Secreta
ria de Educação de Jaraguá do
Sul agora tenta adequar o servi
ço. Na balança, as necessidades
nutricionais das crianças, a lo
gística de entrega e produção da
comida e os custos gerados pela
municipalização.

Uma das partes mais atri
buladas 'desse processo é pre
encher o 'quadro de pessoal
exigido ao trabalho. Conforme
Eliane Maluta Robert, gerente
de administração escolar, an
tes do início do período letivo
foi preciso contratar 30 me

rendeiras em caráter temporá
rio. Além disso, outras 24, que
haviam prestado concurso pú
blico em janeiro de 2008, aca
baram sendo chamadas pára
assumir ás vagas. No entanto,
devido ao trâmite legal das ad
missões, algumas das funcío
nárias ainda não conseguiram
chegar às unidades escolares.
Porém, segundo a diretora de
Educação Fundamental, Sir

ley Schappo, não há prejuízos
para os alunos.

.

De acordo com- a nutricio
nista Adriana Braun, re�pon-

9 Q 13
• 2°·leira . Cereal com leite
• 3°·leira . Macarrão e molho com salada
• 4°·feira . Feijão cQIII carne, arroz, farinha e laranja
• 5°·feira . Arroz, purê de batata, molho e salada
• 6°·feira . Pão doce, suco de abacaxi e melancia

• 2°·feira . Polenta, come com legumes e solado
• 3°·feiro . Feijão com come, arroz, farofa, fruia e solada
• 4°·feira . Pudim de chocolate e banana
• 50.feira. Risota de frango, suco tomate e salada
• 6°·leira· Sligu de uva, molho de leite e maçá
De 23 Q 27
• 2°·leiro . Feriado
• 3°·leiro . Feriado
• 4°·leiro . Achocolotodo, biscoito doce e salgado
• 5°·leiro . Arroz. batoto doce, frango e solado
• 6°·leiro . Cachorro·quente e suco de maracujá

."

Equipe da Secretaria de Educação afirma: merenda não perdeu qualidade com o fim da terceirização

Mudança
Reafirmando o que Sirley Scho

ppo, diretora de Educação, diz o

respeito do transição entre o fim do
terceirizoção e o retomo do merendo
municipalizado, os estudantes pare
cem imunes à polêmico. Segundo

Somontho Klosowski, 10, o comido
servido no recreio continuo igual
00 ano passado. uÉ gostoso'e tó�o
dia vem algo diferente"j.explico. ,O

. cardápio predileto inclui cachorro
quente e purê de batota com arroz.

crivo da profissional durante
a terceirízação. Para comple
tar, elas precisam da aprova
ção do Conselho de Alimenta-

ção Escolar e também seguem
normas determinadas através
do Fundo Nacional de Desen
volvimento da Educação. O
menu padrão foi adotado no

ano 2000, porém, continua
recebendo ajustes periódicos,
inclusive nas quantidades. Se
em uma instituição de ensino
determinado produto não cos
tuma ser bem visto, a equipe
não o tira da mesa, mas reduz
a oferta e encaminha as "so
bras" para outra entidade.

I'

sável pelo cardápio, nos pratos
das crianças poucas altera

çõesocorreram. Isto porque as

composições já passavam pelo KELLY ERDMANN

Entrego de alguns itens é semanal
Pregão eletrônico definiu os fornecedores de toda a comida servidanos recreios

Crianças conhecem c�rdápio antes

JARAGUÁ DO SUL

Uma das principais reclama

ções das cozinheiras nos anos

anteriores à terceirizaçâo foi
resolvida com o retorno da me

renda ao município, A exemplo
do que a SP Alimentos fazia, a

Seci'etaria de Educação também
.

extinguiu de vez a idéia de uma
central de distribuição' da comi
da adquirida. Agora, tudo segue
direto-às unidades escolares sem

passar pela Prefeitura.
Outra modificação adotada

foi na. periodicidade da entrega ,

dos produtos. As frutas e verdu
ras passaram a chegar senianal-
'mente. Já as carnes congeladas
são enviadas a cada 15 dias e os

itens secos, como arroz e feijão,
de forma mensal,

Conforme a', nutricionista
Adriana Braun, durante feverei
ro, o cardápio pode sofrer. ade
quações por parte das próprias '

escolas. Mas.,depois de tudo or

ganízado, as merendeiras serão

obriga� a segui-lo corretamen
te. O menu da semana continua
sendo fixado' em local visível

para os estudantes.
Ao todo, o município atende

18.330 alunos do Ensino Fun
damental, Centros de Educação
Infantil e entidades filantrópicas
como Apae e Ama. Os valores
gastos com a comida e o suposto
montante economizado a par
tir

.

da municipalização não fo
ram divulgados. Segundo Sirley
Schappo e Eliane Maluta Robert,
o balanço só poderá ser realizado

depois de alguns meses. Antes, a
Prefeitura pagava à SPAlimentos
R$1,13 porrefeição servida.
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ABUSO SEXUAL

POLíCWGERAL�������--

Polícia· investiga casos de pedofilia
.

Acusado de molestar quatro meninas tem 39 anos e mora no Bairro Vila Lenzi
JARAGUÁ DO SUL busca e apreensão, a polícia fez

A PolíciaCivil investiga um uma buscana casa e encontrou o

pedófilo que molestou quatro vídeo. As garotas foram submeti
meninas entre 10 e 12 anos. das a exames de corpo de delito,
De acordo com o delegado que descartou o estupro, A sus
responsável pelo caso, Uriel peita é que o crime era praticado
Ribeiro, o morador do Bairro há cerca de seis meses.

: Vila Lenzi, de 39 anos, confes- Ribeiro disse que as meninas
sou O crime na sexta-feira pas- eram atraídas com doces e brin
sada, 13. Nessa semana, o de- quedes. As vítimas moram perto
legado deve ouvir urna jovem da casa do acusado e costuma
de 14 anos, que também teria vam brincar com a filha dele, de
sido abusada pelo homem. dez anos. Elas estão recebendo

Segundo Ribeiro, o caso está 'acompanhamento psicológico
sendo investígado há cerca de' através do Conselho Tutelar. As ,

dez dias, depois que o parente dê investigações apontam que a fi
uma das meninas, que descon- lha não teria sido molestada. Ela
fiou dos abusos, registrou um bo- não mora com o pai, mas o visi
letim de ocorrência. A partir daí, tava com freqüência.
o delegado tomou o depoimento Como não houve flagrante, o
de outras crianças que teriam pedófilo responderá por atentado
passado pela mesma situação e violento ao pudor em liberdade.
dos pais delas. ,Se condenado, poderá cumprir

"Todas as meninas passaram pena de seis a dez anos de pri
as mesmas informações durante são. O acusado mora sozinho e

os depoimentos, como a existên- trabalha como auxiliar de servi
eia de uma, fita pornográfica que ços gerais. O nome dele não foi
ele assistia com elas", comentou. .. divulgado para não atrapalhar as
De posse de um mandado de

c-

investigações:
.

.

'

KCEL MOTORES
E FIOS LTDA ..

COMUNICADO RELEVANTE

A Kc�1 Motores e Fios- Ltda.,
empresa sediada na Comarca da

C�pital do Estado deSão Paulo, e
com filial no Município de Joinville,
Santa Catarina, vem COMUNICAR
aos Bancos, aos seus fornecedores,
aos seus clientese a praça em geral,
que em 13 de fevereiro próximo'
passado, foi desligado da empresa o

f u n c i o n á 'r i o. I L E N I R T O

KUCHENBECKER, que exercia.

suas funções no departamento
financeiro da empresa, no setor de
Contas a Receber.

A Diretoria

"Ele conseguiu conquistar a confiança das meninas com doces e brinquedos", disse o delegado Uriel Ribeiro

·Motorista acusado de atropelar
mulher se apresenta à Polícia
JARAGUÁ DO SUL

O . motorista do Corsa que
atropelou a aposentada Lurdes
Bernardo Pereira, 50 anos, na

noite de sábado, se apresentou à
Polícia Civil na tarde de ontem,
C.D.G., 41 aTIOS, vai responder
em 'liberdade por homicídio

culposo de trânsito (sem inten

ção de matar), com agravante
de omissão de socorro.

De acordo com o delegado
responsável pelo caso, Adriano

Spolaor, o fato do condutor ter
fugido. do local pode aumentar

a pena de quatro para seis anos
de detenção, caso ele seja con-

.

denado Ptlla Justiça. Segundo
Spolaor, o condutor 'se apresen
tou na companhia de um advo

gado, que pediu que o nome do
cliente fosse mantido em sigilo.

Em depoimento, o motorista
disse que a colisão aconteceu

porque amotocicleta mudou de

pista no momento em' que ele

ultrapassava um caminhão. Ele
disse que não conseguiu frear
a tempo e bateu na traseira da

.

moto. O motorista comentou

que, com o impacto, a mulher
que estava de carona bateu no

pára-brisa e caiu atrás do au

tomóvel. O condutor também
afirmou que não sentiu que
passou por cima dela e, por
isso, não sabe dizer se realmen
te atropelou Lurdes. Ele justifi
cou que fugiu do local porque
"ficou com medo. e não sabia
o que fazer na hora". Segundo
o delegado, o automóvel deve
passar hoje por perícia.

O acidente aconteceu na

Avenída Prefeito Waldemar
Grubba, por volta da meia-noi
te de sábado. Lurdes andava
de moto com o marido, José
Pereira. O casal morava no '

Morro da Boa Vista e voltava
de um culto numa igreja do
Bairro João Pessoa.

Casas alugadas
em negociação
GUARAMIRIM

o prefeito de,Guaramirim,
Nilson Bylaardt, disse que con
tinua negociando a redução do

preço dos aluguéis para abrigar
20 famílias do Morro dei Sch
midt. Nesta semana, três famí
lias deixaram a área que corre

risco de desmoronamento:
duas estão em casas alugadas
e uma permanece abrigada no

Parque de Exposições, que está
, à disposição dos moradores.

Segundo Bylaardt, o alu

guel de algumas residências

'praticamente dobrou nas duas
últimas semanas. Com o rea

juste, os valores ficaram acima
do custeado pelo Governo do
Estado através do auxílio-rea
ção, que é de R$ 415 por famí
lia durante seis meses. Hoje, o
prefeito deve reunir-se com a

promotoria de Justiça para ten
tar agilizar uma solução.para o

problema. As 20 çasas em risco
serão demolidas.
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AMBIENTE

Ajustes no plano de recuperação
Prefeitura aíirma que decisão judicial contempla amanutenção do antigo lixão
SCHROEDER turais Renováveis) e pela Fatma . momento, não foi oficialmente

A Prefeitura de Schroeder (Fundação do Meio Ambiente), comunicado da decisão, entre
esclarece que a determinação recuperando a área degradada. tanto, já iniciou os trabalhos
judicial, referente à recupera- "Agora temos que trabalhar nos para desenvolver as novas

ção da área do antigo lixão, não. detalhes"; avalia. orientações dos órgãos ambien
se trata de reformular todo o

.

Os ajustes requeridos pela tais", ressalta Daniel, acresceu
plano, e sim de ajustes no pro- Justiça Federal são focados na tando que o prazo de 60 dias
jeto original. "Desde a primeira manutenção do antigo lixão, inicia somente com a notifica
interpelação, a Prefeitura cum- .contemplando também a im- ção.'� recuperação da área está
priu com todas as determina- plantação do plano de monito- em curso, é um processo demo
ções judiciais, o. que a Justiça ramento das águas, na devida rado porque acompanha a re

solicitou agora foram ajustes no forma como sugerido pelos ór-' novação da natureza", justifica.
plano, que vem sendo desen- gãos ambientais, e amanutenção

r

Hoje, o secretário de Sane
volvido'desde 2002", declara o da vegetação sobre os controles amento e Gestão Ambiental,
procurador do município, Da- ambientais (tubos de captação. José da Cruz, se reúne com o

niel de Mello Massiminó. de gases e calhas de.drenagem engenheiro responsável pelo
Para Daniel, o deferimento superficial), conforme trecho ex- plano de recuperação da área.

da sentença retirando o paga- traído da Ação Civil. Pública ,N° A' intenção é desenvolver as

menta da multa é prova de que . zooi-,72.09.000439-4/SC. Ségun- adequações solicitadas e tomar
a administração municipal está' do a Prefeitura, a análise de água as providências imediatas.' O
cumprindo todas as exígên- e de gás já é feita, mas não regu- projeto deve ser encaminhado
cias estabelecidas pelo Ibama larmente, como é determinado novamente ao Ibama e à Fatma.

(Instituto Brasileiro do Meio pelos órgãos ambientais.
Ambiente e dos Recursos Na- "O município, até o presente Área do antigo lixão recebeu melhorias e Prefeitura deve cuidar do manutençãoLUCIANA DE AGUIAR

Secretaria de Educação recebe.'.
doação de acervo e material

Encontro no' Instituto Grade de Schroeder
I •

Representantes da Arnvali conhecem de perto o Projeto Maruim
CORUPÂ

A Secretaria de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer de Co

rupá prepara Um kit com ma

teriais didáticos para todos as
escolasmunicipais.A distribui
ção do material é possível pela
recente doação do estoque da

papelaria Maffezzolli, desativa
da pouco depois dofalecímen-

.

to de seu proprietário, Eugênio
Maffezzolli, aos 71 anos. Eugê
nio foi saxofonista e integrante
da Jazz Band Elite, ajuda nos

anos 60.
Entre o material doado, está

o acervo de partituras e mú
sicas do' saxofonista. "Pratica-

mente temos uma relíquia, são
arranjos musicais das duas for
mações da banda, desde 1929",
entusiasma-se o diretor da Es
cola de Música, Lauro Wendorf
Junior. 'Agradecémos à família
pela doação do acervo e esto

que", acrescenta.
.

