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VENDA RECORDE
O IMPACTO GERADO PElA REDUÇÃO DO IPI (IMPOSTO SOBRE. PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS)

PODE SER CALCU�ADO PElO NÚMERO DE CARROS EMPLACADOS. SÓ NA MICRORREGIÃO,
NO MÊS PASSADO, FORAM 600. E A BOA FASE DO SETOR AUTOMOBILíSTICO VAI CONTINUAR

COM A PRORROGAÇÃO DA MEDIDA. O GOL É O RECORDISTA DE VENDA.
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Sem verba e sem

informação: nada
·de reconstrução
Passados quatro meses recuperação do patrimô

da enchente que mudou nio público. Além disso,
severamente o cenano ninguém sabe informar
em Jaraguá do "Sul, a re-

.

com precisão o paradei
construção dacidade não ro dos R$ 9,8 milhões
saiu do.papel. A promessa que os vereadores do PT
de liberação de dinheíro afirmam que o gover
pelo governo federal veio no federal depositou na

ainda no ano passado. conta do Estado e que
Mas; até agora, nenhum deveriam ser investidos
centavo foi investido na no município.
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.Aprovada reduçõo
.

de carga e salório
Mais de 70% dos trabalhadores da Weg
aceitaram a proposta de redução de
20% de salário e 25% da carga horária.
Medida é válida por três meses.
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As mudanças climáticas já afetam o Brasil
com um aumento na quantidade de noites
guentes nas regiões sul e sudeste do país.
E o que revela estudo conjunto feito por
pesquisadores do CPTEC/lnpe e do Hadley
Cel),tre, no Reino Unido, dois dos mais res

peitados centros de pesquisas climáticas
do mundo. Segundo Jose Marengo: um dos
autores do trabalho, o fato pode afetar ne
gativamente a agricultura nessas regiões e

também acarretar um maior consumo de
energia nas áreas urbanas.

FAMEG

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

vou JOGAR BOLA
COM A TURMA.
VOCÊ NÃO VAI
DIZER NADA?

DIVIRTA-SE! VOU
COMPRAR O CARRO
DOS MEUS SONHOS.
A REDUÇÃO DO IPI
FOI PRORROGADA!!!

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

Educação Inclusiva
o termo inclusão vai além do significado de intro

duzir, inserir-se ou fazer parte, prin.cipalmente quando
falamos em educação. As instituições de ensino procu
ram adequar-se a esta nova realidade, repensando suas

ações frente às exigências legais e seu compromisso çom
a sociedade na qual está inserida.Tsto é válido também

para as empresas. " ,,'" ,

Para que à inclusão ocorra, é imprescindível que haja
uma estrutura adequada, com profissionais habilitados
para lidarem com' as diversidades que permeiam o as

sunto. O processo da aprendizagem precisa estar claro
e fundamentado, para que as dificuldades e distúrbios

apresentados pelos alunos possam ser considerados,
analisados e avaliados.

Incluir é possibilitar ao aluno o acesso a um mundo

repleto de informações, com um crescimento desenfrea
do da tecnologia, levando em consideração as experiên
cias adquiridas e as reais necessidades tanto dos alunos,
quanto do mercado de trabalho. Aqui se fazem presentes
as relações interpessoais destes alunos, com todo
o corpo docente e discente do contexto escolar.
Com este propósito o Sesi de Jaraguá do Sul realiza

_
um trabalho específico, com 28 alunos portadores
de necessidades especiais, como a surdez e a baixa
visão, utilizando todos os recursos necessários para
que o processo de aprendizagem flua naturalmente,
da forma mais concreta possível.

Dentro de umametodologia direcionada para a valo
rização das inteligências múltiplas, procura-se diagnos
ticar as dificuldades e os distúrbios da aprendizagem
dos alunos, buscando meios e instrumentos para um

trabalho específico-obtendo resultados-surpreendentes,
Alguns alunos já fazem parte do mercado de trabalho.
Com isto, procuramos manter uma parceria com as em

presas, voltada para suas necessidades, levando aos alu
nos a possibilidade de desenvolverem suas habilidades
com responsabilidade. Nosso trabalho objetiva mostrar

que a inclusão não é apenas um simples ato ou uma lei a
ser seguida, mas sim uma atitude de compromisso com
a educação, preparando a sociedade para uma nova rea
lidade, da qual ela não pode se abster.

ALVINICE HADLlCH FRITZEN, SUPERVfSORA S'OUCAe!OI>iAl
• SES! JARI\.�!JÁ 00 SUL

'

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

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

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

' telefone (' não serão publicados).

Duração razoável no processo- administrativo
POLLYANNA C. PACKER RODRIGUES,
INTEGRANTE DO DEPARTAMENTO 'nW:'.IIJTÁRIO
NA CAS5u!.! AI.WOGAPOS

Muito se tem questionado acerca do
trâmite dos processos administrativos na

esfera da Administração, no que concerne

a questão do tempo emque os mesmos são

analisados pelas autoridades fazendárias.
Conforme se analisa do inciso XXII do

art. 37 da CF, inserido pela EC n. 42/03,
há a consagração do dever de eficiência
da Administração' Pública, impondo a

esta a obrigação de imprimir ao preces
so administrativo um prazo razoável de

duração, sob pena de afronta/desnatura
ção do próprio Estado Democrático de
Direito. Com a edição posterior da EC n.

45/2005, a CF sofreu nova alteração, den
'�e eles, a inserção do inciso LXXVIII ao

art. 5°, no qual dispõe que "a todos, no ano para responder aos requerimentos/
âmbito judicial e administrativo, são as- defesas/recursos protocolados pelo con

segurados a razoável duração do processo tribuínte, a fim de dar aplicabilidade ao

e os meios que garantam a celeridade de princípio .da razoabilidade da duração
sua tràmítação", dos processos,

No entanto, o dispositivo acima não Em recentíssimo Congresso realizado, a
especificou, dê forma clara, qual seria a Doutora Mary Elbe Queirós explanou que,
noção de 'razoável duração. do proces- acaso trariscorrido este lapso temporal sem
so administrativo'. Sendo assim, a Lei que haja qualquer manifestação da Admi-

11.457/20Q7\l.,�m seu artigo 24, regula- nístração Publica, convalidam-se os termos
mentou a obrIgatoriedade de prolação de expostos no requerimento pelo contríbuín
decisão administrativa no prazo máximo _t�, não podendo este sofrer qualquer tipo
de 360 (trezentos e sessenta) días..a con-

.

de penalização posterior.'
.

tar do protocolo de petições, defesas ()u Dessa maneira, pode-se verificar que a

recursos administrativos do contribuinte, limitação temporal trazida pela lei ordiná
estabelecendo, assim, a noção que ficou ria (atendendo a ummandamento constitu
vaga na Carta da República. � cional), mostra-se coerente com os valores

Em linhas precisas, a Administração constitucionais, demonstrando a relevân
Pública possui aproximadamente 1 (um) cia do Processo Administrativo.
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" Em 2010 é
inviável, é ano
eleitoràl. "

JOAQUIM BARBOSA, MINISTRO
DO TSf, prevendo que os envolvidos'
no escândalo do "mensolõo" só serõo

julgados em 2011.

"Em minha
vida pública sempre

cumpri a lei.".
ALBERTO FRAGA (DEM:.DF),'
deputado federal licenciado,

demitindo o empregado doméstico

pago com dinheiro do Câmara.

," São
absolutamente

injustas. "
MICHEL TEMER (PMDB-SP),
sobre críticos à Câmara e Senado
quontD 00 empreguismo e uso

indevido de verbos públicos.

SUBINDO
Poro quem fumo, ate o final de abril
o governo opl,icará 30% de aumento

sobre o preço atual do cigarro. Antes,
ainda nessa semana, os remédios, in
clusive os usados por muito gente que
fumo, sobem em médio 5�9%.

Inadimplência
A inadimplência com impostos devidos às prefeituras poderá tomar outro
rumo, com o cobrança do chamado dívida ativo repassado para instituições
financeiras. A senadora ldell SalvaHi (P1) assegurou 00 presidente do Federa-

,

ção Cotarinense dos Municípios, Ronério Heiderscheidt, que o flexibilização do

Resolução n033/2006 do Senado Federal, que permite 00 município delegar-o
cobrança, vai ser pauto de reunião dela com o presidente LU,la nos próximos
dias. A Fecam estimo que o dívida ativo dos 293 municípios cotarinenses seja
de-RS 3 bilhoes. A proposto é que o montante seja repassado aos bancos de
formo grad�al, neste ano com transferência de 10 o 20% do total. Pora se ter uma
ideio do rombo que isso cousa aos orçamentos públicos bosto dizer que Só de IPTU
atrasado os prefeituras de Jaraguá (RS 5 milhões), Corupá (RS1,7 milhão), Schroe
der (RS 450 mil), Guaromirim (RS 6 milhões) e Massaranduba (RS 2;2 milhões)
têm o receber, juntos; RS 15,3 milhões. A vantagem é o de que o município

, repasso porte do dívida 00 banco e recebe imediatamente o valor referente 00

créditó sem precisar esperar o cobrgnça. "Já dá poro respirar Não podemos
comprar o guardo-chuva em dia de tempestade", diz Heiderscheidt.