Ele informa que o material
será guardado no Arquivo His
tórico da cidade e que,' em ju
lho, homenagearão Eugênio. '�
orquestra, que' ainda está em

processo de adaptação, fél!,.á um
concerto dos 18 anos da atual
Jazz Band Elite e tocará o reper
tório para lembrar a antiga for
mação", revela Lauro.

SCHROEDER/
SÃO JOÃO 'DO ITAPERIÚ

Ontem, os representantes
da Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Ita

pocu) se reuniram na sede do
Instituto Grade de Ciências
Básicas, em Schroeder, para
conhecer o Projeto Maruim.

. Durante o encontro, houve a

apresentação do projeto aos

novos prefeitos e a recapitula
ção do trabalho fá desenvolvi
do pela entidade. "O projeto é
financiado pela Amvali desde
1993 e está bem adiantado",
avalia o presidente da asso

ciação Valdir Côrrea, prefeito
de São' [oão do Itaperiú, Ele
destaca que a pesquisa bene
ficiará todos os municípios da
região e reforça a parceria.

Sobre a viagem a Brasí
lia, Côrrea conta que a expe
.riêncía 'foi positiva, e que o

objetivo foi tratar sobre os re

cursos que devem ser libera
dos às cidades atingidas pela
catástrofe climática, no mês
de novembro de 2008. Côrrea

o também assinou um convênio
com à Defesa Civil no valor de
R$ 100 mil, dinheiro que será

Professores do Esçola de Músico Jazz Band Elite com acervo de Eugênio liberado pelo Estado.
.

Prefeito Valdir Côrrea aV.alia viagem feito o Brasília como positivo
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CICLISMO VALORIZADO
o jornal O Correio do Povo de 10 a:

16 de fevereiro de 1990 trazia em sua

capa uma matéria sobre o ciclismo em

Jaraguá do Sul, que estava em alta. A
Prefeitura havia fechado contrato com

os atletas Vanderley Zocatelli, Valdir
Hornburg, Alternar Souza, Sílvio Ewald
(todos jaraguaenses), Osmar Campezato,
Maurício Pantaleão e Cleber Correia (de
Florianópolis). A cidade eslava orgulho
sa de poder contar com uma "seleção"
de ciclistas consagrados até mesmo in
ternacionalmente.

Os ciclistas eram vencedores de pro
vas estaduais e nacionais e competiriam
futuramente em provas mundiais. Um
dos maiores.objetivos, segundo o técni-

co da época, Sílvio Ewald, era brigar nos
mesmos níveis com [oinvílle e Brusque,
conseguir o título do [ase (logos Abertos
de Santa Catarina) e destacar o ciclismo
em Jaraguá, conseguindo maiores patro
cínios.

Em 1990, o município se orgulhava
muito de ter contratado estes atletas,
.poís seus nomes eram conhecidos em

todo o território nacional. Osmar Cam
pezato havia conquistado o título de

campeão Panamerícano e brasileiro,
Pantaleão foi campeão -brasileiro pela
categoria júnior e estadual, além de ter
vencido vários [ase, Cléber também
havia conquistado o título de campeão
brasileiro e estadual.

Sílvio Ewald,
além de técnico,
era destaque
em provas de
resistência e

velocidade

DESVENDADO
'O Sr. Amadeus Mahfud idEmtificou a foto daUltima

edição como provavelmente sendo a chegada do Bata
lhão Rodoviário a caminho de Lages, na década de 30.
A rua onde estão é a Avenida Marechal Floriano Peixo
to. Bruno Behling também identificou a rua. A edifica
ção de dois pavimentos do lado direito era de DUo Wag
ner, seguida da casa da família Schwartz e do comércio
Stüber, Na década de 40, no final desta rua ficava a casa

de saúde do Dr, Mazurechen. Segundo consta no Arqui
vo Histórico a edificação de DUo Wagner foi construída

-

em 1922 e além de salas para alugar nó térreo, havia uma
loja de calçados chamada "Flora".

VOCÊ S1P3IA�
A Rqa, Venâncio da Silva Porto foi assiro denomm:ada pela Lei fi.o 21

� de 1957. Venancio da Silva Porto nasceu em Itajaí (SC) no dia 4'de janeiro
de 1879 e'faleceu emIaraguãdo Sul no dia 6 de agosto de 1937. Venâncío

. adquiriu terras em Jaraguá em 1896, e cámeçou urnlrabalho pára criar um
tabelionato na cidade. Em janeiro de 1900 assume o Cartório de Notas e'
Ofício de Registro Civil de Jaraguá.

1990 PELO MUNDO
• Fernando Collor de Mello ossume a

Presidêncíc da República (15 de março)
• Exibido o príméiro capítulo -da novela Pantanal
.nc extíntc Rege Manchete (27 de março)

• Lançamento do. vídeo game Super Nintendo
(21 de novembro)

• Nasce a crtriz Carla Dicz (28 de novembro)

• Morre a modelo brasileira Adriànà de Oliveira
,

'{2'1 de jcneiro)
. '

,t:.OO��"�""""';
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E
PR

FIAT Z'ERO
NAJAVEL

r

NOTEBOOK
No compro do seu FIAT JAVEl ZERO KM

você leva pra casa um NOTEBOOK novo*.

"Este anúncio cinula as anteriores.. Carros que partiCipam desta promoção: Palio Weekend Adventure, CHASSI: 4263887 - Palio Weekend Trekking, CHASSI: 4264449 - Stilo Flex, CHASSI: 3087557 - Stilo Sporting Dual,
CHASSI: 3088038 - Strada Fire CE Flex;CHASSI: 7121733 - Strada Treeking Flex, CHASSI: 7128711. Na compra de qualquer um dos veículos zero Km relacionados acima, na FIAT Javel, você ganha um 'NOTEBOOK
modelo e marca determinados pelo Jovel. Esta promoção é válido até 28/02/2009 ou enquanto durarem os estoques. Terá direito 00 prêmio negociações sem troco e sem descontos (preço de fábrica). Todo o linho FiaI com
redução do IPI paro fados as veículos zero Km em estoque. Esta promoção pode ser revogada sem aviso prévio. Todos as imagens são de caróter ilustrativo.

AUTOFELICIDADE!

FATURAMENTO DIRETO DE FÁBRICA: PRODUTOR RURAL ai FROTISTA fi PORTA,?OR, DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Javel
JAVE.L Concessionário FIAr. Rua Expedicionário João Zapella, 214 - Fone 3274 0100 - Jorogúá do Sul - SC - www.jcvel.com.br

-_--------- -�- --�--�--"
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Strasbourg Jaraguá do Sul � (47) 3274-1900
.

Rua Reinoldo Rau, 414

Blumenau - {47) 3331-4$00
Itajaí - (47) 3344-7000

Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL;
!fi
'\
,Bru$que - (47) 3355-4500

Rio do Sul - (47) 3522-0686

BANCO PEUGEOT

Promoção "lero Grau, Zero de taxa", 0% de juras p4ra tadai! linha Peuçeor 307. UnhaPeugeotl{)7 (eeem Peuçeer 207 Passon ePeugeol207 Escap�) - Taxa O,99%a.m.l1� moda!id�de lea5ing pelo PSA FaanceArreooilm('jlto Mercantil SÀ.(O!ll ennede de 50% no plane de 24 p4Kela\. Para toda linha Pcugeol207 Pmio!1 e PflIge!lt 207 Iscapade, na
modalidade CD( i(!&!i!o Direto ac Consumidor) pelo Sànw PSA fínan<e Brasi! S.A., laxa.;le 1,30% a.m, tcrn I;!(IlrJdJ de 50% no plano de 12 parcelai. Peug1!Ot 206 Sl!flsatiOll, taXa Q,99%a.m" cem cntrMl.!, mais 60�r®s de RS 299.oo.'t?·5imu!açâo, modaJitlade lusillg pelo PSA FinanceArrendamento M�rQntíl SA, wllsiderando o vcÍ(u]oPeugeor
206 Sensatloll Ul Flex, 3 penas, pintura metá!!ca Preto Perla Neta, ano/modelo 200&12008. Preço públito sugerido para venda'iI �iru a partir óe RS 27..100,00, todo o 8rasil (e>:ce!O Zona Franca de Manaus; com frete jll{luso. Nano de 60 meses send(): Enrrada de RS "l4AS6,ú(} (51,95%).iI vista, mais 60 parcelas mens.ils lotais fixas de RS 299.00 tom
venrlmeotc da la Iprimeilil) p<lr(e� paw 30 dia� laxülnterna de Retomo (HR! de 0,99% a.m. e 12,55% aa, a CU (CUSto Efetiv� To,,}]) da operação de aneneamentc melúllltll é de 14,9!% a.a e 1,17% a'.III, cem inôdêflcia da ISS e TC lnouse na CEI (CUS!O Efetivo TlJtal). Valor lotai dO'iekul() a prêllO!le R$ 32.396,60. Sujeito.i aprovação de o"édito. A.�

mndlçõencirna poderão S1!r alu.'radas se houm altefaçóes signiõ("atiof.ls no mer(ildo finan(eiro, sem aviso prévio..l-Simti!açâo. modalidade Leaslng �!o PSA FiniUl<e Arrendaml'nta Metan!jl SA, considerando o vefculo Peuqect 207 XII 1.4l Rex, 3 ptlrtas; piatllla sólida, ano/modelo 2008/2009. p�o público sugeoon para \Il!nda à vista a partir de RS
35.990.(10, lodo o Brasil (ecetc zene frama de Manilusi rem hHe imJuso. Plano ue 24 meses sendo: Intreda de RS 17.995,QO(50JIO%) cÍ vim. mais 24 panelas mensais totais filil� de RS 891,61 com vendmentode 1� (primeiril) jJ<lrcela pala 90 di.ls. Taxa Interna de Retome (TIR} de 0,99% ame 12,54%iI.d,d ([J (Custo Efetívo Total) dífop�raç�o de
arrendamento meeantlt e de 1.5,75% ae e 1,23%a.m, tom inooencja de ISS e'TC iodúsa na CET (úr�!O EMI\'{) lota!). Valor tOI�ldn'lejcrrloa pmzade RS �9J93,64. Os equípamenresrnedcs são itensdesetie da versão Peugeot 201 XS ÁulnmáliC"ill.6l16V Fler -.5 portas- ano!ma!le!a lOO8/2OO9. Ae$(olha do nem opcional ai! bag duplo frontal e lateral
L".tll vIIlculada ao item ban(os reeesthtcs de couro, e vke-versa e 5�O itens exdusivospal(l a versao XS AutllmáUC(I 1.6l16VFIe):, 5 porta s:.Simu1aç�, m�'(]alidQde Co(· Ctédi!O Direto ao (onsumidorpE!o Banco Peuqeot. consldt!l<lndooveíwlo Peuyeol207 Passiofl XR l.4lH(!l(," portil$, pintura lólida, anolmodelo 2008/Z009. p�o pabfíco sugerido para
vend� a.vislaa part\r<le f!5 39.'190,00 paratodoo8r�il (e�cl!!o7ina Franca cIf Manausi(omfre� incluSO. Plano de 1l meS<!Benoo:_Entrada di) 19.745,00 (50%) d vista, mals 12 par(ela� mensaistotais ft�ilSde RS 1.915,33(omvencirnento da 1 (prlmtlra) parr.e-Ia para 90 dias.Taxa Interna deêetomc (TIR) de 16.76% a.a e l,3O%a.m .. am (Custo Efetivo
10tdl) d<l operaçfitl deünenõamentcéde 24,24%a.a I! 1,31% um, (1)," fndcênda dl'lOF de 3,O%a.d para?essw FJsica (o(US{odo IOF aditiona1 deO,38% eaé ínthrído no(oefitiente). Vaiortotaldo veftulo a prazo de RS 42.728,96. Todii�as (Ond�"ÕeSadma (jti!d<I�, modillicLlde leasing e modalidade coe (Crêdito Oireto ao(omumidor), �ão sujeitasâ
apmVãçáorll!-oédito e cederão ser aneradase hOIlVf!rem aiTt>raç{ies significatiYilS no mr:n:ad()fin�n(elro, sem aviso previo. Estoque nadonai da, mntessionálias PeugMt panicipanti!t.linfla P\'!uw.oT 307·500 unidades; linha Peugeotl07 - 500 unidades; Paaqeot 206 Sensatlon 1.4I..fip)(..3 porras, ano/modelo 2OO!InOO8, pintura metéüca preto pana
uera - 50 andedes, P�ro de: v!génda da promoção de O]f{J211009 ii 02/03i2009, cu enquanto durarem os estoques. Fotlk somente para /:Irs ilustraTlyos, Não wma!ªJí'{d para outras pIGm(l\Óes. P<lra mais informaliÔ(!s sobre pr�os 1! (ondiçã.es esj)t!ci�is, (onsulle a Rede: de (oncessionárias Peuge(lt p"rydpanle:s, ligue para 0800-70]2424 ou ,,(esse

WW'o\'.p1!tl9oot.rom.br. Oll�idoria do Banco Peugrot ligue para 0S(l0·7]19090.