FEDERAL HOJE E ONTEM
Ex-vereador por Guoramirím; Evaldo 'Coni pelo menos. quatro nomes já
Junckes (PTI aviso: se' houver conges- apontados como certos poro disputar
tionamento de candidatos o deputado q eleição proporcional em 2010, não
estadual por Joraguá do Sul, ele dispu- cabe mais ninguém no listo de Joro-
torá o eleição de 2010 no'condição. de guá. Pode até ocorrer uma troco com

candidato o deputado federal. Em 2006 indicações de outros partidos, mas é
tentou uma vaga à Assembleia legisla- prenúncio de morte súbito. Em 1994,
tiva; fez 9.243 votos e, de certo formo, quando Jaraguá elegeu Udo Wagner,
atropelou o reeleição do então deputado Geraldo Werninghaus e Ivo Konell, um
petista Dionei Walter do Silvo, o 60° mais feito difícil de ser repetido, não havia
'votado naquele cnecem 18.405 votos. coocorrência na vizinhonça.

É JUSTO?
. Na Jaraguá que espera pelos verb_as prometidas pelo presidente lula; seus ,

ministros e políticos aliados para o reconstrução, até ontem os 1 Ohl Om.35s'
do manhã os governos do Estado'e Federal já haviam arrecadado RS 70, 4
milhões em impostos, taxas e por aí atorQ. Os números são do Instituto Bra
sileiro de Planejamento Tributário. No mesmo hora, Guaramirim, Schroeder,

I' Co'rupá � Massaranduba som��a� !�:t:���_$_33_,6_m_i_lh_õe_s'��__ �__j
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Audiênciá
na Câmara

Para os vereadores do
PT, a audiência pública que
acontece no próximo dia 16
na Câmara de Jaraguá do
Sul deverá trazer as respos
tas sobre o paradeiro dos
recursos do governo federal
destinados à cidade. O en

contro é uma iniciativa do
Fórum Parlamentar da Soli
dariedade e pela Reconstru
ção das Cidades Atingidas,
da Assembleia Legislativa. .

"Os vereadores têm um

poder, mas quando envolve
urna Casa de Leis do Estado,
a pressão é muito maior",
acredita o relator da Co
missão de Reconstrução da
Câmara, Justino da Luz. Se

gundo ele e o presidente da
mesma comissão, Francisco
Alves, os convites serão di

rigidos a representantes dos
governos nas três esferas,
além dos vereadores e depu
tados que devem participar.

Há duas semanas, eles
tiveram a resposta de um'

pedido de informação diri

gido à Defesa Civil sobre a

verba federal. O ofício,' as
sinado pelo diretor estadu
al daDC Márcio Luiz Alves,
informou apenas que a dis

posição dos recursos arre-
. cadados, à título de doação,

.

para o Fundo Estadual da
Defesa Civil, estão disponí
veis na internet.

Outro impasse que Jus
tino e Alves pretendem es

clarecer diz respeito à ne

cessidade de apresentação
de projetos para a liberação
de recursos federais: Eles
afirmam que Jaraguá do Sul
não consta entre os municí

pios iistados pela Secretaria
de Coordenação e Articula

ção Política para receber o di- .

nheiro. Aaudiênciacomeçaàs
19h30 e, por conta disto, a ses

são ordinária daquele dia será

antecipada para as 17h30.

Petistas esperam respostas

.

POLíTICA�-

RECONSTRUÇÃO

Onde está o dinheiro?
Representantes desconhecem paradeiro do recurso federal
JARAGUÁ DO SUL

Nos últimos quatro meses,
o discurso não tem sido outro e

também não poderia: a recons

'trução da cidade por conta das
chuvas de novembro de 2008.
A promessa de liberação de di
nheiro pelo governo federal veio
ainda no ano passado. Mas, até
ontem, nenhum centavo ha
via sido investido na recupera
ção do patrimônio público, em
suma ruas e pontes. Além disso,
há informações desencontradas
sobre o paradeiro do dinheiro.

Os vereadores do PT que
conduzem os trabalhos da Co
missão de Reconstrução, criada
pelaCâmarahá 45 dias, afirmam
que o governo federal depositou

_ R$ 9,28 milhões na conta do Es
tado para serem investidos em

Jaraguá do Sul. A informação,
segundo Justino da Luz e Fran
cisco Alves, foi confirmada no

Deinfra, onde estiveram na se

mana passada e a quem caberá
a execução das obras.

Segundo eles, o diretor de
manutenção e infraestrutura

. do Deínfra, José Carlos Zando
ná, disse que o início das obras'

dependeria apenas da publica
ção no Diário Oficial do Estado.
Entretanto, Zandoná não soube
informar por que a publicação
ainda não ocorreu. "Estão preo
cupados em fazer política e não
esclarecem. O que a gente quer
é respostas", critica Alves.

Na Prefeitura o assunto
também gera dúvidas. O se

cretário da Reconstrução, Ingo
Robl, afirma que os cantatas

com representantes das �sferas

Secretário diz que município fez sua parte. "Fizemos o levantamento, mas estamos esperando o dinheiro até hoje"

foi fazer o levantamento dos

pontos atingidos pela chuva. O
.

relatório entregue ao Governo
do Estado apontou mais de 40

e, destes, o Deinfra escolheu 14

para investir os cerca de R$ 9
milhões. Segundo o secretário,

.

a Prefeitura não pode injetar re- .

cursos próprios nestes locais se

quiser receber a verba federal.
"Se o município começar' a fa-

I
_

zer, forçosamente o Estado nao i

vai fazer".

estadual e federal têm sido fei-
.

gurando por algum motivo",
tos, porém sem uma resposta supõe o secretário.
esclarecedora. "Ou o governo Robl também.esclarece que
federal não repassou, ou vai' a tarefa do município para li

repassar, ou o Estado está se-
. beração dos' recursos federais CAROUNA TOMASEW

Prefeitura tem terreno para mais 125
Município enviou àCohah pedido para financiamento de novas moradias

No que toca ao patrimônio
privado, o que ocorreu de prá
tico até agora foi a liberação do
FGTS para qué os trabalhadores
pudessem recuperar suas resi
dências. Outras 30 casas estão

.sendo construídas em terrenos

doados .' pela Prefeitura, mas

o investimento é privado. As

obras são financiadas pelo Ins

tituto Ressoar, da Rede Record.
Além disso, ainda restam 125

famílias que perderam suas mo-

radias e aguardam urna resposta . 0., secretário também infor- fossas e filtros, e ligações de água
do poder público. ma que além das 155 casas pará . e luz. A maior parte dos inves-

De acordo com o secretário da os atingidos, o município pos-' timentos é feito com recursos

Reconstrução, IngoRobl, aPrefei- sui um déficit habitacional de da Secretaria de Obras, já que a

tura já dispõe dos terrenos damu- 300 moradias. Uma carta de in- pàsta em caráter extraordinário
nicipalidade para a construção tenções foi encaminhada ao go- não dispõe dotação orçamentá
destas 125 casas. A relação foíen- vemo do-Estado como primeiro ria, motivo de uma nova reunião
caminhada para a Cohab (Com- passo para a vinda de recursos. com a prefeita Cecília Konell
panhia de Habitação do Estado), Sobre o patrimônio público, (DEM). "Temos sensibilizado ou

que deverá financiar a compra do Ingo Robl afuma que, enquanto tros secretários para que recursos
material. o que falta definir, se- a verba federal não chega, a Pre- destinados a projetos nem tão im

gundo RobI, é qual governo ficará feitura executa pequenas obras portantes sejam transferidos para
responsável pelamão-de-obra. -

como pinturas, recuperação de a reconstrução", revelou.
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Acessos estão disponíveis no sede

AMA organiza
happy hour
JARAGUÁ DO SUL

Hoje é dia de happy hour
daAMA (Associação deAmi
gos do Autista). O encontro
acontece a partir das 17h,
no Clube Atlético Baependi.
Quem participar tem direito.
a jantar; com cardápio a base
de saladas, carnes, massas,

pães, frios e sobremesas, e,'
ainda, a assistir a um' des
file' de moda. Os ingressos
custam R$ 35 e podem ser

adquiridos na Rua Gustavo
Friedemann, 134, Vila Lalau,
ou com as diversas voluntá
rias da instituição.

Atualmente a entida
de acompanha 30 pessoas,
porém, em 2009, o intuito
é ampliar esse número. O
atendimento inclui,' além
da área pedagógica, os

.

ser

viços de assistência social,
pediatria e odontologia. As
atividades da AMA de [ara
guá do Sul são mantidas por
meio de trabalhos manuais
concretizados na oficina de
artes da associação.

SEM IPI

o CORREIO DO POVO lOQUARTA-FEIRA, 1 DE ABRIL DE 2009

Concessionárias comemoram
Em março, revendas de autómóveis registraram recordes

Vendo acentuado de carros fez o Chevrolet normalizar o produção nos fábricas instalados no país

JARAGUÁ DO �UL
Quase 600 novos carros

emplacados apenas durante o

mês passado na microrregião.
Concessionárias com·

.

vendas
históricas em pleno desenrolar
da crise econômica mundial.
Este é o saldo local gerado pela
redução do IPI (Imposto sobre
Produtos Industrializados), que
foi estendido pelo governo fe
deral por mais 90 dias a partir
de ontem.

A medida, segundo Maria
Cristina Emmendõrfer, gerente
administrativa de uma revenda
.de Jaraguá do Sul, garantiu a ma

nutenção do bom momento pelo
qual passa o setor. Nos últimos
31 dias a empresa registrou nú-.
mer'ii significativamente positi
vos e conseguiu que eles trans

formassem o período no melhor
março dos últimos anos.

Sem a extinção momentâ
nea da alíquota, a queda- seria
avassaladora: em torno de 30%
menos- na quantidade de -auto
móveis negociados. No entanto,
com a taxa não incidindo sobre .

os veículos, amontadora já nor
maliza a produção e, na loja,
existem ocasiões nas quais há
falta de vendedores para aten
'der à demanda acentuada de
clientes.

A empolgação também é de
monstrada por Edinelson Góes,
diretor de outra concessionária
da cidade. Em fevereiro e mar

ço, por exemplo, a ampliação
foi de 20% no comparativo

com o mesmo período de 2008.

Quando se trata do primeiro tri
mestre de 2009, o crescimento

chega a 18%. '� perspectiva é

No âmbito nacional, a re

dução do IPI significa uma ten
tativa do governo de impedir
novas ondas de demissões na

- indústria automotiva. Desde
setembro, época em que a cri
se ganhou força, os fabricantes

,
abriram mão de cerca de sete
mil funcionários. Por isso, com
a renovação do acordo, as mon
tadoras se comprometeram - a

_ manter Q quadro de emprega
que a demanda continue aque- dos e só organizar programas
cida pelos próximos três meses de dispensa voluntária.
mantendo esse patamar alcan
çado até agora", comenta. KELLY ERDMANN

Curupira precisa'de
•

apoIo
Casa do rock lança progr�a para sócios e mantém programação
JARAGUÁ DO SUL

- Mesmo tendo sido atingido
por um incêndio, na tarde de
sexta-feira passada; o Curupira
Rock Club, em Guaramirim, não
para. O fogo, iniciado por uma

lâmpada em contato com a ma

deira que revesteo palco, preju
dicou parte da estrutura. Por isso,
os mantenedores do reduto alter-

_ nativo devem antecipar algumas
� medidas no intuito de garantir a
� contiriuidade do espaço. .

.

� Conforme . Ivair Nicocceli,
proprietário do local, e MarianaReconstrução do Curupira começou, shows serão retomQdos em maio

Pires, daBaú do Rock Produções,
as portas do Curupira devem fi
car fechadas por, pelomenos, um
mês. Durante esse 'tempo,.a mo

bilização é em prol da reforma da
área prejudicada pelas chamas.,
Quem. quiser ajudar, pode doar
materiais de construção.

Depois de reconstruído, o

lendário' clube vai passar por
, mais mudanças. Uma delas é a

instituição de um programa para
. sócios contribuintes. Os inte
ressados pagam R$ 30 ao mês e

têm direito a acessar shows sem

custos adicionais. Já as bandas
podem entrar em contato pelo
e-mail curupirarock@gmail.com
para agendar uina apresentação
gratuita. Por fim, patrocinadores
também . são . bem-vindos. Eles

ganham em troca do auxílio fi
nanceíro a exposição da marca

através de uma placa a ser fixada
na parede do Curupíra,

Por enquanto, a programa
ção. permanece sem alterações,
com exceção às datas de abril. Os
shows de 4 e 11 deste mês foram
transferidos para 8 e 15 de maio.
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Penitenciária para
a região em debate

.

Encontro sobre sistema prisional foi na Acijs
JARAGUÁ DO SUL

'O Conselho Comunitário
Penitenciário de Jaraguá do Sul
promoveu, na noite' de ontem,
um debate 'sobre a proposta de
implantação de uma peniten
ciária' no Vale do Itapocu. O
encontro aconteceu na Acijs
[Associação Empresarial de
Jaraguá do Sul). A iniciativa
se deve à' situação do presídio
local; que abriga 283 presos e

'enfrenta problemas devido à
falta de Investimentos. '

O presidente da comis
são de assuntos prisionais da
OAB (Ordem dos Advogados
do Brasil) de Santa Catarina,
Francisco Ferreira, destacou
que uma das opções estudadas
para reduzir a superlotação dó
Presídio Regional de [araguá
do Sul é a construção de uma

unidade prisional agrícola e

iridustrial, com capacidade
para 350 presidiários:

, O diretor do 'presídio local,
Ivo Ronchi, defende a constru

ção de, uma penitenciária in
dustrial para transferir do pre
sídio, os detentos que já foram

,

condenados. "Dos 283 presidi
ários, 170 não deveriam'estar
cumprindo pena no presídio,
e sim em penitenciárias. O

problema é que não há vagas
nas penitenciárias do estado",
comentou.

Ronchi prevê que, até fim
do ano, o presídio esteja abri
gando cerca de 400 detentos.'
Ele calcula que a construção
de 'uma penitenciária com

350 vagas custaria entre R$

Participantes querem avaliar qual o melhor modelo para Jaraguá do Sul

10 e 12 milhões, com recursos
do Governo do Estado e verba
federal.

Na visão da juíza da Vara
Criminal de Iaraguá do Sul,
Patrícia Nolli, a penitenciária
não deveria ser construída no

município, mas em outras ci
dades da região. "[araguá do
Sul já -deu sua contribuição
para o Estado com o Presídio

Regional", avaliou:

DAIANE ZANGHELINI

Menino de quatro anos sai do UTI
Adrian da Silva está em observação, o pai e a irmã também se recuperam

adultos e quatro crianças -,

Valdir Luchezi, 27 anos, foi
preso em flagrante por em

briaguez, mas pagou fiança
e' foi solto. Exame constatou
que ele estava alcoolizado
quando provocou o acidente.
Ele' responde em liberdade

'por lesão corporal culposa
(sem intenção de matar).

JARAGUÂ DO SUL

Três vítimas do atrope
lamento ocorrido no 'Bairro '

Santa Luzia, na tarde de sá

bado, apresentaram melhora:'
na saúde. Ontem, o menino
Adrian Siqueira da Silva, de
quatro anos, saiu da UTI e foi

, para o quarto. A irmã dele,
.

Sabrína Siqueira da Silva, de
,

\ '

cinco anos, também está em

observação. Já o pai, Adriano
Matos' da. Silva, 23, recebeu
alta: e foi lib'erado no início
da tarde de ontem.

Outras três vítimas tive
ram ferimentos leves e es

, tão se recuperando em casa.
O motorista do Ford/Ka que
atingiu as seis pessoas - dois

Acidente deixa três feridos na
Ruo'Monoel Francisco da Costei

,

JARAGUÁ DO SUL

Um acidente entre umMon
za e um Ford Ka deixou três

pessoas feridas na Rua Manoel
Francisco da Costa, no Bairro

João Pessoa, por volta do meio
dia de ontem. Como a porta do

'

motorista do Monza ficou mui
to danificada e não podia ser

aberta, os bombeiros tiveram
que usar um equipamento espe
cial para removê-la. Por sorte, o
.condutor do veículo, Hamilton

Barbosa, 65 anos, não chegou a

ficar preso nas.ferragens. Ele foi
levado ao Hospital São José e

liberado no início da tarde. No
Ford Ka, a carona Elsa Pesato Pi
collí, 80, e a passageira Tamires
Piske Picolli, 6, sofreram ape
nas ferimentós leves.

Pouco antes, às 11h22, duas
motocicletas colidiram na Rua
Roberto Zieinann, no Bairro
Amizade. As três vítimas tive
ram apenas lesões leves.