De Segunda à Sexta das 8h às 19h Sábados até às 13h. o wWw.strasbourg.com.b� DIRIJA ESSE PRAZER
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. New Civic LXS 2007
i COMPLETO + AIS RS 54.900.00

o CORREIO DO POVO IIQUARTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2009

MOÇAOMOTOS
100% FINANCIADAS

(47) 3273-6600

Financia'

Compra
Vende
Troca

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

Compramos
carros acima

de 2001

tscort 1_6 l1993.

Ranger xlt 4.0 6cc estendida 4

portas 199·9 completa + air

bag,abs,DVD e gnv, 4X4.

R 1 2008 zero KM

Ranger stx estendida 4.0 scc
comp. + abs, air bag, gnv.

Astra gls 2_0 1999
-

completo, Ka gll.Oi 199&..Saveiro 1.6 MI 1999.

Vectra cd 2.21997 completo +

abs.teto solar,bancos em couro
,

e controle de tração.
Uno eletr.onic 19944 portas. - Fusca 1300l1979_ Vulcan 750 1996.

2006, Prata, Flex, Ar-quente, Limpador e
Desernbaçador Traseiro, CD Player.

PRONTA ENTREGA e EMPLACADO!

2009, O KM, Vermelho, Ar-condicionado, Dlreçáo
Hidráulica, Vidros e Travas Elétricas, Limpador e
Desembaçador Traseiro.

l

2007, Prata, Gasolina, Ar
condicionado, Direção
Hidráulica, Desembaçador
traseiro.

.

2005, Preto, Gasolina, Ar-condicionado, Vidros e_
Travas Elétricos, limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de liga-leve, CD Player.

2007, Prata, 07 LUGARES, Gasolina, Ar-condicionado
Digital, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos
Elétricos, Áir Bag, Freios Abs, Rodas de Liga-leve, CO
Player, Limpador e oesembaçador Traseiro, Bancos em .

Couro, Piloto Automático. '

2007, Automático, Cinza, Gasolina, 28.440 Km, Ar
condlctonado, Direção Hidráulica. Vidros, Travas e Espelhos
Elétricos. Alarme, Desembaçador Traseiro, Freios Abs, Air
Bag II, Piloto Automático, Rodas Liga-leve, CD Player cl
Disqueteira pi 6 Co's e Controle no Volante, Faróis de
Neblina.

Mauro
;;e, 174-* -mo �e-�
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Agora ernJaraquá do Sul, a opção mais prática e mais econômica para ter seu próprio negócio

AJaraguá Business Center oferece toda a estrutura que você precisa para por em prática
os seus planos. São salas totalmente equipadas em localização privilegiada e o principal, o
mínimo de investimento inicial, baixas despesas mensais e a vantagem de uma Instalação
ímediata.

PÚBUCOALVO
,

' ,

Autônomos, Profissionais Liberais, Consultores, Associações, Microempresas, Empresas
sediadas fora de Jaraguá do Sul, Representantes cornerctaís, Advogados, Engenheiros,
Arquitetos, Estilistas, Decoradores, Auditores, Empresas prestadoras de serviços e todos
que desejam possuir um atendimento telefônico profissional e um loca para desenvolver

: seu trabalho, reunir-se com seus clientes ou treinar seus colaboradores.

VANTAGENS
Investimento: As salas já estão
mobiliadas, com todos os equipamentos
e serviços necessários para o seu

negócio;

Economia com despesas: redução de
custos fixos (aluguel, água, luz, telefone,
IPTU. funcionários, encargos
trabalhistas, etc,}, em ate 70"/0 do valor
de um escritório comum.

SERViÇOS
- Oisponibil1zação de endereço fiscal e
empresarial;

- Recepção completa;
- Serviços de apoio administrativo;
- Salas executivas e'de reuniâo; ..
- AudITório para até 25 pessoas;
- Internet banda larga e wireless;

.

- Telefonia digitai;
- Recebimento de encomerrdes e

correspondências;
• Atendimento telefônico personalizado

Rapidez na instalação: sem maiores

ccmpãcações. em poucas horas sua sala
está à suadísposíção.

Disponibilização de salas por hora, dia, integral ou planos mensais

Conheça seu mais novo escritório pelo srte wwW.jaraguabc.com.br

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1188 Sala 401
Centro - Jaraguá do Sul - se
47 3376�9600.

www.jari;lguabc.com.br
comercial@jaraguabc.coM,br

.,
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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

Proc. (eleron Dual (ore E 1200

Memória 2GB I HD 160GB I DYD-RW
Kit 3x I (fedado. Mouse e Caixas Som)

MONITOR 1V lCO .19" lG

R$ I J90,OOàv�

� �
tI't
..

*Cartão VISA
'Fotos meramente ilustrativas

lflfDJl".,
•• ele R$ 179,00

-jIíI('
1$,.1,..ã_

I'�
•• R$ 58,90

.. jjuru'"'
. ...�-

llD ew.I� GtIIn IJ8
te. � )rqIi .. W '" (41) nU·II"
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MOTOS ·AUTOMÓVEIS· CAMINHÓES
Fone:

3370-6261

,,0 rn fi>; a. r a v o

Financiamento x Consórcio

r&�,,�;;;;�l;�%:; '" »M:J<.<-':t:<"':�" '" ""-"'id ",,',,3,&$ ,�'f&%���

l� "BALCÃO' DE
"

I" NEGÓCIOS . ':,
�,�1t�\kk_'f""'�j%à't1�;�

• VENDE-SE ....

ADAPTADOR - Vende-se, usb
wireless 54 mega. R$ 50,00, Tr:
9917-3771.

.BAR - Vende-se, na IIha.da figueira,
nego Tr: 9162-1857 ou 3372-3332.

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

CACHORRO - vende-se, pastor
alemão, fêmea, cf 2 anos. R$
250,00.' Tr: 3370-2019 ou 9997-
5027

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

GUITARRA - Vende-se, Jackson

Flying-V, vermelha, japonesa, nova.

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

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

LOJA - Vendem-se, instalações e

estoque de confecção, aceita carro,
material de construção ou terreno no

nego Tr: 8813-0934.

MAQUINA - Aluga-se, de costura. Tr:
3371-1305 ou 9962-7720.

MERCEARIA Vende-se, no bairm
Chico de Paulo. Tr: 9112-3947 .

MODEM - Vende-se, Siemens Speed
Stream 4200. �$ 70,00. Tr: 9917-
3771.

MOVEIS - Vende-se, 2, para
banheiro, com granito, espelho,
cuba, e torneira, em excelente
estado. Tr: 3372-2430 ou 8405-
9447.

MOVEIS - Vende-se, para salão de
cabeleireiro. Tr: 3275-3393 ou 3275-
3883.

PADARIA E CONFEITARIA '- Vende
se, com todos os maquinários e

clientela formada. Tr: 3372-1058.

SORVETERIA - Vende-se. Tr: 9105-

Filial: Shopping Cenler Br�ilhaupl- 2° Piso

9559 ou 9155-5311 .:

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 9973-50�2.

Meninas 5 Estrelas

ic'. �
Com novas gatas na casa

,

RAISÇA iniciante *
Estilo MENINlNHA
RAQUELI iniciante*Es,ilo SAPECA

RAFAE� injciante*Estilo SENSUAL

MONICA iniciante
Es'ilo SAFADINHA *.

Temos motorista que leva 1l traz

14719624-8410
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lém �e amigos, guar
. ""'.

toes
Adestramento
pautado na

psicologia
canina garante
a segurança da
casa e da
'famllia

JARAGU.ÁDO SUL

Você sonha com um

companheiro que
respeita suas ordens e

ainda sirva de guardião
para a casa ou a empre
sa, mas nem ousa

pensar em contratarum

segurança particular?
Então, não basta
somente proçurar o pet
shop e comprar um

càchorro. É necessário
ter alguns cuidados
posteriores à aquisição.

Proprietária do Canil
Baby Dolly, no Bairro

Ba8pendi, Schirley.
Stinghen, 25, dá a dica
certeira para quem
cogita a idéia de adicio
nar mais um integrante
à família: adestre-o.

.

Segundo ela, com o

treinamento correto, o

cão passa, literalmente,
a ser o melhor amigo do
dono. O método sugeri
do é o de proteção
avançada. Nele, o

animal aprende a

responder os comandos
através de compensa
ções. Durante as aulas, o
cachorro ganha petiscos
ou brinquedos e jamais
sofre agressões. Tudo na
mais perfeita psicologia
canina. "Eles descen
dem das lobos, que

viviam em matilhas e,

por isso, necessitam de
líder. Dentro de casa,
esse papel cabe ao

homem e não ao bicho",
complementa.

É exatamente isso

que o adestramento
enfoca. A primeira
etapa a ser vencida leva
cerca de três meses e

trata da obediência
Passada essã fase, o cão

começa a receber os

ensinamentos de

guarda e proteção.
Conforme Schirley, para
executar a tarefa de dar
assistência em casos de
violência, o cão deve ter
instinto de caça aguça
do e' muita motivação.
Alguns são próprios ao

serviço. Fila, rottweiler,
labrador e pitbull são

quatro participantes
desse grupo. "Eles

precisam ser treinados e

não podem nunca ficar
frustrados, sem carinho,
comida e espaço",
alerta. Do contrário,
devido à agitação
comum a essas raças,
têm chances de se

tornar perigosos .

"Quem faz o animal é o

dono", resume.
Também por causa

disso, o adestramento é

sugerido para filhotes.
A idade ideal vai dos
cinco meses até, no

máximo, quatro anos.

Porém, quanto antes o

trabalho começar,
melhor. Isto porque, o

bicho adquire costu
mes ao longo da vida e,
à medida que o tempo
passa,. a reversão fica
mais complicada.

Adestradora profissional, Schirley
todo cachorro é o reflexo do dono

Rua Fritz Bartel, s/n - CEP 89256-120 -

Baependi - Jaraguá do Sul - SC

CUSTOSDO SERVIÇO

Interessados em contar com ajuda de um

cachorro adestrado para garantir a segurança
,

pessoal e de imóveis têm três alternativas. A
primeira delas é comprar um filhote e, em

seguida, colocá-lo aos cuidados do
profissional especializado. A sugestão
também "vale para animais com até quatro

-

anos de vida. O serviço custa de R$ 350 a R$
550rnensais-.
Se isso parece demorado demais, outra opção é

adquirir um cão já preparado. Mas, organize o

orçamento antes. Eles não são vendidos a

menos R$ 4 mil. Por fim, quem prefere não t';r
tanto vínculo assim com o bicho, pode aluga
los.Amensalidade do serviço chega aosR$ 500.

c.ari·U baby <f�JJy
(47) 3370-1645'
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"exceto bolsas e acessórios Victor Hugo

EZSO+ ·VICTOR HUGO
com desconto único de 25°/0

ROUPAS FEMININAS-ACESSÓRIOS

. Loja Carmelá; defronte ao colégio Bom Jesus, na Marechal Deodoro, 739, loja 04 - Centro - Jaraguádo Sul
.

4730550878 - contato@lojacarmela.com.br ./

A loja está aberta para você das 9h às 19h de segunda à sexta-feira. Aos sábados sua visita pode ser feita entre as 8h30 e 13h.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3275.3300 • 3055.3300
SPEDITO
IMÓVEIS

DEcVENDA�:

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
ATiI'IIlIMENTO

ONU lU
SEGUNDA A SEXTA: Bh30 às 12h e

13h30 às 19h • SÁBADOS: 8n30 às 12h
ENTRE EM CHAT

COM UM CORRETOR

Ref. 857 - Casa nova cf
02dorm. + 01 suite e

demais dependências. área
de festas cf churrasqueira,

portão, 02 vagas de

garagem. Financia pela
CAIXA e aceita propostas de
carros, terrenos e imóveis.

RS240.000,00.

ReI. 858 ., Chácara cf 01
rancho de madeira, 02
tanques de peixe, 01

choupana cf Quarto, 01 iagoa
c! quiosque no meio e uma

casa cf 02 dorm .. , saia, copa,
cozinha e bwc social. Aceita
terrenos e imóveis de menor

vaiar. R$ 250.000,00.

Ref. 884 - Casa cf 1 dorm. + 1 suãe el hidro. e demais

dep. Toda murada, 2 vagas de gar. Aceita propostas de

carros.jerrenos e imóveis. R$170.000,OO.

Ref. 851 - Galpão comerciai cf 1.177m' de área
prívanva. 1° andar cf 1 mercado e 2° andar cf 10 salas
comercias. Financia pela CAIXA e aceita propostas de

carros, terrenos e imóveis de menor vaiar. Sob consulta.

Ref. 853 - Casa cl 3 dorrn. e d+ dep., 1 vaga de gar
+ sala comercial cf bwc. Escriturada e aceita

propostas. RS 105.000,00.

Ref. 587 - Casa com 130m', 2 dorrn e d+ dep., área de
festas cf churra., galpão ci Bwc nos fundos da casa ei
aprox. 80m'. Aceita troca por apart. RS 169.000,00.
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Centro Sul-Brasileiro de Pesquisa
Extensão e Pós-Graduação

FAFIPA - FACULDADE ESTADUALDE -EDUCACÃO. CIÊNCIAS
E LETRAS DE PARANAVAI

RECONHECIDA PELO GOVERNO FEDEAAL (MEC), CONFORME DECRETO N' 69.599 DE 2311111971.