Bombeiros
tiveram que usar

equipamento
especial para
abrir a porta

do Monza
_'

Polícia continua investigação
sobre assassinato de grávida'ifl

'"
z

� JARAGUÁ DO SUL a arma não havia sido encontra-
<fi

O delegado Bruno Effo- da. O velório da jovem aconte-
'

ri continua investigando a .ceu na capela da Vila Lenzi e
morte de Márcia Madalena o 'corpo foi levado ontem para
Pupo, 22 anos, na madrugada São Paulo. Rodrigo é natural de
de segunda-feira, no Bairro Caçador e Márcia de Eldorado!
Vila Rau . Ele pediu a prisão" SP. Os dois moravam juntos há
temporária do companheiro cerca de um ano.

dela, Rodrigo Corrêa, 21, que Procurada pela reportagem
é o principal suspeito de ter de O Correio; a família de Már-
cometido o crime. cia preferiu não falar, sobre o'

Márcia estava grávida de assunto. Com a morte da mãe e

cinco meses e foi assassinada do bebê que ela esperava, foram
com um tiro na cabeça enquan- três homicídios ein Iaraguá do
to dormia. Até a tarde de ontem, Sul neste ano.
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Weg aprova redução de salários
Cerca de 70% dos votos dos funcionários foram a favor da medida

Foi aceita com 71% dos
votos dos funcionários a pro
posta da Weg de reduzir a

jornada e o salário dos traba
lhadores da Weg Motores, em
[araguá do Sul. A votação,
que foi secreta, terminou so

mente na madrugada de on

tem, para que colaboradores
dos três turnos da empre
sa pudessem participar. De
acordo com o presidente do
Sindicato dos Trabalhadores
da Indústria Metal Mecâni
ca de [araguá do Sul, Vilmar
Garcia, sete mil pessoas par
ticiparam da votação.

Com a aprovação, amedida
de reduzir em 25% a jornada
de trabalho e em 20% o salá-

rio de cerca de 9 mil colabora
dores da fábrica passa a valer
a partir do próximo dia 20. A

redução vale por 90 dias, com
a possibilidade de ser renova

da por mais três meses caso o

cenário econômico não apre
sente melhorias.

A medida é uma alternati
va que a empresa encontrou

para evitar mais demissões
diante da queda das vendas,
principalmente em relação
aos produtos fornecidos para
a chamada linha branca, uma
das mais afetadas pela crise
econômica.mundial. Em mar

ço, a empresa fechou a fábrica
de Guarulhos (SP), o que re-

sultou em 370 demissões. Medida vale para Weg Moto,res durante três meses, mas pode ser prorrogada por mais três meses

Plano Diretor ganhará vida
GUARAMIRIM

Como estará Guaramirim

daqui a cem anos? Os primei
ros traços que delinearão a ci
dade no futuro já começaram
a ser postos no papel. A Pre

feitura, através da Secretaria
de Planejamento e Desenvol
vimento Urbano, está desen
volvendo o Planejamento. Es
tratégico, texto principal do
Plano Diretor. Aprovado em

junho de 2008, a leimunicipal
que estabelece as diretrizes
está sendo reformulada por
falta de compatibilidade com

as características da cidade,
segundo a atual gestão.

O secretário da pasta, Ivaldo
Kuczkowski, o Polaco, explica
que o Plano Estratégico será for-

mulada pela equipe técnica da
Prefeitura e da Arnvali (Asso
ciação dos Municípios do Vale
do Itapocu), pela comunidade,
através do Conselho Municipal
das Cidades, além de volun
tários externos e contratação
de assessoria especializada. A
prinieira reunião está marcada

para dia 30 de abril.
Entre os itens delineados

pelo Planejamento, Polaco
destaca como ponto forte a

reorganização territorial e a'

autonomia da Prefeitura para
orientar o traçado público.
"Sabemos que o metrô será
uma realidade para nós, então
não podemos deixar o particu
lar determinar o tamanho das
ruas, por exemplo", disse.

c,
o
o

§;
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Ingrit diz que o projeto Movimenta
Schroeder recebe incentivo do
Ministério da Saúde

atividades:
O investimento foi de R$

42 mil. Os dezequipamentos
custaram cerca de R$ 17 mil.

Segundo Ingrit, esse trabalho
está inserido no projeto Mo
vimenta Schroeder e recebe

PREFEITURA

Inauguração da nova sede
Hoje, primeiro de abril, o novo sede do prefeitura de

Schro�der será inaugurado, às 17 horas. O espaço fico 00

o lodo do antigo prédio. De acordo com o vice-prefeito, Luís
Polaco diz que é preciso planejar o futuro: "Metrô será uma realidade" Aparício Ribas, os moradores võo ser beneficiados com o

Academia ao· ar livre em Schroeder
Praça para praticar exercícios físicos vai ser inaugurada no dia 8

SCHROEDER

Os moradores de Schroeder
vão ganhar um espaço para
cuidar da saúde. Uma acade
mia foi instalada ao ar livre na

"praça de atividades físicas",
na Rua Paulo [ahn, próximo à
Prefeitura. Os interessados po
derão praticar exercícios sob a

observação de um profissio
nal de educação física, e com

acesso gratuito. O ambiente
será inaugurado no próximo
dia 8, às 17 horas.

A secretária de Saúde e

de Assistência Social, Ingrit
Eichenberger, explica como

vai funcionar o atendimento
ao público. "Para participar
das atividades físicas os pa
cientes hipertensos, diabéti
cos, cardíacos devem ter um

encaminhamento médico. E,
as pessoas sem problemas de
saúde poderãousar o espaço
normalmente". A academia ao

ar livre abrirá das 8h às 22h.
Até às 17h haverá um profis
sional para acompanhar as

o incentivo do Ministério da
Saúde. ''A intenção é melhorar
a qualidade de vida dos pa
cientes e incentivar a prática

.

de exercícios físicos", afirma a

secretária.
Ainda sobre o incentivo do

Ministério da Saúde, a secre

tária disse que foi depositado
R$ 52 mil" para dar sequência
-nas ações do projeto Movi
menta Schroeder, O próximo
passo será criar outra "praça
de atividades físicas", perto
do posto de saúde do Bairro
Schroeder I. Os equipamentos
já foram adquiridos.

Segundo Ingrit, os mora

dores do Centro e dos bair
ros Schroeder I e III recebem
a visitas dos profissionais de
educação física nas segundas,
quartas e sextas-feiras. Nas lo
calidades, são realizadas exer

cícios com acompanhamento
médico. Ao todo, 50 pacientes
participam desse trabalho.

DAIANA CONSTANTINO

novo estruturo. "O serviço ficará centralizado e facilitará o

atendimento aos contribuintes", afirmou o administrador,
defendendo o investimento. O evento é aberto o todo li co
munidade.
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EMANCIPAÇÃO POLÍTICA
A edição de 6 de abril de

1974 do jornal O Correio do
Povo trazia em sua capa a re

portagem: "Jaraguá do Sul: 40
anos te contemplam". A cida
de estava comemorando o seu

400 ano de emancipação polí
tica. O dia 8 de abril marca a

data da instalação do municí

pio de Jaraguá do Sul, criado
pelo decreto na. 565, de 26 de
março de 1934, desmembran
do-se de Joinville. Jaraguá,
como era chamada na época,
juntamente com Hansa, hoje
Corupá, formariam uma nova

unidade municipal.
Após os 40 anos de vida au

tônoma e com economia pró
pria, o município contava com

mais de 32 mil habitantes; qua
se oito mil operários, cerca de
300 indústrias, era o 5° coloca
do na arrecadação do imposto

ICMS do Estado e uma facul
dade estava prestes a receber os
primeiros alunos.

Naquela segunda-feira, dia
8 de abril, todos os trabalhado
res e habitantes deveriam parar
suas atividades e prestigiar as

programações cívicas, elabora
das pela Prefeitura e pelo chefe
do poder Executivo da época,
Eugênio Strebe. A comemora

ção contou com um desfile cí
vico militar, onde 2.500 alunos
e os militares do 62° Batalhão
de Joinville desfilaram. Houve
também a inauguração do Pré
dio do Centro de Informações
Turísticas, apresentação da ban
da do 62° Batalhão de Joinville,
banquete comemorativo no Ho-
,tel Itajara e o lançamento oficial
do "Primeiro Livro do Jaraguá",
com a presença do autor Frei
Aurélio Stulzer.