, PÓs-Gradua.ção em:

NEUROPSICOPEDAGOG,IA E EDUéAÇÃO INCLUSIVA

(Complemento em Neuropsicopedagogia Clínica)
LíNGUAS MODERNAS E INTERDISCIPLlNARIDADE (Português e Inglês)
INTERDISCIPLlNARIDADE COM ÊNFASE EM HISTÓRIA ,E GEOGRAFIA
EDUCAÇÃO FíSICA ESCOLAR E INTERDISCIPLlNARIDADE

EDUCAÇÃO FíSICA ESCOLAR ESPECIAL '

Locais doscursos: Hotel ltajara e Hotel San' Sebastian

Coordenação Regional: Lilian Derreti
e-mail: censupeg@censupeg.com.br/licajs@hotmail.com/
Telefones: (47) 3275 - 3786 I 9135 - 8778

www.censupeg.com.br -

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Siqueira
CONSU,LTORIA
HABITACIONAL

.Ziener

Processo para liberação de FGTS eloü
financiamento �de:

'

• Aquisição de Imóvel Pronto,
• 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@rietuno.com.br
Fone (47) 3370-9849
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2655 -: Vila Lalau

(ao lado Besc Portal) - Jaraguá do Sul

ESCÇ)LA DE CABELEIREIRO CIEM SAHB -

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

28/12/1999 - Registro nO 4480

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

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
_ Qualificação em Massoterapia
-'Shiafsu
_ Quiropràxia
_ Massagem na Cadeira E:rgonômica

,

Mais informações: 47 - 3275-4125
Rua João Marcatto, 1-56 centro - Jaraguá do Sul - se

.
.
E-mail: jaragua.ci�m.sGthb@te·rra.com.br

$ite: www.massoterapiá.estetica.c!emsahb.com.br

SENA/se
SCHROEDER

,
A INDÚSTRIA DO CONHECIMENTO.

Fone: (47) 3374 0224 • Fax, (47) 3312 9503 • jaragua@sc.senaLbr l'/WW.sc.senaí.br • SENAI OH-UNE - 0800 481212

SEJA UM PROFISSIONAl- DE SUCESSO!
.

FAÇA CURSO TÉCNICO NA
FACULDADE SENAC!

- Técnico em Segurança do Trabalho -
'

início 16/02/09
- Técnico em Enfermagem - início 09/03/09
- Técnico em Alimentos - início 11/05/09

lnscríções abertas.

Faculdade SENAC - ótimo no seu currículo
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FAR CIA EKltíBRf '�\fARMÁCIA DE M�NIPUlAÇÃO
SEM�RE ATENTA NO QU� TEM DE MEtHOR PARA VOCÊ!

ADEUS DENTADURA! DENTES NOVOS EM UM DIA!!!

o mundo moderno e seu aprimoramento científico constante trazem-nos

atualmente diversas inovações na área da saúde. O surgimento dos Implantes Dentários na

Odontologia, há meio século atrás, revolucionou a abordagem e o planejamento de casos

complexos em reabilitação' oral.
.

O uso de dentaduras, por exemplo, que até hoje era uma situação inevitável para
muitas pessoas, passou a ser a última opção em desdentados totais. Com o advento dos

implantes dentários, instalam-se pinos de titânio biocompatíveis nos maxilares, que
servem como meios de retenção para uma prótese fixa ou móvel.

As vantagens deste tipo de tratamento são inúmeras, desde o conforto na

. mastigação, onde o individuo pode comer com segurança, mastigando os alimentos com
eficiência, e até mesmo nas relações sociais, pois com os dentes fixos a comunicação com

outras pessoas fica muito mais segura; porque não existirá a chance dos dentes "caírem"
durante uma conversação, fato comum para aqueles que utilizam próteses móveis ...

.

Tamanha é ii evolução hoje em dia, que por rneio de análises tomográficas
computadorizadas, é possível confeccionar uma prótese para instalação imediata a

colocação dos implantes. Ou seja, não é mais necessário aguardar 6 meses para instalar a

prótese. Para isso, no entarito, são necessárias consultas preliminares de avaliação e

planejamento, para que no dia da intervenção cirúrgico-protética tudo esteja pronto.
,

Uma das técnicas mais empregadas atualmente seria a sobredentadura, que é uma

prótese móvel, suportada por implantes (conforme figura abaixo) Ela é indicada naqueles
casos onde a dentadura é instável, principalmente na arcada inferior, onde a base óssea

geralmente apresenta maior perda. Instalam-se de dois a quatro implantes para reter a

prótese. A vantagem deste tipo de tratamento seriam os custos, pois é mais acessível do

que a instalação de uma prótese fixa sobre implantes.
.

A aposentadoria das dentaduras foi decretada! Para isso basta uma avaliação sem

compromisso com os profissionais da Odontosul, Centro de referência em Implarites
Dentários em Jaraguá do Sul e região. Assim você estará a par de tudo o que é possível para
devolver-lhe confiança e qualidade de vida quando o assunto é sorrir. Nosso compromisso é

este, seu sorriso pleno e feliz.

A Dental Jaraguá preocupa-se com o

bem estar de seus clientes valorizando
o conforto através de-inovações de
trabalho para você possuir um
saudável e bonito sorriso.

3275-0128
Rua Henrique Piazera, 230 - Centro

INSTITUTO DE BElEZA

vConsultório de Psicologia

Especial idades:
• 'Psicoterapia

(stress, depressão, pânico, ansiedade, alterações de

comportamento)

• Neuropsicologia
(Alterações na Aprendizagem, na Memória, Raciocínio, Atenção)

• Psicopedagogia
(Diagnóstico e Tratamento dos Distúrbios de Aprendizagem)

• Hipnose
(Auxiliar no Tratamento de Compulsões, Ansiedade,

Transtornos Alimentares, Vícios)
,

Clínica Vital Saú(je: Rua João Picolli, 216, Esq, Reinaldo Rau; Centro.
Marcar horário pelos telefones: 3370-1867 ou 3371-0272

/

•• FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

EKlLÍBRIO
Farmácia de Manipulação .

;"Ervino Sil�b�1 Neto
1I\"gI60 Denflsla coo 7653

-

Dr. Jonathan H. Mandalho
Pelfodonflsta coo 7790

Angelo Schlochet. 173, Centro, Jaraguá do Sul
( próximo ao Beiro Rio) fone: 3055�0024

.

Medicamentos em geral
Manipulação de fórmulas mpdicas

Fitoterápicos P

Cosmpticos manipulados
Clínica Geral
Périodontia
Implantes dentais
Próteses Oentais

��'ti/)� mmO@Jíl�íJ@E@
RUA PRESI DENTE EPITÀCIO PESSOA. 532

Rua João Picollí, 110 - Centro

Tel. 3371-8298'
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ESPAÇO ABERTO
o advogado Gilmor Pogonelli, retrucando uma matéria que saiu no slte:
www.moagonçolves.com.br:
"Não consigo entender: afinal, por que se dá tonto espaço no mídia de Joro
guá do Sul, 00 senhor Ivo Konel? Por que Caçá Povonello quer aproximar lio
Tironi de Ivo Konel? Por ocaso tem este sujeito algum mandato? Foi eleito?

.

Tem algum cargo público? Porque o mídia o trata como fosse o mandatário
'do município? São perguntas que indignam qualquer um que acredito que
ainda vivemos em um Estado Democrático de Direito (menos Jaroguá)".

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é Cassio Worgenoswsky.
Elo lê o coluna todos os dias poro ficar
por dentro do que acontece de melhor
no cidade.

.

" A único maneiro
de ter amigos
é ser �mi�o "
ANDRE LUIS

FOFOCÓDROMO
Sobe aquela moreno lindo, com tim cor
po de dor invejo.o qualquer modelo de
passarela? Pois é, após ser "namorado"
por muitos anos de um empresário-bem
sucedido da região, resolveu radicalizar
e jogar tudo poro o alto, ficar sozinho e

viver a vida. Mas isso está ardendo feito
"Pimenta do: Ouintal de Casa';. É o se-

.

guinte, o moço não se conforma com a

separação. E as comadres comentam: ele
morre de ciúmes e'nõo sai do pé do ex.

DE VOLTA
O empresário Renato Freiberger, da
Bell Arte, voltou animadíssimo com

o resultado da feira moveieira, que
aconteceu no fim-de-semana, em São
Paulo. Onlvaldo Stahelin, dó Estofados
Jardim e Lio Ilronl, da Móveis Tironi,
também são só alegria.

.

NINHO DE AMOR
Saiu num jornal que à cantora
Madonna já apresentou o namo

rado brasileiro Jesus Luz aos filhos
Lourdes Maria e David Banda. Ago
ra o cesel já pode namorar tran

quilamente "na porta" .

NAS RODAS
• A sempre bonitona perso
nal da Vitta, Patrícia - ex do
craque de f�tsal James- já

.

não esconde mais de nin
guém. Esse ano quer, porque
quer, arrumar um novo na

morado. Mas vai·avisando: é
pra casar.

• O boa gente Josiel Gomes,
um dos grandes imitadores
de Silvio Santos, está com

pletando três anos de suces

so do seu programa na Rádio
Jaraguá AM. Bola branca,
garoto.

• A jornalista Camilo Ro
drigues Moraes festeja bem
nesta quarta-feira a troca de
idade. Parabénsl

.

• O boa praça de Guarami
rim, Orlando Satler Jr, já
está preparando os detalhes
para comemorar no próximo
dia 25 a idade nova.

Os meus amigos André e Rodrigo, figuras simpáticos,
que o partir de março estarão comandando o poderoso
franquia Subway, em Jaraguá do Sul

Vanessa Garcia
Palácio, durante
passeio no Rio

de Janeiro,
aproveitou poro
radicalizar e dor

voo duplo de
Parapente,

boutique

��bIIllrua!s,U$I
©enttlml-�. $lU1
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCiÓLOGO

o comandante Lalo
Como novo membro do grupo dos 'Abu

tres", nome jocoso relacionado à procura
incessante do conhecimento, tive a honra
de levar corno convidado o .Comandante
Eduardo Sardífias Labrada, ex-combatente
de Sierra Maestra, ein Cuba, que lutou jun
to ao comandante Fidel e como capitão da

segunda coluna ao mando' do Che Guevara.
Posteriormente foi ascendido a comandante

por seu desempenho no combate de San Do

mingo, em que seu pequeno grupo derrotou
um contingente muito maior do exército do
ditador Fulgéncio Batista.

Independente da idéia que alguns possam
fazer dos movimentos populares contra o co

loníalismo.a importância do resgate histórico,
a partir do pensamento americano abaixo do
rio Bravo, representa um passo importante na

. procura da nossa identidade cultural. Saber
que neste continente, durante tanto tempo es

quecido, existiram heróis de carne e osso que
conviveram, sonharam e morreram lutando

pelos seus ideais, nos enche de orgulho. Di
ferente'daqueles que se dedicam a veiculai
através do cinema heróis de mentirinha, como
Rambo, Superman, Capitão América, Batman
e Robin, além do homem Aranha e outras es

quisitices, nós, os Iatíno-americanos, podemos
dizer que temos no acervo histórico figuras he
róicas que resgatam nossa auto-estima.

O Comandante Lalo nos emôciona quan
do relata o momento em que um combaten
te é ferido no meio da batalha com os solda
dos de Batista. Seus companheiros tentavam

resguardá-lo enquanto disparavam contra o

exército inimigo. Quando o Che escuta o grito
- "feriram o Joel!!" - imediatamentepula por
cima da pedra que servia de refúgio, e vai ca
minhando'em direção do combatente ferido.
Atônitos, os soldados param de atirar. O Co
mandante Guevara carrega o ferido e retorna
com ele nas' costas. Logo, quando os militares
bastinianíos foram capturados, contaram que,
ao- ver ao Che, desafiador no seu olhar e va

lente na sua figura, o reconheceram e ficaram
. petrificados sem poder disparar suas armas.

Histórias com esta possuem um significado
redentor perante as iniqüidades cometidas no

Afeganistão e Iraque por países neo-colonia- -

listas na procura das riquezas escondidas no

subsolo. Os povos que lutaram por sua liber
dade em épocas passadas, não podem ser es-

. quecidos pelas novas gerações que viveram à

margem desses acontecimentos. O verdadeiro
conhecimento deve ser enquadrado no prag
matismo histórico, e não mi. crença de que se

podem argumentar fatos dessa natureza usan
do referências em revistas de pasquim ou pes
quisas fajutas.'A liberdade do intelecto deve

passar obrigatoriamente pelas bibliotecas,
pelas livrarias, pelos museus 'e pelos testemu
nhos vivos daqueles que foram partícipes da

própria história.
-

VARIEDADES---

Sumiço
mlsterioso

Após ser ferido dumnte combates
no Iraque, M(lcPherson aceita o convI
te poro se juntar a um amigo soldado
em seu rancho no Arizonó. Mas quando
MacPherson chega 00 lugar. seu amigo
havia desaparecido misteriosamenté e

.

ninguém admite conhecê-lo. MacPherson
decide descobrir o verdade.

Plano para
•

americanos
"Obamanomics" é o expressõo que

nomeio o programo de governo de Bara
ck Obama. A essência deste plano con

siste .em fortalecimento da classe média,
frear o desemprego, e desenvolvimento
de novas fontes de energia poro reduzir
a dependência ao petróleo importado.
John Talbott descreve os princípios des
se pfano de governo tõo esperado pelos
norte-americanos.

.