'

DESVENDAPO
Agradecimentos aos leitores Bruno Behling, Ellen Andersen e

Amadeus Mahfud que identificaram a imagem da última edição.
A foto foi tirada por volta de 1920 e retrata o entroncamento de

quatro importantes ruas de Jaraguá: Avenidas Getúlio Vargas,Mal.
Deodoro da Fonseca e Mal. Floriano Peixoto e a Rua Procópio Go
mes de Oliveira. José Emniendorfer edificou sua casa de comércio
e moradia por volta de 1910-1912. Mantinha também quartos de

aluguel. Nesta edificação, no segundo pavimento foi celebrada a

primeiramissa do Distrito, com os padres HenriqueMeller e Pedro
Franken. Em frente residia Jacob Buck, o alfaiate, que mantinha
um jardim com palmeiras (hoje Banco do Brasil). À esquerda edi
ficação em enxaimel do comércio Stein, mais tarde de João Dou
brawa. Neste local hoje existe o Banco Santander '(antigo prédio
<lo Banco nacional do Comércio).

Vista p,arcial de
.

Jaroguá do $ul
em 197

VOCÊ SABIA?
A Rua Isidoro Pedri foi assim denominada pela

LeiMunicipal na. 503 de 1974. IsidoroPedrichegou
a Jaraguá do Sul em 1893 com a sua família: nove
filhos (dois nascerammais tarde na cidade). Isidoro
foi o dono da primeira fábrica de cerveja à base de
arroz de Jaraguá, fundada em março de 1897. Em
1900 construiu uma ampla casa de alvenaria que

servia como casa de pasto, negócio, salão e baile.
Em sua residência os padres franciscanos celebra
vammissas. Isidoro Pedri chegou a ser considerado
um dos homens mais ricos da cidade, mas com a

chegada do progresso, Wilhelm Walter instalou a

segunda cervejaria da cidade, com a marca "Bock
bíer", e levou Isidoro a vender seus equipamentos.

1974 PELO
MUNDO

• O Generaf Ernesto Geisel
substitui o General Emílio
Garrastazu Médici no cargo
de presidente do Brasil (15
de março) (1) ,

• Ocorre nos Estados Unidos a
maior seqüência de tomados
conhecida. Em um intervalo
de 18 horas, 148 tomados
tocaram o solomatando pelo
menos 315 pessoas (3 de abril)

• Nixon renuncia à
presidência dos EUA após o
escândalo deWatergate (2)

• Nasce a atriz brasileira
Gabriela Duarte
(15 de abril) (3)

• Carlos Andrés Pérez sucede
a Rafael Caldera no cargo
de presidente da Venezuela
(12 de março)

. \
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CHEGOU

Nõo é só turbo. É turbinado .

Javel
AUTOFELICIDADE!

• Motor Turbo T-Jet 152 cv • Air bag duplo + ABS (HSD)
• Sistema Blue&Mê™ + volante em couro com comandos

. do rádio e telefone • Painel central no cor do veículo
• Rodas exclusivos de ligo leve 17" • Bancos esportivos
revestidos parcialmente em couro > Sistema de som Hi-Fi
• Cruise Control • Sensor de estccionomento.

Expedicionário João Zapella, 214
4732740100

Jaraguá do Sul - se

www·iavel.com.br
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PROMOÇÃO
DE CARROS E MOTOS
1000/0 FINANCIADAS

Palió ELX 1'.3 Fira 2005

AQfLDT RS 24.500,00
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ÉruDOUNAQUESTÃODERACIocíNIO: .

]UNTANDOTODASASPEÇAS,TODASMESMO,
sóRESTAUACARRQ.
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Proc. Intel. Celeron Dual Core E 1400
.

Memória 4G8 I HD 160G8'
DVD�RW I Kit 4 Baias
Monitor TV lCr> ·19"

Fotos meramente austrativas

_Cu••�·....�iDl
c.o.. ,.... ti,. ftat: (41) DJI·UA

,

TABELA DE'PREÇOS FEMININO
Pack 1 : perna inteira + axila + virilha .. """."" .. "" " .. , , .. "",.".:,,, .. ,,,,"" """"".,R$ 28,00
Pack 2 : meia perna + axila + virilha"".",,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,.,,,, ,,,, ..... , .. ,,,: .. ,,, .... ,, ,, .... ,,,,R$ 25,00
Pack 3 : perna inteira + axila + virilha + ânus + buço """""""""."".""".""" .. ""."R$ 45,00
Pack 4 : meia perna + axila + virilha + ânus + buço"""""" .. "" """" " " "R$ 42.00

��f\:;�:;;)/�;!;:;;; / ;i/:r;?!); � �l��
TABELA DE PREÇOS MASCULINO

Corpo inteiro " ".,', .. , .. , ,', .. , .. , .. ,�" .. ,." , .. " , .. " " "."" .. , .. , B$ 200,00
Pack 1 : tórax + abdome + ombro + axila + costas + pernas + virilha""""" .....""""" .. R$ 65,00
Pack 2: tórax + abdome + ombro + axila + costas " .. """"""." .. " .. " .... """""" ..... " .....R$ 40,00

�����"�) ;�\ ;;;; :;; ;"���
Rua João Planinchek 1571- Nova Brasília

Fone: 3376 ..4955

ecel
Notebooks

.

R. Reinoldo Rau; 67.- Centro
Ofertas válidas enquanto durarem. os estoques, sujeito a alteração sem aviso prévio. 'garantia de 1 (um) ano balcão
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CHEVROLET

�10 -Vende-se, 89, 6cc, álcool.
lr: 3371-9157.

tS1RA - vende-se, Hatch,
:Iegance, 4p, 05, 2.0 flex, preto,
:ompleto. Tr: 8823-8479 após
18h.

�S1RA - Vende-se, Sedam 2..0,
)2, 4 pts, completo + GNV,
luitado. Tr: 9101-8302.

IS1RA - Vende-se, Sedam, 02,
�.O, 4pts, compl + GNV, quitado.
'r: 91 01-8302.

.

:ORSÀ - Vende-se, 2 pts, 97,
iranco, ótimo estado. Tr: 9177-
1927 c/Artur. .

:ORSA - vende-se, 98, branco, 2
ItS, com opcionais. R$12.000,00.
'r: 9193-9538:

:ORSA - Vende-se, 99, ótimo
stado. R$ 12.000,00. Tr: 3376-
1173 ou 9934-6491.

.

:ORSA - Vende-se, Sedan, 01,
rance, AL, TE, DE, AR, IPVA pago.
i: 9607-2022

PANEMA - vende-se, 95, GNV., R$
0.500,00. Tr: 8835-4039

IMEGA - Vende-se, 93, 2.0, GLS,
ompl, excelente estado. R$
3.200,00. Tr: 9974-8603.

IPALA - Vende-se, comodoro 83,
zul, 2 pts. Tr: 9188-2814.

FORD

-1000 - Vende-se, 93, diesel,
,

abine simples (modelo novo)
\Otor mwm em ótimo estado. R$
9.000,00 nego Tr: 9973 5052

,

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

PAMPA - Vende-se, 90, gasolina.
R$ 7.600,00. Tr: 3371-6968.

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

PAMPA ...: Vende-se, 90, R$
7.800,00. Tr: Tr: 3371-8968.

, GOL - vende-se, 98, MI, 8v. R$
11.500,00. Tr: 8835-4039

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

CLASSIMAIS,���������-
t PEUGEOT

.

PEUGE01 - Vende-se, 07, 206 SW
Flex, compl, único dono. Tr: 9158-
7991.

PEUGE01 - Vende-se, 02; 1.0,
prata, air bag dupla, AR, OH, VE. f\$
19.800,00. Tr: 9975-0078.

'

OUTROS
.

HONDA CIVIC - vende-se, 01,
compl, couro, automático. R$
28.500,00 Tr: 9135-7740.

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

8405-9447.

t MOTOS
.

GOL - Vende-se, 1.0, 05, 4 pts,
quitado, ar-quente, desembaçador . DIZ - Vende-se, 04, 100c, verde.
e limpador traseiro. Tr: 91 01-8302. .'

Tr: 8417-5184 ou 3276-3321.

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

GOL - Vende-se, geração 4, 08,
c/ opcionais, 10 mil km. R$
16.000,00 de entrada e assumir

prestações de R$ 423,00. ,Tr:,
8431-6257 ou 3275-191,6.

'

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

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

GOlF - Vende-se, 94, GTI, compl,
no GNV,. ótimo estado. R$
13.900,00. Tr: 9102-1701.

f'" •

GOlF - Vende-se, 02, 1.6, preto,
compl, + banco de couro. R$
31.000,00. Tr: 3370-7242.

POlO . - Vende-se, 00, ótimo
estado, compl. R$ 20.500,00 ou

R$ 16.000,00 de ernrada} 12x de
R$ 652,00. Tr: 3376-3978 (após
13h).

t RENAULT
MEGANE - Vende-se, Grantur 08,
completo, revisado com

40.000km. Tr: 9186-5783.