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Júlia garante para Augusta que Denise e Ramiro
sõo os responsáveis pela morte de sua paclen
te. Denise e Ramiro arquitetam um plano de
vingança contra Mauro. Adriano e Júli� ficam

·

aliviados ao saber que o resultado da anólise

grafológica inocentou a médica. Júlia decide
sair· para jantar com Adriano. Ramiro confirma
para Denise que a falsificação foi descoberta,
mas ela e deixa o cúmplice preocup.ado com seu

estado mental. Deriise volta para casa e Júlia
resolve ter uma séria conversa com a irmã.

TRÊS IRMÃS
· Suzana chora nos braços da mãe. Baby surge no

centro estético. Alma acha o bilhete de Virgínia .

Eros sai com Pacífico e Jacaré para fazer cem
ponha política. Janaína conversa com Neidinha
e Florinda. Janaína visita Virgínia e descobre
que Toninho lembrou quem eram seus.pais. Vio·
leta e Excelência conversam sobre'o verdadeiro
interesse dos dois em Praia Azul. Polidoro diz a

Sandro que seu acidente de carro foi uma se

botqgem. Virgínia confronta Excelência e revela

que ele é, na verdade, o Tubarão Branco.

CAMINHO DAS íNDIAS
Chiara consola Duda. Raul desabafa com Yvone.
Kochi flagro Maya'se preparando para encontrar

· Bahuon, esconde o celular da filha e péâe que
uma empregada durma com ela. Opash decide
falar com Pandit para evitar que Raj se associe
aos Cadore. Pandit anuncia que Opash aceitou
o casamento de Raj com Maya. Yvone incentiva
Murilo a ficar mais perto de Silvia. Ramiro de
cide invadir o apartamento de Raul para pegar
os dilcumentos para a auditoria e ordena que
Dario contrate alguém para fazer o serviço.

CHAMAS DA VIDA
Demoro diz para Vivi que Uncon não armou para
ele. Ela pergunta se ele estó mentido. Ele nega.
RobertQ dii para Lourdes e Roseclair que não
sabe como a placa da fênix apareceu lo. Rose·
clair diz que a placa tem que ser levada para
Eurico. Roberto diz que é coisa da Vilma. Ele
pega a placa e vai até a sala de Vilma. Vilma
diz que Roberto é a finix. Ele ameaça Vilma de -

morte. Beatriz impe_@. Pedro fica irritado ao

'saber que Vivi foi visitar Demoro. Suzana não
deixa Michele e Guilherme se beijarem.

OS MUTANTES
CAMINHOS DO CORAÇÃO
Júlia se irrita com Maria. Júlia diz que pretende
transformar Maria em uma reptiliana. Pepe se

r.evolta com Júlia. Marcelo tem uma cOllversa
séria com Iatle diz que sÓ poderá ser feliz se a

filha o abençoar. Tati se emocioria e deseja que
o pai seja feliz. Sarnira veste o vestido de noiva
e se admira no espelho. Marcelo fica ansioso
com o início do casamento. Gabriela consegue
ligar para o Depecom. Nesse momento, Clara vê
Draco e Telê se aproximando. As duas correm e

são perseguidas pelos mutantes.

(O resumo dos capítulos é de inteira responsa
bilidade das emissoras).
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AuréUo José Rosati
Odair Antonio Hilbert'

Paris Hilton
de namorado·
A celebridade Paris Hilton pode estar
de namorado novo. A sociolite tem
sido visto com o jogador de beisebol,
Doug Reinhordt, mais conhecido como

o ex do atriz Amando Bynes. Paris e

Doug foram fotografados juntos e

teriam passado o Dia dos Namorados
colodinhos. O jogador teria, inclusive,
presenteado Paris Hilton com uma

gravura de Andy Worhol retratando
. Marilyn Monroe.

Britney Spears
ganha estátua
A cantora Britney Speors ganhou uma

novo estátua de cera no 010 musical
do Museu Modome Tussouds, em
Londres. O boneco do cantora tem nos

.

mõos o troféu do prêmio MTV e marco

o momento do volto dela após um

início de 2008 conturbado. A cantora
ganhou três prêmios MTV em 2008
pelo clipe Piece Of Me e, o partir de
entõo, Britney gravou o álbum Circus
que o colocou de novo nos parados.

Mais um
no BBB9
Mais uma entre tontos novidades do -

BBB9. No próximo di028, o otroçõo
vai ganhar mais um novo integrante:r

o angolano Ricardo David Ferreiro
-

Venâncio, o Ricco. Ricco, que falo por·
tuguês, venceu o terceiro, Big Brother
África, no ano passado. O'estrongeiro

.

fará uma porticipaçõo especial e
ficará quatro dias no coso. Entrará
durante uma dos festas, que terá DJ e

comidos típicos de Angola.

SUDOKU

DIVIRTA-SESOBRE O J060
É um jogo de lógico muito Simples e vicionle. O objelivo
é preencher- um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

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

Jantar
O marido chego em coso e anuncio
que seus amigos virõo poro -O jantar.
A mulher vai poro o cozinho é começo
o preparar aquele banquete! Dali o
pouco elo resmungo:
- Ai, querido... Olho o tipo que estão
os minhas roupas, tudo caindo aos

pedaçoS'. Você precisa comprar umas
roupas novos pro mim! Se os seus

, amigos me virem assim, võo pensar
que eu sou o cozinheiro do coso!
- Nõo se preocupe, querida! - con

sóla o cônjuge. - Depois do jantar,
eles võo mudar de opiniõo!

'

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Cirom/Epagri

Permanece o atuoçõo de ventos no Estado, _
favorecendo o ocorrência de chuva isolado,
especialmente à tarde e período noturno, mos
éom-períodos de sol.

� JtU�lg:ué tio S�I e' Rt:gil�

SOLUÇÃO

SÁBADO
MlN: 20"C
.MAx: 31" C ' rÓ,

Sol com pancadas
de chuva

SExTA
MiN: 19QC
MAx:3i"C
Sol com pancadas
dechuvtl

HOJE:
MíN; 20"C
MAx: 30" C ��

Sol com pancadas
de chuva

QUINTA
MIM: 19" C
MÃX:31"C
Sol

,.�

)(
.GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
As amizades podem
representar umá
força muito maior

em sua vida. Certamente você
estará mais voltado pQra as pes
soas em geral, preocupado com
todos e apreciando qualquer ati
vidáde. com amigos que tenham
ideais em comum com você.

. L� LEÃO,

�,.:,) (22/7, a 22/8)
: ') Caso sinta certa

...-;) '-'-: necessidade de
se aprofundar

em seus sentimentos, não se

!lssuste, pois nesta fase você
está mais introspectivo. Algumas
questões do passado podem in
comodar. As energias continuam
ótimas para novas amizades.

#LlBRA
'

(23/9 a 22/10)
Você sente que seu,
trablllho passa por
algumas mudanças

positivas. Se estiver procurando
emprego, certamente alguma
porta se abrirá nos próximos
irinta dias. Não permita que

.

cer:to mal estar ou sentillJentos
negativos invadam seu coração.

SAGITÁRIO
(22/11 0'21/12)

,

O dia estqrá um

( pouco tenso,-mas
você não deve

se deixar abater por qualquer
.

acontecimento seja ele bom ou

mal, logo passa. Procure manter
o equilíbrio, pois pode ser que
tenha que tomar alguma decisão
definitiva para sua, vida.

.

., ÁRIES

4.� '(20/3 a 20/4),

O astral começa
, � [ a melhorar agora

que Plutão deixa de

pressionaf Vênus em seu signo.
O Unive�o pede que você olhe

para frente e deixe o passado
bem longe de você. Tudo está
mais claro e você retoma sua

assertividade.

AQUÁRIO .

,

(21/1 a 18/2)
Você pode até
arriscar seu
rico dinheirinho

em algo mais ousado, afinal o
Universo o presenteia com tantas

energias positivas que você tem
até perdido o fõlego. Faça um

balança e reavalie alguns valores
. que já não fazem mais sentido.

'

-

Ilf-
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Com a entrada do
sol em seu signo,
é possívêl que

você faça novos amizades. Caso
. esteja pensando em concretizar
uma parceria comercial, apro
veite,os próximos dias. O conflito
entre o passado e o futuro segue
incomodando ainda.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Procure sair mais
e se divertir. Se

.

estiver só, prepa-'
ré-se, pois exist

muitas possibilidades de você
encontrar alguém bastante in
t!lressante. Romances e amores

à vista. Se tiver filhos, você vai
.

adorar estar ao lado deles.

,.. '"
CÃNCER '

�_._. (21/6 a 21/7)
;��"-':;f� A leveza decidi-
: /; damente não faz

parte desta fase
de sua vida. No entanto, se você

.

entender os sinais que tem rece

bido, tudo pode se tornar mais
fácil. Você pode cometer muitos
pecados neste momento, menos
um: a arrogância.

CAPRICÓRNIO .

-

(22112 a 20/1 )
� Nesta fase as

viagens estão
favorecidas bem

como qualquer tipo de estudos
ou cursos que faça para aprimo
ramento profissional. Mantenha
uma atitude pónderada com

relação às suas finanças: não
'

gaste mais do que 'o necessário.

.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Vênus, regente
de seu signo está
escondida no signo

de Áriés e isso faz com que você
sinta necessidade de ficar quie
tinho em seu canto meditando,
voltado para si mesmo. A vida
social tem sido exaustiva como

as exigências no trabalho.

PEIXES

,I C(19/2 a 19/3! dom a entra.,a o
, sol em seu signo
você sente um

grande alívio e as confusões ten
dein a se diSSipar. Você começa
um novo ciclo e alguns projetos
e planos começam a andar. Faça
um bom planejamento para seu

. próximo ano astral.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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WEG FECHA 2008 COM CRESCIMENTO
2008 foi um ano extremamente desafiador para a: companhia e os resultados obtidos neste contexto foram bastante satis
fatórios. Mais uma vez ficou evidente que o modelo de negócios da WEG, baseado na flexibilidade operacional, é robusto.
Os resultódos também validam não só a estratégia de agregação de valor aos produtos e sistemos, como a execução desta
estratégia. O bom resultado da compcnhln foi decorrente também da desvalorização do Real, revertendo a tendência que
já durava alguns unqs, Dada a presença internacional da companhia, tanto com exportações como com operações diretas .

no ext�rior, a desvalorização cambial é fundamentalmente positiva para a WEG.
.

OS NÚMEROS DA WEG EM 2008
A Receita Operacional Bruta trimestral atingiu RS
1.551,6 milhões, 25% acima do 4T07 e 4% acima do
trimestre anterior. A Receita Operacional Líquido atingiu
RS 1.�95,6 milhões, com crescimento de 26,8% sobre o

mesmo período de 2007 e de 6% sobre o trimestre on-

. terior. As vendas brutos 00 mercado interno cresceram

10% sobre o ano anterior, enquanto que.o crescimento
no mercado externo, quando medido em Reais pela taxa
de câmbio média, foi de 55%. As vendas no mercado
externo, medidas em dólares norte americanos mé
dios, cresceram 21% sobre o 4T07. O EBITDA atingiu RS
269,0 no 4T08, com crescimento de 16% em relação 00

4T07 e quedo de 10% em relação 00 trimestre anterior.
A !1I0rgêm EBITDA foi de 20,8%, menor em 1,9 pontos
percentuais do que no 4T07 e em 3,8 pontos percentuais
do que no trimestre anterior. O lucro Líquido atingiu RS
97,7 milhões, com quedas de 29% e 42% em relação 00

ano anterior e ao trimestre anterior, respectivamente. A
margem líquida foi de 7,5% no trimestre. O lucro líquido
ac�mulado em 2008 representou retorno sobre patrimô-

,

nio líquido (ROE) de 31%. fonte: WEG

INDICADORES CÂMBIQ

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTQS PELAS
., EMPRESAS AOS SEUS FUNCIONÁRIOS ,

A Se,creta rio do Receito Federal confirmou que o prpzo de entrego .

,

do �eGlora'ção de rendimentos pelas empresas aos seus fUDcio-
'

nários, d9cumento que é necessàrlo para fazer a declarâção do
"Imposto de Renda 2069, ene-hnse 2008, termina no último dia
útil deste mês, ou seja, em 27 de fevereiro. O ,c{)mprovaÍlte d�
rendimento§deverá trazer os 'informaçjies sobre. o varor,totol dos
rendimento�...9,bti,d�s.pelottrq,�.alhador em 2008 e o do I.R Rétido
po Fonte (lR'RF) nó período� A Illylta por não entregar o doturnim
to dentro do P[ozo;.ô'iJ apresentá-lo, com informações incorretas,
� de RS 41,73 por funcionário;.·

.,

'BRUNO BREITHAUPT
O êmpresório joràgua�nse, Bruno Breithoupt, foi eleito presidente do,
Fécomércio. Ele ficara à frente da entidade até 'agosto de 2010' em

. substituição ao empresário blumenouense Antônio Edmundo Pache'�,
.'

co, q�,e mprreu no início deste mês.
.
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JUROS AO CONSUMIDOR VOLTAM
,

A SUBIR EM JANEIRO .

Após registrar queda em dezembro de 2068, o taxo médio de juros
cobrado 'nos financiamentos à pessoa fí�ico voltou o subir em janeiro,
passando de 7,49% ao mês em dezembro para 7,57% aomês no p,ri- I

meiro mês do ano, mostrando alta de 8 pontos-base. Segundo dados,
divulgados na terço-feiro pela Anefoc. (Associação Nacional dos Exe
cutivos de Finanças, Administração e Contabilidade), tomando como

base janeiro de 2008, quando o juro médio era pe 7;23% 00 mês,
houve a.vanço de 34 pontos-base.

I íNDICE VARIAÇÃO
IBOVESPA -4,75%

BALANÇO

MOEDA
Dólar comercial (RS)
Euro (em USS)

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
2,324 2,325 1,97%
2,945

.

2,949 1,20%

etarrek@terra.com.br

LOTERIA

Venda no varejo do país cai
Queda de 0,3% em dezembro passadonão impediu crescimento do setor no ano
país cairam 0,3% em dezembro eletrodomésticos e artigos de uso

do ano passado, terceira queda pessoal e doméstico. Para artigos
'seguida em relação ao mês an- farmacêuticos, médicos, ortopédi
terior, segundo dados divulgados cos, de perlumaria e cosméticos, a
ontem pelo IBGE (Instituto Bra- queda foi de 1,4% e para combus
sileiro de Geografia e Estatística). tiveis e lubrificantes, de 0,8%. Até
Entretanto, na comparação com mesmo o setor de hipermercados,
dezembro de 2007, ainda houve supermercados, produtos alimen
um aumento de 3,9% e o setor tícíos, bebidas e fumo, principal
conseguiu fechar o ano de 2008 motor do crescimento das vendas
com um avanço de 9,1%, embora do varejo em 2008, não cresceu

a alta tenha sido menor que a de em dezembro em relação a no-

9,7% em 2007. vembro, ficando estável. Apenas
A retração do varejo em de- três segmentos avançaram nesta

zembro de 2008, na comparação . comparação: tecidos, vestuário e

com o mês anterior, foi puxada calçados (0,6%); livros, jornais,
,

por quatro das oito atividades que revistas e papelaria (1,2%); e

compõem o setor, que tiveram va- equipamentos e'material para
riação negativa. Osmaiores recuos esçritório, informática e comuni-

. nasvendasde 3,70/0, foram regis-
.

cação llJ,90/0).

As vendas do comércio no' 'trados nos segmentos de móveis e

u

Maiores recuos nas vendas foram registrados nos segmentos de móveis e eletrodomésticos, mostra pesquisa
. �. - - ,- ." . - _. . .. _- _" .,..." '. . ._� - . - . . - .' ._ o__ +-
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Tomadas de três furos
chegam às pmteleims
Aparelhos já saem de fábrica padronizados

Até 2008, eram fabricados
no Brasil 12 tipos de plugue
e 14 tipos de tomada. Mas,
neste ano, esses dispositivos
já saem de fábrica padroni
zados: os novos plugues com

dois ou três pinos redondos
e formato triangular, e as to

madas, com três furos e um

recuo na parte central para
evitar choques.
.

I�S tomadas anteriores não
ofereciam a devida segurança
aos usuários", afirma Fabián
Yaksic, gerente de tecnologia
da Abínee (Associação Bra
sileira da Indústria Elétrica e

Eletrônica). O pino a mais do
novo plugue "possibilita a ins

talação do fio-terra em todas
as tomadas", esclarece.

Embora os .fabricantes de
eletrodomésticos tenham até
2010 para adequarem os plu
gues de seus aparelhos, o novo
padrão já é comumente encon
trado nos pontos de venda. "A
maior parte dos aparelhos já
vem com o novo formato de

plugue", observa Yaksic.

Aparelho \ novo,
- tomada"

nova: o encaixe, nesse caso,
não parece enfrentar grandes
problemas. O conflito surge
na hora de casar as novidades

----------NACIONAl
EDITAL

MARGOT ADELlA GRUBBA LEHMANN, Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina,

na fonna da Lei. etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se

acham. neste Tabelionato para protesto de Titules contra:

ALTERAÇÃO

,

�1argo� Adefla Grubba L�hmann, Oficial faz saber que por não terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mim

:��il�C�fi21���f�I����ep��i��d�;g���:f�;�,;s����;���� ��õ�e�����ri�6n������jd�e8����)d�:� j{��r;da
Protocolo: 102478 Sacado; JESStCAALANAPAGANELU CPF: 076.384.149·85
Cedente; FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU CNPJ; 82.662.9581000
Número do Titulo: 2998005 Espécle: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação

, �p�e:��lal�te:_���_G�_?�__B_RAS::_�.� � "_"_ "_?�Ia_��:��:���� :��01i200B Valor: €79,38

I �:,oJ���OI�FjJlf�IJ�'t'l;'M���gMlfo�M���OÜD� CNP(:t�8��t���?o��34

I
Numero do Tl!u!o 3020 1 Espécie Duplicata de venría Mercanb, por 'r.chcacão
Apresentante BANCO 80 BRASIL SA Data vencimento 0216212009 Va or 349,00 '

Prc;;;;;k;-'-õi797 "'S,;;;;d� Lui:úiiCÃ'R'ÕO.HAêKS;;RTH-·"
· ..

·-·-·-·Cp·F 06998' 339·52
, Cedente CENTRO DE FORM DE CONDUTORES CORUPAL DA GNPJ. O' 214 014,000

I
Numero do Titulo 99005 Espêcle Duplicata de Venda Meroanth por Indlca�o
Apresentante CAIXA ECONOM1CA FEDERAL Data vencimento 27/01/2009 Va,or 230,00
--------�--------_._---_._-------- --------_... _--_!>. .. - •• _-----.

I ��J�:;;'��B��W cJ��d�A�B5A�g��IG��CALVES ���j:��I\lf1���oo CPF 886165759·91

! Número do Titule: 05!29.. Espécie: DupHcata de Venda Mercantil por Indicaç_ão
I �!_r_:�.:�tar,te: B����=c:__. . .�_�����:��o: 24!0��9 Valor: �86,OO

Protocolo. 102B72 Sacado: VASCO ANTONIO CACIO CONDE VELLEDA CRMV/S CPF: 432.037.870-91
Cedente: AGROCOMERCIAL SANDRi LTD.� CNPJ; 79.658.1341000

�����;����t��bE5J��9 Espécie' Duplicata do��n$:n���;���J.s8;�I����ãOValor: 13.29
_._--�---_._._---_....._-_._... __ . __ ._-_._.. __ ._._.-

Protocolo; 102956 Sacado; RACOES CATARINENSE LTDA CNPJ; 08.761.9451000
Cedente; tNDtlSTRIA DE CALCARIO CACAPAVA L1DA CNPJ: 87.677.8601000

��������1�I:t�À:JJ62D� BJ:�tase� Duplicata de ven5�1���g;����LI:n�;�lf�o09 Vaiar: 1.190,00
-------_._---------.--_.__._-_._--_._------

Protocolo; 102999 Sacado: TUBOS JARAGUAIND E COM AR! DE PAPEL LTD CNPJ; 09.523.264/000
Cedente; ALTA PAPEIS E TUBOS DE PAPELAO LTD�. CNPJ; 03.343.09510011-
Número do Titulo: 8091/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por IndíCílsao.
���en��:�.�9.?_:::�:_ ". .���.�����:'!2.��09 Valor: 9,363,07

Protocolo: 103054 Sacado; DIRLEI VALDIR MOLLER·ME· ESTACA0 DAM CNPJ; 09.319.4131000
Cedente: TAVARES FOMENTO COMERCIAL LTOA CNPJ; 81.514.4731000

�g�;������1�ÃN28�7b'b ��§tlí�ADuP!icata de vend8a�ev:nn�:teO�tb��j�Jff2009 Valor: 288,87'
_._._-----._--"-----_.__ .�-----------_._ .. _-

Protocolo; 103135 Sacado; JOSELAINE MACIEL CPF; 029.796.949-83
Cedente; MATERIA!S DE CONSTRUCAO LAWIN LTDA CNPJ; 83.645.911/000

���������:I��:f�8���o Espécie: Duphcala de6:;�d�e���i����FfóJ3����o Valor: 100,00
.•.•.•.•• "._ •••• _ •• ".o"__ ._� •.• _. __ • __ .. _".�_ •• _.�_••••••_"_ .• ".�_._ ••• "."._•••_" __ .�_ •• _ •••

Protocolo: 1031!34 Sacado: DEBORA INDUSTRiAL LTDA ME CNPJ: 01.955.928/000
Cedente; EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ; 34.028.3161000

�����ri�c;,�i:f�X:N�b1����§�1�a! Duplicata de Vt)�� �;�6��!ttgró31��?o38 Valor: 683,06

p;�t���i�:"·1Õ3-16�;-·-S;�d��-jÕEL-jÃH-N··---······--···"-···-···-·--··CPF�··026.7-14.729-51
I Cedente: CELlO BEN HUR COMERCIO DE lNFORMATICA LTDA CNPJ: 09.085.9901000
Número do Titulo: 227 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por IndicaÇ.âo

,'- ���.:��:�: _BA��:::_�_::����_:� ._.__ . .�::���.���_:������2/2009 Valor: 405,00

Protocolo; 103177 Sacado: ROGER GOMES DA SII.YA ELETRONiCOS ME CNPJ: 09.376.251iOOÓ

I
Cedente: EMPRESA BRASILEiRA DE CORREiOS E lELEGRAFOS GNPJ: 34.028.3161000

.

����������i:t��:Ng�61g���Jl�§�e: Duplicata de V��1� �;�����r�rd�.�f�i888 Valor: 361.07

pToi;;'c;i;;-;(j3'183'-'S;;d�-:--ÜNiFÃSHiõNIND E COM 'ÜNIFORr.;iE'sCi:õÃ-· CNPJ; 02.9B82191000
Cedente; vacci COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTOA CNP!: 72.484.7851000

�g��������í:t�Ã:NN[Ó1JÓ'�J§��r Duplicata de V����1'Í�'�!����: 18�;��809 Valor: 1.632,00

•

i ---.------�.-----.----.-.-- .. -.-----.. --.-------

f Protocolo: 103198 Sacado: DENILSON FAGUNDES CPF: 9B8.605.349-68

I Cedente: EMMENDORFER COMERCIO DE VEICUlOS CNPJ; 84.429.786/000
. Número do Tiluío: 107189/03 Espécie: Duplicata de yen?tl Me,can\i! por Indicação
A}' Apresentante:.BESC Data.vencimento: 29t0112009 Maior: 229-.80

I p;�!o_;;;r�-·;Õ32õ4'''s�;;;_ôAi�iELcô'i.;DEART-DÕVEST-LTÕAMÊ-·-·'' CNPJ. 07.013.7431000
Cedente; F!DC MULTlSETORIAL REDFACTOR LP CNPJ; 08.632.394/000
Número do Titule: 316702001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação

,
����::.!:��I���"�"���?-;::�: -,-- �.. --�.. "".?:.��_������������.��:��_�09 va�()r: 339,34

I ��J�:;;'���1°C6Ó�IRS���O��DERSON .LARA DbAJpJ 03.986.145100�PF; 054.964.639·52
1 Número do Titulo: 19085-2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
I �r_�:�����l���.�.::�_�_:�?��.�����.���.���_�__ ... _�.__ . __ .,"_. __ :.����.���:�������� 02f02!2009 Vaiar: 600,00

"
Protocolo: 103226 Sacado; iNFOX REC.R COM DE PARACHOQUES LIDA CNPJ: 05.S93.5251000
Cedente; JOSE OSVALDO DE OliVEIRA·TRANSOLlVEIRA tNPJ: 78.815.958/000
Número do Ti1l<!o: JDS0346012 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços por 'nrnceção
Apresentante: BRADESGO

. Data Vencimento: 0210212009 Valor. 45.00

I p;;��;i�·1Ô3i:í2·
..

·S�-;d;�ANTÕNiõ·EÕÜARbõ·EMÊ;:j'DêiERFEB
.. � .... -..

CPF. 330.022.317·20
Cedente: UNIDAS FOMENTO MERCANTIl LTOA' CNPJ; 06.094.2561001)

! ���������t�í:!��:�6�gco Espécie: Duplicata de b��t!�6:;�tltbiIo'fr;O�9 Valor: 420,00
I' -- -- -- -- -- .. - .. -- -- .

I
Protocolo '03233 Sacado REGIS COM. DE BRINQUEDOS LTDA CNPJ 19,912780:000
Cedente CROMUS EMBALAGENS IND E CO'J LTOA CNPJ 73196644/000

��;����i1��8�§�og 01 EspeCle Duplicata ���e0g;,����g\��ft{1�i�8�çava!or 420,10
I p;����i�-1Õ3260·--S�;·d��ãELSÜ·l·CÕSMEnEõs-lõ-LiõÃ---·-·----·CNPJ 09502 420íOOO

I Cedente. MARLON MOTOS LTDA- f;NPJ.02.509.015/000·

I
Numero do Tf1U!�: AA-000025·6 EsrcCle: Cheque Data Vencimento: 15/08/2008 Valor: 21.052.80�!.::�.:t:nt�: ��:��?N MO!�:.�_!:� ._.

I Faz por interrnéõio do presente Edita!, para que os mesmos comparecem neste Tabelionato, à Avenida Marechal Deodoro da

!I .... �g���.;l J;��i��2�d�ol��j����í;;��:��;Od6T:�!?i�n��:rg§fo'O�o��Yg:S8� c faz. sob ii pena.de serem os referidos protestados

,

Jaraqua do Sul, 18 de Fevereiro de 2009
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Utilizar aparelhos de plugues antigos em novo tomados será possível

com os formatos anteriores.
Um recurso utilizado nes

sas situações é adotar um
. elemento que fará o meio-de
campo entre as duas pontas.
"Se o aparelho não encaixa

na tomada, pode-se usar um

adaptador", sugere Édson
.Martim, presidente da Abra

copel (Associação Brasileira
de Conscientização pará os

Perigos da Eletricidade).