TORNADO. - Vende-se, 02,
vermelha, 24mil km. R$ 6.500,00.
Tr: 9193-9538.

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

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

Meninas 5 Estrelas

••• ..j( '+:
Com novas gatas na casa

RAlSÇA iniciante *
Estilo MENININHA

RAOUELI i�iciante*Estilo SAPECA

RAFAELA iniciante*'Estilo SENSUAL

MONICA iniciante
Estilo SAFADINHA *

emas motorista que 'leva e triz

147' 9624·8410'"

Auto Mecânica

(47) 3275-3105E-mail: mecanicabehling@uol.com.br
Rua Roberto Ziemann, 640 - Czerniewiq (Depois da Garagem da Canarinho)

Matriz: BR 280 km 69 (Em frente Posto Marcolla) Filial: Shopping Center Breilhaupl- 2° Piso

José Norberto Muller
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

o presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários de Corupá,
atendendo ao que determina o estatuto nos artigos número
14,15,20 e 21, convoca os senhores associados em gozo de
seus direitos, para Assembléia Geral a realizar-se nas

dependências da corporação no dia 07 de abril de 2009 às 19:30
horas em 1 a convocação e, na.falta de número legal, as 20:00
horas em segunda convocação no mesmo local para

,
. deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:

1.' Alteração do Estatuto Social conforme novo Código Civil.
2. Eleição dos Conselhos Administrativo, Deliberativo e

Fiscal.
3. Assuntos gerais.

Corupá, 27 de março de 2009
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t VENDE-SE -

127ram Intel + co +

Impressora Epson. R$ 500,00.
Tr: 9111-0825.

ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO -

Vende-se, numero 2, nova, ideal
para consultório odontológico ou

clinica veterinária. R$.300,00. Tr:
8827-3811.

FILHOTE - Vende-se, yorkshire e

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

maquinário. Tr: 3373-2352.

MESA - Vende-se, de supino
"musculação". R$ 80,00. Tr:
8827�3811.

.1

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

estoque, uma ótima freguesia,
ótimo ponto comercial. Tr: 3375-
2798 ou 9905-9850.

PAÔARIA E CONFEITARIA -

vende-se, com todos os

fiLHOTES - Vende-se, 4 collies, maquinários e clientela formada.
puros. R$ 200,00 cada '; Tr: 3374- _

Tr: 3372-1058.
ANTENA - Vende-se, de sky. Tr: 0508.
3370-0992 ou 9988-5223. PIA-Vende-se, inox, tramontina.

FOGAO - Vende-se, Atlas 4 R$50,OO. Tr: 8827-3811.
BARRA PARALELA - Vende-se, bocas. R$ 80,00. Tr: 8827-3811.
de alumínio. Tr: 8843-2125. ROUPEIRO - Vende-se, e urna

FREEZER' - Vende-se, Cônsul. cômoda' infantil cor branca. Tr:
, CADEIRA - Compra-se, de bebe, R$180,00. Tr: 8827-3811. 3371:·6433.
.

para carro. Tr: 9157-3373.

CALHA - Vende-se, cirúrgica, de
veterinária, grande. R$ 60,00. Tr:
8827-3811.

COMPUTADOR - Vende-se,

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

MERCEARIA - Vende-se, em

Guaramirim, cl estoque e

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

Curso de Bartender com estágio
, remunerado e encaminhame-nto

para emprego. Início: 13/04.
Informações 3371-00�2

U.P.D Supremé Premium(M) Modelo MICE4561DEX'
roc. Intel CeI. D 450 (2.20Ghz), Memoria DDRII 1.0Gb, Hd 160Gb
itor de cartões, Placa mãe PW-945GCX, Dvdrw 20X, mouse optlco
clado multimidia, 5.0. Jinux
onitor (W5006L) 15.4" Supreme Lcd Multimídia

U.P.D Intel P.entium Dual Core E5200
roc, Intel Dúa·1 Core E5200 (2.50Ghz), Memoria DDRII 2-.0Gb
D-160'Gb SATA, PLaca mãe PW-945GCX, Dvdrw 20X, Leitor de
artões, -Mouse optico, Teclado multlrnidia.: 'Cx Som 5.0. Linux
Monitor LG li' Widescreen

�
Ci.
E
8
2
u

�
o
'O

�
Q.

E
-8

10
z
*

U.P.D Supreme Premium(M) Modelo 'MID2232DEX
-, Processador Intel Dual Core E2200 (2.20Ghz), Memoria DDRII 2.0
HçI 320Gb SATA, Placa mãe PW-945GCX, Dvdrw 20X, Leitor de ca
.Mouse optico, Teclado multimidia, 5.0. Linux,
Monitor W7006S 17.4" Supreme Lcd Multimidia (PR/PT)

-

, ,

U.P.D Supreme Premium(M) Modelo MIÇ7274DEX
_ Proc. Intel Core 2 Duo E7300 (2.53), Memorfa DDRII 4.0Go_

-

Hd 750Gb SATA, PlaCa mãe PW-9�5<3CX, Dvdrw 20X, Leitor de cart
Mouse optico, Teclado multimidia S�O. Linux,
Monitor 19" Supreme Lcd muttimidta
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Centro Sul-Brasileiro, de Pesquisa
_

Extensão e Pós-Graduação

FAFIPA - FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAí
RECONHECIDA PELO GOVERNO FEDERAL (MEC), CONFORME DECRETO N° 69,599 DE 23/11/1971,

lil!Elrn�a!ID\!1IÊl�a�ID!>€l!f]

Engates de carretas
Para todo os modelos
- Pick-U e Automóveis

PINTURA MEDiÚNICA
Apresentação da Médium

Valdelice Salum

Os mestres da Pintura como: MONET, RENOIR, MATISSE, PICASSO, VAN GOGH, TOULOUSE L�UTREC,
SISLEYe outros, vem dar seu testemunho da Imortalidade da Alma, através da Médium.

Dia 05/04/09 (Domingo) ás 17h Centro de Estudos e Pesquisas Apométricas
'Local: Clube Atlético Baependi

Rua Augusto Mielke, 466-VL. Baependi
,

Jaraguá do Sul - SC
Informações: (47) 3370-8076 - Lydia

Evento Beneficente

A médium recentemente se apresentou na Suíça, França, Bélgica, Portugal e Canadá.
A Renda da Venda das Obras será revertida para Obras Assistenciais.

Haverá sorteio de Quadro Gratuito para os presentes.
Novo site: www.pinturasmediunica.com.br

Aceitamos cartões:

1J'iL1
Caixa THULE
Para todo os modelos

As Thule são bem plonejadas para
solucionar muitos problemas de transporte,
com capacidade de 3601ts'de bagagem.

Conforme lei� n° 950� CTB • resoIução-197. '

RevendedorExclusivo � � � �----------------�"

1C..-.lCd
Psix§o pela BvenWm

'
THUIE® VOLPATO
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ESCOLA DE CABELEIREIRO CIEM SAHB -

JARAGUÁ.DO SUL/se
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186 .

28/12/1999 - Registro nO 4480

IMAGEM PESSOAL:
-Cabelelreiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure -UnhasArtísticàs
- Depilação � Maquiagem .

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
..; Oulropraxia ,

,
- Massagem na Cadeira Ergonômica

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC

JARAGUÁ»O SUL

lnscricões abertas!!!!
�

Técnico em Alimentos;
'.

'

Especialização.Técnica Enfermagem do Trabalho;
Frentista;
Oratória;

Operações 9ê'COQ'rah:;;ça;' .

,

Recrutamento e Seleção;
. Designer Têxtil;'
Designer Gráfico;
Cisco - módulo I.

Consultório de Psicologia V�JõE

.. Hipnose
(Auxiliar no Tratamento de Compulsões, Ansiedade,

Transtornos Alimentares, Vícios)

Especialidades: '

.. Psicoterapia
(stress, depressão, pânico, ansiedade, alterações de -,

comportamento)

.. Neuropsicologia '

--

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

.. Psicopedagogia
(Diagnóstico e Tratamento dos Distúrbios de Aprendizagem)
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, QUARTA�FÉ1RA, j DUI{RIL DE 2Ó1i�

Elimine O excesso de água e o incMço com drenagem linfática e

massagem modeladora
A drenagem linfática atua como tratamento coadjuvante em quase todos os

processos de redução de medidas: A função principal é eliminar o excesso
de água no organismo e assim, diminuir os contemos e facilitar a ação
dos outros tratamentos, como má funcionamento do intestino, vasínnos e

até varizes.
Tem efeito imediato porque acaba com a água excessiva dos tecidos .. há

elíminaçâo de gordura, e acontece a redução de medidas e desintoxicação"
Todo o processo é feito com óleos essenclaís e consistem em compressão

dos gânglios.
nA drenaqem pode ser um processo dolorido para ter efeito. !=xistem
pessoas que, utilizam este processo no pós-operatório para ajudar a
eliminar resíduos e otimizar a recuperação", explica a esteticista do

Evidenc, instituto de beleza Eliana".
Ela trabalha a círcuíação linfátiCa e de retorno (a subida dó sangue através
dos membros) e é eficaz no p�ríodo de; Tensão' Pré--Men$tru,al para diminuir

o-inchaço.
A massagem modeladora é feita é feita com manobras intensas de

amassarnento, deslizamentos e pinçamentn desencadeiam um processo de

estimulação; que proplcia melhora na oxigenação dos tecidos, a quebra da
cadeia de gor.dura, além de tenlflcar'c ststerna e moderaro corpo.

Pacotes Promocionais 10 Sessões
apenas R$ 200,00

Sessão Individual R$ 25íOO
Massagem Relaxante

ecrpo/pés/mãos R$ 30,00
Reflexoloqia Sessão R$ 25,00

Tintura - Balaiaqem - Mega Halr - Corte
Manicure - Pedicure - Depilação
E,scova progressiva e Definitiva

FONES:(4:7}33717326 1'881416.96

[tUA PRESIDENTE: EPITAOIO PESSOA, 53L CENTRO J/l:RAGüÃ.OO SUL

(EM FRENTE AO RESTAURANTE ZI.NHOBATISTA, F�NDOS DA CLlNICAORTO�PLUS)
.

ESTAGI0NAMENTOPROPRIQ
.

AngIiIO�; 113; COI)1ro, J.<aguá êe sn
1"-""" -15c?1 '-eos,!1i•.().024

BULislUO
farmácia de Maniplllação

Ml.'d.icameJltos l'm geral
Mariípúl�ç3D de f6rn1ulO$, liIédicàs

fitoférápiéds i?
'Cosméticos manipliados

RUi! Jo�o Piconi. 110 - Centro
-TeL 33.71-.8298

LTUDO O QUE VOCÊ ESPERA COE PRECISA EM SERVIÇO,S,
'

ODONTOL,ÓGICOS DE QUA·LIDADE.:
. Dentfstica Restauradora· Periodontta . Prótese Dental· Clínlca Geral

• Ortodontía e Ortopedia facial. • Estética Getal-· Estética D'ental . Reabilitação Oral
• Oclusão- Implantes Dentários: Endodontia . Prevenção . Clarearnento Dental

Aqui você encontra a experiência e a qualidade profissional dos mais conhecidose respeitados dentistas
'

. da região, �om permanente atualização em todas as áreas de cirurgia, ortodontía e clínica geral.

Dr. Américo Coral.Neto
Especialista DentistiEa Restauradora

e Pettodontia - .CRO 1445

Dr.. Carlos Coral

Especialista e Periodontta
e Prótese [)ental - CRO 1182

Dr. Leandro GehrWoytowi'cz
Especialisfa em Ortodontia

CR05748
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3275.3300 • 3055.3300
SPEDITO
IMÓVEIS

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

13h30 às 19h • SÁBADOS: 8h30 às 12h

ATENDIMENTO

ONLlNE
ENTRE EM CHAT

COM UM CORRETOR

ReI. 884 - Casa cf 01
dorm. + 01 suíte cf
hidro. e demais

dependências. Toda
murada, 02 vagas de

garagem. Aceita
propostas .de carros,
terrenos e imóveis.

ale com.um Corretor-Online acesse' o site: .www.espeditoimoveis.com.br
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GUARAMIRIM - Vende-se,
bairro .Aval, 3 qtos é mais

'dependências, murada .. R-$
135.000,QO� Tr: 3373-0098 ou

9183-8081.

GALPÓÉS ,',-, � RIO DA LUZ - Vende-se; 10rilil
m2, casa, rancho, lagoa, R$
75.000,00. Aceita carro neg, Tr:

3371-6,069 crecntsat.

CRECIISC 2716-J. Tr: 3274-
8844,

SAO LUIZ - Vende-se, industrial
cl 400m, escritório, 2 banheiros,

" R$185,OOO,00, Tr: 9137-5573.
PiÇARRAS - Vende-se; próximo
ao fórum. Troca-se por imóvel'
em Jaraguá do Sul. R$
95.000;00. Tr: 9975-3092.

'TRES RrOS DO NORTE -Vende
se, terreno de 240m2, cl casa de
42m2, R$ 18.000,00 + 28x de
R$ 300,00 ou R$ 22.000,00 avo
Tr: 9625-8375 ou 3370-8982.

� LOCA ÕES
t CHÁCARASPiÇARRAS - Vende-se, nova,

82m2, 3 qtos, sala, coz

conjugada, bwc, lavanderia e

garagem com churr. Terreno cl
3122, murado, prox Candeias e

Bali Haí.c/documentação, pode
ser financiada. Tr: 8443-2506 ou '

3370-5338.

APTO .;Aluga-se na Vila Hau, c/2
GARIBALDI- Vende-se ou troca- qtos. R$ 440,00, Tr: 9993-2131
se sitio. Tr: 3055-8075 na parte '

com Sandra.
da manhã.

t',CASAS ',' SALAS COML.MASSARANDUBA - Vende-se, 4
km da BR. R$ 65.000,00. Tr:
3379-1119 ou 9113-3070.

-

SANTO ANTONIO - Vende-se,
400m, perto de colégio, cl água,
luz, e rua asfaltada. R$ 5.500,00
de entrada + parcelas de um

salário mínimo. Tr: 3371-6069
creci 11831.

garagem pi 2 carros,

documentação em dia, Aceita-se
R$ 70.000,00 e restante
financiado. Tr: 47 3375-2798 ou

479905-9850,

AMIZADE - Vende-se, prox
escola, de alv, c/2 quartos, gar cl
churrasqueira. R$ 45.000,00
aceita carro. Tr: 3371-6069 Creci
11831.

PONTO COMERCIAL - Vende-se,
com finalidade de usa
Automotivo ou Central de Vendas
ou Escritório de Representações:
Tr: 9918-9996.

RIO CERRO II - Vende-se, 50mil
m2, 2 lagoas, ótima localização,
cl escritura.Tr: 3376-0726.COMPRA-SE - Apto até R$

95.000,00 à vista, de preferência
próximo Angeloni. Tr: 9993-
4100.

GAROPABA - Vende-se, de alv, 2
pisos ct 210m2 de área
construída, piscina. R$ 48 9912-
.4944.

AGUA VERDE - Vende-se, de alv,
com laje, piso, 168m, 4 qtos, gar
pi 3 carros, churr. Aceita troca
por casa' de menor valor. R$
135.000,00. Tr: 9137 5573 creci
11831.

ULTIO,UM,'t TERRENOS
GUARAMIRIM - Vende-se,
bairro Avai, 3 qtos e mais

dependências, semi mobiliado,
portão eletrônico, terreno
530m2. R$ 165.000,00. Tr:
3373-0098 ou 9183-8081.

Segurança Eletrônica
AMIZADE - Vende-se, Jaraquá
do Sul. Tr: 3371-6450.

JACU-AÇU - Verrde-se, á'reá de
54.462,48m2, edificado com

uma casa simples de madeira,
possui lagoa. R$ 130.000,00.
CRECI/SC 2716-J. Tr: 3274-
8844.

CORUPÁ - Vende-se, sobrado,
ótimo ponto comercial, cl 2 '

salas, terreno de 15x40, total de
206m de área construída, "Deus é Fiel" - Alarme - Câmera (C.F. T.Vi Digital

- Interfone - Controles de Acesso
- Portão Eletrônico - Cerca Elétrica

VILA NOVA -:- Vende-se, de

esquina cl 301,95m2, excelente
localização tanto para imóvel
resido quanto comI. com até 07
pavirnentos.. R$ 120.000,0.0.

/

Cleverson 9111-1023 I (411 3213-1226
,

Rua José Narloch, 1456 - Bairro São l.ulz - Jaraguá do Sul - se
E-mail: multicom.igs@brturbo.com.br

"'MINAMOS BARArAS ia RArOS
CUPINS • FORMIGAS .'MOSQUlrOS
AI H

" ,,_gcp@guarâpragas�com.br
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3372-0777
9918�999_

·M�A
" aRltlfaliOCOI PtlrtAS i GAm�

" G\�BAaVlCO
" USE�. 'limA (USI,*_

" SI.iFOOE Pií�AjUWE�� PI!(AS
.� P(j�TA��rAS GIIiA'I'ÓRIÓ

Prol. 2009.01.02.00657 ,

__âliiRtiEbJoão Klein n067 - Vila Lenzi - Jaraguá do Sul www.thecittLblogspot.com

AGUA VERDE - proximidades dos escoteiros.
Casa de Alvenaria de 112mls, sendo � dbmitórios - 1
suíte - sala e cozinha ampla e conjugada - bcw social -

area de serviço - garagem - esquadrias em vidro
temperado. Terreno de 652mts2 sendo tõmts de frente.
Possui galpão em madeírà medindo 216mts2 nos fundos

( LOCADO) R$230.000. Aceita imóvel/apto.
.