CO'NSELHO' FISCAL

Senhores Acionistas,
Atendendo disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de apresentar e submeter à apreciação as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2008 e 2007.

.

Jaraguá do Sul (SC), fevereiro de 2009
A ADMINISTRAÇÃO'

BALANÇO'S PATRIMO'NIAIS DE 31 .DE DEZEMBRO' DE 2008 E 2007 (Em milhares de reais) DEMO'NSTRAÇÕES DE RESULTADO'S DO'S EXERCíCIO'S

ATIVO' PASSIVO'
FINDO'S EM 31 DE D.EZEMBRO' DE 2008 E 2007 - (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado Controladora Consolidado Controhidora Consolidado

� 2007
_

2008 2007 2008 2007 2008 2007
2008 2007 2008 2007 Receita operacional bruta ..

- 5.471.192 4.550.645
Ativo circulante ..... 241.482 260.483 4,386,420 3.799.067 Passivo circulante . .................. ,. 146.083 161.377 2.520.871 2,158.053

Receita operacional líquida 4.502,041 3.749.177

Disponibilidades ..... 88.503 81.751 1.849.478 2.174.972 Fornecedores .. 318.029 193.580 Custo dos produtos e serviços vendidos ..

---

(2.933.931) (2.353.495)
Contas a receber de clientes ... 1.110.905 749.587 Obrigações sociais e tributárias .. 7.140 10.477 116.506 111.805 Resultado operacional bruto

___

- 1.568,110 1.395.682
1.106.585 705.553

Financiamentos e empréstimos .. 1.314.098 1.077.487 Despesas operacionais ......... (3.657) (3.020) (652.396) (53õ.'389)Estoques ....... Outras obrigações ........ 138.943 150.900 772.238 775.181 Resultado financeiro líquido .... 4.684 7.431 (41.789) 133.006
Outros créditos ....... 152.979 178.732 319.452 168.955

. ..................

Passive não clrculante............ 22.876 35.754 1.073.323 886.618 Resultado da equivalência patrimoniaL ... 559.531 571.886 3.237 2.539

Exigível a longo prazo ......... 22.876 35.754 1,030.982 852.428 Outras receitas/despesas operacionais ...... (213) 197 (105.975) (174.264)
Ativo não circulante 2.106.057 1,765,822 1.386.354 1.074.778

Financiamentos e empréstimos 847.118 654.253
Resultado operacional líquido 560.345 576.494 771.187 . 820.57A

Realizável a longo prazo 44.831 20,370 197.616 176.914 bUlras obrigações ................. 22.876 35.754 183.864 198.175
Outros resultados. --1-1-1 ---a4s��)
Lucro antes dos impostos e participações .. 560.456 577.342 775.004 820.422Partes relacionadas ..... 18.086 7.407 Participação dos minoritários .. 42.341 34,190
Participação dos admihistradores �) (1274)�)�)Outros créditos ......... 26.545 12.963 197.616 176.914 Patrimônío líquido. 2.178.580 1.829.174 2,178.580 1.829.174 Imposto de renda e contribuição socíal.. 1.830 (1.084) (206.293) (237.818)

Permánente ... 2.061.426 1,745.452 1.188.738 897.864 Capital social ..............., 1.360.500 1.360.500 1.360.500 1.360.500 Lucro líquido do exercíco 560.401 574.984 560,401 574.984
Reservas de lucros 818.080 468.674 818.080 468.674 Número de Ações/mil ao final do exercício. 617.627 617.627

--- ---

Total do ativo 2.347.539 2.026,305 5.772.774 4.873.845 Toial do passivo ...... 2,347.539 2.026.305 5,772.774 4.873.845 Resultado por Ação- R$ .. ......................•.. 0,91 0,93
Valor Patrimonial por Ação- R$. 3,53 2,96

Demonstrações Financeiras auditadas por'Ernst & Young Auditores Independentes S.S.• CRC·2·SP e15.199/0·6 F·SC

Décio da Silva- Presidente

AnaTeresa do Amaral Meirelles
Martin Werninghaus
Miriam Voigt Schwartz

Gerd Edgar Baumer .. Vice-Presidente

Moacyr Rogério Sens
Nildemar Secches

CO'NSELIj.O' DE ADMINISTRAÇÃO' DIRETO'RIA ..
Wilson José Watzko.

TC·CRC/SC 16555/0·4
CPF 352.366.129·34

Harry Schmelzer Junior- Diretor Presidente
Sérgio Luis Silva Schwartz . Diretor Vice·Presidente e Diretor da Área Internacional

Alidor Lueders . Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Jaime Richter • Diretor de Marketing

CO'NTADO'R

Eunildo Lázaro Rebelo
Ilário Bruch

Ivan Farias de Castro
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Eventos da.SDR
A 24° SDR de Jaraguá do Sul já definiu o calendário de eventos es

portivos para o primeiro semestre. O que chamou a atenção é que tem
um Festival de Atletismo programado para o dia 26 de junho, na pista
sintética mais falada do Estado. Esperamos que desta vez, o local esteja
em totais condições de receber a prova. Além disso, Corupá vai receber
uma classificatória da Olesc (de 29 de maio a 3 de junho) e também a

do Moleque Bom de Bola (25 a 29 de agosto). Já Schroeder receberá
uma classifica tório dos Jogos Escolares, de 19 a 23 de julho.

TRIATLO
Depois de um ano, todo se recuperando de duas fr.ótu�(Js,;;%o tr1t1tleta
Jonathan Mandalho êst�êou. em 2009 com pódio. Ele ficou em terceiro
lugar na abertura do ettmpeonato Catarinense da modalidade, rea
lizada no fim-de-semana em Navegantes. Foram 750m de natação,
20 quilômetros de ciclismo e mais cinco de corrida que Mandalho

completou em 1 h06. A-'próxima etapa acontece dia 8 de març-o em 60-
ropaba. O triatleta, que compete na categoria 30-34 anos, tem apoio
da Trial e Siebel & 8aisi Odontologia. <'

NOVOTÉCNI
Depois de demitir o ico Leandro Campos por couso de �ma discus
são com o zagueiro Gustavo, filho do presidente do conselho delibe
rativo, o Joinville tJnúnciou ontem o chegada do técnico 6elson Silva.
O novo comandante do Coelho tem passagens por Criciúma e Mogi
Mirim, mos estava desempregôdo até ser chamado. Como opinião
pessoal, acho que não era hora de mudar de treinador. O que o JEC
precisa é peça de reposição. E, claro, fazer ponto foro de (OSJI.

FESTIVAL E IVO
Recebi ontem fIi p fia do tradicional FestivaL.,�.sp
vida pelo Socieda rtivo'e Recreativa Floresta, de
ano, o evento, que chega o sua �19° edição, acontecer' dias 7 e .

8 de março, com 17 partidos'amistosas. Estão confirmados.equipes
de Corupá, Jaraguó do Sul, Joinville, Itaiópolis, Mafra, Schroede� Rio
Negrinho, São Bento dó Sul e Piên (PR).

esporte@ocorreiodopovo.com.br

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SuVSC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de
Imóveis da Comarca de Jaraguá do SuVSC, toma públiCo pelo presente
edital, que CENTRO IMOVEIS LTDA, CNPJ sob n° 04.636.57010001-23,
estabelecida na Rua Exp. Gurmecindo da Silva n° 119, nesta cidade,
requer com base no ar! 18 da lei nO 6.766/79, o REGISTRO DE
DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 607-Joao Jahn e 1196-Sem
Nome. Bairro João Pessoa, perlmetro urbano de Jaraguá do SuVSC,
abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do
SUUSC. conforme Certidão na 39812008, -expedida em 26.11.2008.
assinando como responsável técnico. a engenheira civil Elisane Maria
Bender de Frenas, CREA nO 36875-7. ART nO 3315429-2. O
desmembramento é de caráter residencial,- possui a área total de
352.51m', sendo constituido de 2(duas) parcelas. ...,..... '=00

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data, da última publicação do

presente edital, e deverá serapresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este. no endereço da
Serventia:Av_'Marechal Deodoro da Fonseca. 1683-centro,. Jaraguá do Sul/SC.

JARAGUÁ DO SUL, 11 DE FEVEREIRO DE 2009. A OFICIALA

ESPORTE----------

Lenísio teve um estiramento na coxo esquerda, mas já se recuperou e deve voltar a treinar essa semana

BOM INícIO .

Lenísio quer voltar
nos próximos 'jogos
Jaraguaenses seguem com série de amistosos
JARAGUÁ DO SUL

A 160 quilômetros distan
tes de Jaraguá do Sul o time
da Malwee dá uma mostra de
seupotencial e virou atração
nas cidades onde passou, O
elenco jaraguaense está na

cidade de Ituporanga desde
o dia 9, onde realiza a pré
temporada e, no total, já fez

quatro amistosos. No fim-de
semana o time venceu por
15xl o Della Costa, 14xl o

Otacílío Costa e 10xl o Ibi
rama. Na segunda-feira o

placar foi um pouco menor,
mas não menos expressivo,
7xl em cima do Capivari de
Baixo. Hoje a equipe faz um

novo jogo-treino' na cidade Time esteve em várias cidades do interior catarinense, lotando ginásios
de Imbuia,. às 20 horas.

O pivô Lenísio é o único nos próximos dias.
da equipe que não entrou nos Quanto ao preparo físico.
amistosos, já que está se recu- . do elenco, João Romano, disse
perando de um estiramento na· que tudo está ocorrendo con

coxa direita. O jogador disse forme o planejado e "no geral
que já está pronto para treinar o time está ficando homogê
com bola, "Está tudo bem foi neo fisicamente". A equipe fez

cardíaca, volume de jogo (com
a aferição da distância percor
rida pelos jogadores, por meio
de um GPS).

.

O time volta a Jaraguá do
Sul na próxima sexta-feira
(20/02) e depois -do carna

val inicia uma nova série de

jogos-treinos, desta vez nas

cidades de Palatina (26/02),
Londrina (27/02) e Ivaiporã
(28/02), no Paraná .

só uma pequena lesão, mas

por uma preocupação da co

missão técnica fiquei de fora
dos amistosos", comentou. O

. camisa 10 disse que ainda essa

semana volta a treinar com

bola e deve entrar em quadra

uma preparação mais em cima
de treinos na primeira semana

e na segunda semana aconte

ceram 'os amistosos, Durante
os jogos, Romano pode coletar
informações sobre o esforço
físico dos atletas, freqüência GENIELLI RODRIGUES

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A MAIS DEMOCRÁTICA,

Copo do Brasil começo hoje
Competição é o caminho mais rápido para a Libertadores
DA REDAÇÃO da 'Copa do Brasil, em 1991,

Caminho mais curto para sob o comando de 'Luiz Feli-,.
a Libertadores, prioridade de ' pe Scolari. A equipe enfrenta

, vários grandes clubes brasilei- ' o Tupi, em Juiz de Fora (MG).
ros para o primeiro semestre, A novidade será a entrada do
a Copa do Brasil começa hoje, volante Paraná, no lugar de
com a realização de 15 jogos Basílio.
e promessa de muita emoção Vice-campeão em 2006,
até a decisão do título. o Vasco pega o Flamengo 'do

O 'Fluminense, vencedor Piauí, pensando também em

em 2007, tenta voltar à Liber- iniciar sua preparação para a

tadores e faz 'sua estréia diante Série B. A tendência do alvi
do Nacional de Patos, na Para- negro é usar um time misto.,
íba. O tricolor não poderá con- Outro vice recente, o Figuei
tar com Diguinho, com dores rense, de 2007, inicia sua par
na coxa direita. No lugar dele ticipação no Maranhão, diante
entrará'Romeu. O Internacio- do Sampaio Corrêa. As ausên

nal, campeão em 1992, quer das serão os defensores Rafael

'conquistar o que puder no Lima e Régis e o meia Pedri
ano de seu centenário, 'e inicia nho, todos no departamento,

'

esse de�afio diante do lJIÚão, médico.
em Rondonópolis (MT). Para Já o Santos pega o Rio

ambos, a prioridade é conse-
,
'Branco, no Acre, e promove

, guir a vitória por dois gols fora a estréia do técnico Vagner
de casa, a fim de dispensar o Mancini. A Portuguesa vai ao

jogo de volta. O desfalque Co- Ceará para enfrentar o Icasa,
lorade é o meia Alex, que tam- em Fortaleza: E o Guarani tem
bém está lesionado e sequer a honra de abrir a competição
viajou. diante do Corinthians Para-

Outro ex-campeão que en- naense, oficialmente ainda
tra em campo é o Criciúma, chamado pela CBF de]. Malu
'que ganhou a terceira edição celli, em Curitiba. D'Alessandro embarcou ontem para enfrentar o União; em Rondonópolis-MT

'Sport e São Paulo 'estréiam
pela Libertadores da 'América

, DAREDAÇÃO
De volta à Libertadores, 21

anos depois da primeira e úni
ca participação, o Sport faz sua

estréia hoje, quando enfrenta o

Colo-Colo, a partir das 21h50

(horário de Brasília), no Estádio
David Arellano, em Santiago, no
Chile. E, dessa vez, o objetivo é

conseguir passar pelo menos

para a segunda fase.
Em 1988, quando disputou a

Libertadores pela primeira vez,
o Sport decepcionou e foi elimi-

.

nado logo na fase inicial. Agora,
com as credenciais de campeão
da Copa do Brasil e apostan
do na força da Ilha do Retiro,
o time pernambucano sonha
mais alto. 'Aexpectatíva é gran-

� de, estamos confiantes", avisou

� o técnico Nelsinho Baptista.
,� O treinador resolveu fazer
'-" '

� mistério sobre a escalação do
� time. Mesmo porque, o zagueiro

Dagoberto (E) disse que é fundamental vencer qualquer partida na Ubertadores Igor, o volanteMoacir e o atacan-

teWilson reclamaram de proble
mas estomacais.

Já o tradicional São Paulo

quer o quarto título da compe
tição. E o primeiro jogo será em

'casa, diante do' Independiente
Medellín, também às 21h50,
já com um grande desfalque: o
goleiro e capitão Rogério Ceni,
que segue com um edema na

região posterior da coxa direita
sofrido no início do mês. Bosco
será seu substituto.

"Ceni se está sentindo muito
bem, mas precisa fazer trabalhos
com bola por mais três ou qua
tro dias", assegurou o médico
do São Paulo, José Sánchez, em
comunicado. Para o atacante

Dagoberto, a partida inicial da

competição continental é essen
cial pa� que o time realize uma
boa paificipação no torneio. '�'
Libertadores é diferente e por
ser uma competição curta, as

vitórias são essenciais".

o CORREIO DO 'POVO IEQUARTA-FEIRA. ,18 DE FEVEREIRO D,E 2009

,a FlIse
Hoje,
15h30 - J. Malutelli-PR x Guarani-SP
19h30,.. Flamengo-PI x Vasco-RJ
20h30 - Misto-MS x Campinense-PB
20h30 -Icasa-CE x Portuguesa-SP
20h30 - Tupi-MG x Criciúma-SC
20h30 - Mixto-MT x Paraná-PR
20h30 - Sampaio Corrêa-MA x Figueirense-SC
20h30 - Guaratinguetá-SP x Caxias-RS
'20h30 - Americano-RJ x Santa Cruz-PE
21b30 - Holanda-AM x Coritiba-PR
21 h50 - Rio Branco-AC x Santos-SP
21 h50 -: União-MT x Internacional-RS
21 h50 - Desportiva-ES x Fortaleza-CE
21 h50 -'Itabaiana-SE x Atlético-MG
21 h50 - Nacional-PB x Fluminense-RJ

Hoje
21 h;_ Nacional (PAR) x Nacional (URU)
21 h�O - UniVersitario x San Lorenzo
21 h50 - Colo-Colo x Sport
21 h50 - São Paulo x Independiente
Amanhã
19h15 - Cruzeiro x Estudiantes

,

Kaká segue,
fora do Milan
MILÃO

Milan e Werder Bremen fa
zem hoje, na Alemanha, o jogo
mais interessante da rodada de
ida da terceira fase da Copa da
Uefa - a volta será no dia 26 de
fevereiro, emMilão. O time ita
liano não terá Kak.á, ainda em

tratamento de uma lesão no pé
esquerdo, e corre.o risco de não

,

poder contar com Beckham e

Patopor causa depancadas que
receberam no jogo de domingo
passado, contra a Inter.

Caso' Alexandre Pato não

possa jogar, Inzaghi será a re

ferência no ataque do,Milan.
E se Beckham ficar fora, sua
posição será ocupada pelo
francês Flamini. Enquanto
isso, com a ausência de Kaká,
Ronaldinho Gaúcho e Seedorf
serão os encarregados de criar

.

as jogadas de frente do time
italiano. No Werder Bremen,
por outro lado, o destaque é o

meia brasileiro Diego.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Veio, O que "�Cêi gon&o comprando no Caraguó.

CARRO
DO DIA

6 MESES DE GARANTIA
PARA SEMINOVOS'

As condições citadas neste anúncio. São restritas a veiculas semlnovos. a partir de 2003. para parcelamento de 48 a 60 vezes, com entrada mlnima de 50% e condicionada a financiamentos através do

Banco Volkswagen. Cadastro sujeito à analise de crédito. A concessão de qualquer percentual de desconto exclui automaticamente as vànlagens desta promoção.
Preços promocionais sem troca. 'Válido para veiculas a partir de 2006.Validade desta promoção: 18/02/2009.

VOlKSWAGEN

1 JETTA170CV
2 FOX 1.6 PlUS FLEX

3 FOX 1.6 PlUS FlEX

4 COMPLETO + RLL 07/08 PRATA

AC OH TE LT DT 06107 VERMELHA

AC OH TE lT Dr 06/07 VERMELHA

4 FOX 1.6 PlUS FlEX 4 COMPLETO 06101 VERMELHA

S FOX 1.0 CITY FLEX" AQ LT DT 04/04 PRETA

& GOLF 1.6 FLASH FLEX 4 tOMPLETO+JII.VCOIlRO 05108 PRATA

7GOLF1.6 4 tOMI>lETO+RlL 03103 PRATA

8 GOLF 2.0 AUTOMAT 4 COMPLEl'O+.AIIJ.. OOIJIlO 02103 PRETA

COMPlETO'_IlAC.1II.I.01J02 VERMELHA

COMPLETO. Rll 01J02 VERMELHA
9GOLF2.0

10GOLF GNV

11 GOLF1.&

12GOLF1.6

13GOLF1.6

.. COMPLETO

.. COMPLETO + All

01102 PRATA

00/01 CINZA

00100 VERDE

07101 PRETA

06106 BRANCA

04105 CINZA

03/03 CINZA

01107 BRANCA

01101 PRETA

OU07 CINZA

()6(06 CINZA

05106 BRANCA

.. COMPLETO

14 GOL t.6 POWER,flElI 4 COMPLETO

15GOL 1.6POWERFlElC 4 COMPlETO.
16GOL1.6POWERFlElI 4 DHLTDT

17 GOL 1.6 POWER 4 OH TE Lr DT

18GOL1;OClTYFLEXGNV" TEAlLTDT

19Gal 1.0 CITY FLEX AQ lTDrFN

20 Gal 1.0 CITY FlEX AQ LT DT

21 Gal 1.0 CITY FLEX 4 TE AI. LT OT

22 GOL 1.0 CITY FlEX 4 ACAQLTDT

23GOl1.0.CITYFLEX ACDHlTDTAQ 06106 BRANCA

24 GOL 1,0 CITY FtEX OH AQ 05/06 PRETA'
25GOl1,OCITYFLEX 4 AQlTDT. 05106 PRETA

26 GOL 1.0 CITY .. AC OH LT DT MlG4 CINZA

27 GOL 1.0 SER1E OURO 4 COMPLETO, 01/01 PRATA

28GOL 1.0 01(01 CINZA

GO/01 CINZA29 G0l1.b 16V PlUS

30 GOL SPECIAL

31 GOL SPECIAL

32 GOL SPECIAl

33 GOL 1.0 1&V

34GOLUl16V

35GOl1.0MI

36GOL1.0MI

37GOl1.08VMI

3BGOL1.0MI

39GOl1.0MI

40GaL UMI

41 GOL 1.6Cl

42 GOL 1.6Cl

43 GOl1.01

44 GOL 1.6 CLI

45GOl CU1.8

46GOLCU 1.6

47GOL 1000 I

BASICO

BASICO 03103 BRANCA

BAStCO 02103 PRETA

2 BASICO 00100 BRANCA

" LT DT 9819B BRANCA

COMPLETO 97198 VERMELHA

BASICO 97/98 BRANCA

2 TE ALAQ LT DT 97198 VERMELHA

AC OH lTOT 97(97 VERDE

97197 VERDE

97/91 VERMELHA

97197 BRANCA
91/i8 VERMELHA

97197 BRANCA

96196 BRANCO

95196 BEGE

95195 VERMEl.HA

95195 VERMELHA

95195 PRATA

Dr

2 BASICO

2 BASICO
2 lT01'

DT RLlLT

2 AQRLL

BASICO

2 RLl

2 lTDl

48 PARATI 1.1 TIIAC" .. Olfll> 4 COMPLETA + RLl 07107 PRATA

49PARATI1.0l6V VEAQlTOT 99/00 BRANCA

50 PARAn 1.0 16V lT DT 99100 CINZA

51 PARATI 1.6 CU 2 AQ lT or

52 POlO HATCH 1.6 COMPLETO

96198 VERDE

O4f05 BEGE

53 POlO HATCH 1.6 COMPLETO + RLl 02103 AZUL

54 POlO SEDAN 1.6 .. COMPLETO + RlL 01108 PRETA

55 POlOSEDAN1.6 4 CONPLElA"RlL4PN (t4f04 PRETA

56 POLOCLAS.1.8MI 4 COMPl ..... .o.e:I.'m'G 99100 PRATA

57 POLO CLAS. 1.6 4 COMPLETO 99/99 VERDE

58 SATANA2.0 4 COMPlETO + Rll. 00/00 PRATA

59 KOMBI 1.4 FlE)( BASICO 06106 BRANCA

60 KOMBI BASICO 03J1l.4 BRANCA

61 KOMBI GNV 02102 BRANCA

62 KOMBI BASlCO 99199 BRANCA

07108 PRATA

FORD

64 FIESTA 1.0

65 j:IESTA 1.0

68 FIESTA 1.0

67 AESTA SEOAN

6.8 FOCUS 1.6 l

69 KA GL IMAGE

70KA

FIA.T

" TEA.l DQ LT DT 0S/06 PRATA

4 LT DT AQ CD 4 PN 04105 PRATA

DHVETElTOT 04,105 PRETA

AQ DT 05106 CINZA

.4 COMPlETO 04105 AZUL

2 DHVETeALAQUOT 01/02 PRATA

2 VE TE LT."DT 99/00 PRETA

11STRADAuflRLfLS( 2 ACAQLM 07/07 PRETA

72PALlOFIRE1.0FLEX 4 AQlTOT 06107 PRATA

73 PALIO FiRS 1.0 FLEX LT DT 05106 PRATA

7.4PALIO 1.0EU OH lT DT 04104 CI�
75PAUO.1.0 ED "LT 98/98 BRANCA

76 PAUO 1.0 EOX AC OH AQ LT er 97/97 BRANCA

nPAuo1.0ELX "VEALAQLTDT 96191 VERMELHA

78 UNO Mlu...e FIRE fLEX 2 TE AL 06106 BRANCA

79 UNO MILLE flRE Fl.EX "' AC AQ LT DT 05106 BRANCA

GM

80CELTA

81 CELTA
82CELTA
83 CELTA

2 AQLTDT 06107 PRETA

06/07 PRATA

05106 AZUL
01101 BRANCA

4 AC

AC

Z BASICO

84 ASTRA SEtl4H 2.0 fLEX COMPLETO + RLl 06106 PRATA

85ASTRAHATCH e. 1.8 COMPLETO + RLl. 01/01 PRATA

86 VECTRA GLS 4 COMPLETO + Rll. 99/00 CINZA

81 CORSA U SEOAN CLASSIC", VE TE AQ Dl Al CO 05105 PRATA

88 CORSA 1.0 SEOAN ClMSIC", AC�Q DT AlcaDL 04r05 BRANCA
89CORSA1.0SE!DANMAXK 4 ACTE+COURO 04/05 PRETA

!XI CORSA 1.0 SEUAN JOY 4 DT 04(05 CINZA

91 COJt$A 1.0 SEDA/'imM Nov 4 OH VE TE AL AQ DT 02103 AZUL

92 CORSA 1.0 SEDAHMllENtu" AQ DT 02102 BRANCA

93 CORSA 1.0 SEOA/'i mod. Nov 4 AQ et

94C� SEOAH NU.EHIUIoI .. TE AL DT

95coASA1.oSEOAHSUPER 4 AQOTRl..l
96CORSA 1.0SEDANwtNO 4 AQ DTRlL

97 CORSA HATCH 4 AQ LT DT

02102 BRANCA

02102 CINZA

00101 AZUl.

99/00 BRANCA

02103 PRATA

98 CORSA 1.0 WlND

99CORSA 1.0 WlND

100 CORSA 1.0 WINO

'.01 PICK UP CORSA 1.6

TEALAQlTDT 01(01 BRANCA

LT PT PE 99/00 BRANCA

AQ ot 95195 BRANCA

TE AL LM (011)1 PRATA

RENAUlT

102 SCENIC RXE 1.6 16V COMPlETO .....� ......� 01/02 CINZA

103 SCENIC RXE 2.0 Coa!Pl.ETOA.lJt4PN 02102 PRATo!'-
104 SCENIC RXE 2.0 4 COMPLETO + RLL 00/00 CINZA

105 cuo SEDAN EXP 4 COMPLETO 03104 PRATA

106CLlOSEDAN1.0AUT.4 COMPLETO+RlL 03/04 BRANCO

101 CUO SEDAN RT1.0 4 COMPLETO + RLl 01/02 PRATA

MOTOS

108 CG 150 nTAN KS

109 CG 150 nTAM

0�05 VERMELHA

0-4104 AZUL

08108 PRETA

06106 AZUL

04105 PRETA

110CG125FAN

\
111 SUNDAWW�B 100

112XTZ125K

www..autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 ànos de credibilidade. 4732746000
Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.
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