"

VIEIRAS - 80 mts de área construída com 3 quartos, bwc, sala
de Iv, jantar, cozinha e varanda com pintura externa nova e

moderna. Construída com tijolos estrutural, madeira de lei, telhas
esmaltadas e estilo chalé, piso eliane. Terreno de 393 mls é de

esquina com rua asfaltada à frente do imóvel, permite
ampliações nos fundos, onde por exemplo pode-se construir _

área de festas e garagem. Local bonito e agradável próprio para
residência, rua familiar e com localização privilegiada, apenas 3
km do centro da cidade. R$138.000

MeJafÚrgtCII .M1Jtquerdt .Uda
Rua: aeltfildes de PaulaMlichado RlbeiRli

.

.n" ae tp�.Infe!!fo� ..GUIUOmirlm • se (Ep:.1927G-OÓir
m.�lrqil.m,.•lti.k

fone/fax: (47) ·3313�5668.
www",ma

.

(�ullr: (4n9116-1008 -
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BUXIXO
Sobe aquela lindo moreno, sempre muito alinhado com olhos cintilantes
e, que, divide há muito tempo o mesmo edredom com um empresário de so

brenome sonoro? Pois é, segundo os comadres, elo estaria arrancando suspi
ros de um dos solteiros mais cobiçados ('pegador" do cidade. Dizem ainda,
que os dois já estariam ficando e o amor está flu!ndo feito águo correnteza
abaixo. Uiuiuiuiuiu .... Poro relaxar só tomando uma taça bem gelado do mi-
nha espumante Cave Pericó Brut.

.

POR CIMA
Segundo uma pesquiso, que foi realizado recentemente no cidade,
por um instituto do Paraná, este que vos escreve, foi considerado
pelos leitores como o melhor colunista social do região. O que
vem em segundo lugar, não chego no coso dos dois dígitos.

NOITE DA ILHA
Ontem aconteceu o lançamento do 5°
edição do Noite do Ilho. Neste ano são

esperados 600 pessoas pOJO prestigiar
o melhor do culinário açoriano embo
lado pelos apresentações folclóricos
do grupo de Boi-de-Momão: "Levanto
Meu Boi" de Florianópolis e o grupo:
"Jeito do Terra", também de Floripa.
O anfitrião, Jorge Vieira, mondo avi
sar que os convites já estão á vendo. O
evento está programado poro dia oito
de maio. Outros informações através
do telefone: (47) 3371-2132.

" O amor é filho
do compreensão;

o amor é tonto mais
veemente, quanto
mais o compreensão

é emtc "
LEONARDO DA VINCI

BOÂNOTíCIA
Os meus camaradas André e Rodrigo,
proprietários do franquia Subwoy que
recentemente inaugurou em Joraguó
do sul, são só felicidade. Motivos poro
tonto alegria é o que não falto. A du
plo foi premiado como o melhor loja
de Santo Catarina, chegou o vender
300 lanches o mais que o franquia de
fio ripa, no mês de março. Outro coisa,
eles ficaram em 5° no ronking nacio
nal. Bolo bronco, amigos.

NIVER
O nosso querido Hilário Stefoni, consi
derado por muitos um ícone do ensino
em Jaroguá. Professor de vários idio
mas, faia, lê e escreve inclusive em

Esperanto, um idioma universal, cer
tamente será o aniversariante mais

festejado deste primeiro de abril.
Parabéns.

ALGUMA DÚVIDA?
Olho só: uma pesquiso realizado por
psicólogos do Universidade do Insti
tuto de Woles, em Cordiff, no Reino
Unido, promete causar indignação
à comunidade feminino. Os estudos
revelam que homens cujo corro tem _

valor mais alto fazem mais sucesso

com os meninos. Alguém dúvida?

LEITORA FIEL
A leitora fiel de hoje é minha es

timado Mario Luizo Zonotto, mãe do
meu colega de trabalho Durvol Vosel
Filho. Elo lê o coluna todos os dias
para ficar antenado no que acontece
de melhor nocidode. Valeu!

NAS RODAS
• A minha querido amigo
Zenira Lux, sempre todo bo
nitono, recebe hoje coro de
parabéns. Não ousem esque
cê-Ia. Por favor, liguem, elo
vai odorar!

• Celinho Longe, presidente
do João Pessoa, está o mil com
os vendas dos convites poro o

tradicional carreteiro, sábado,
o partir dos 11 h30, no sede
do clube. Presença musical do
grupo Novo Tendência.

• Wilson Bruck é outro ho
mem que merece todo o res

peito dos joroguoenses. Ele
nunca mediu esforços poro
manter o nosso cultura em

- primeiro lugar. Valeu!

• As Top 10 acontece dia 19
de junho, no Bierbude. Pro
moção si te www.moogon.col
ves.com.br, O Correio do Povo
e revisto Nosso. Agendem!

�SPORT.�nI>O:>�ut.!1
F�t�u..

Ginástica é moda

A bonito lhalita Kutzki foi a aniversariante
mais festejada de ontem. Mil vivas!

A bonitona Fabi
Mineiro recebe,
hoje, o coro de
parabéns

Ivo e Cleo Outra

protagonizaram um

dos casamentos
mais concorridos

da Paulicéia
Desvairada, no
último dia 26

TE CONTEI!
• O meu abraço de hoje cheio
de energias positivos vai poro o

empresário Dieter Duwe. Ele con

fidenciou que é leitor assíduo do
minha coluna. Valeu, mono véio!

• Hoje é o vez de Márcio Ewald,."
bater os taças e fazer tim-tim,
pois nesta quarto-feiro é o dia
dele. comemorar o idade novo.

Mil vivos.

• Dia 18 de abril, no Sociedade
Diana, em Guaramirim, tem o

festa Green Beats. Agendem!

• Acesse o site www.moagon
calves.com.br e vejo os fotos do

reinauguração do Adego Airoso
Menezes do meu grande amigo
Thaigo Airoso, o Pingua, na se

gundo-feira, no Scor.

• No domingo às 10 horas do
manhã, na Recreativo Molwee,
tem um amistoso entre os amigos
do Gariba e amigos do Moo

Gonçalves. O encontro marcará os
.

60 anos de vida de Gariba.

• De muito bom gosto o coleção
da Bell' Arte. Um móvel mais
meãeme que o outro. Bola

-

bronco poro o empresáriO Renato

� Freiberger.

'ri. DIA 7 DE JUNHO É A GRANDE
,

..

PEDALADA FAMOSA'

• Irei registrar um B.O. Rouba
ram meu coração. Quero de volto!

• Com essa, Fui!

BIERBUDE
Nesta sexto-feiro, o Bierbude deve
superlotar. O babado contará com o

presença do gotissímo DJ Fron Kist
ner, do projeto Femole Angels. Festa
imperdível. Quem quiser retirar o

bônus tem que se dirigir o loja Dis
cothéque. Agendem!

Saborear o delicioso
Hackerpeter, no

Califórnia lanches.
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SQC!ÓWGO

Reféns dos filhos
Vivemos numa sociedade na qual os ado

lescentes podem ser classificados como seres

"sugadores". Sugam com fruição tudo que os

rodeia: seus pais e todos os objetos e afetos
que os circundam. Como os elementos de
conforto que encontram na casa lhes oferecem
tudo fabricado e pronto, sua visão da existên
cia se concretiza no ideal de poupar energias
fi evitar esforços. Toda a vida familiar gira
em torno deles: Discutem-se os programas a

selecionar, como deve ser compartido o uso

do carro, se é necessário ter ou não celu-
.

lar, o tipo de vestimenta adequada para tal
o qual festa, se aquela escola carece ou não
de prestigio, ou simplesmente se a posse de'
determinados objetos os identificam com

determinado grupo social.
A criança-adolescente, na sua posição de

"sugador", não percebe o esforço que é rea

lizado por seus pais para a obtenção desses
elementos de status, e faz a idéia que tudo
chega às suas mãos da maneira mais fácil.
Sua conduta de "sugador" logo o transforma-
'rá num caçador incansável de status, tratará
de acumular objetos de conforto para nunca

sair dessa condição, que seguramente a incor

porará como um projeto de vida. No entanto,
ele� não são "pequenos monstros", são apenas
nossos filhos influenciados pela mobilidade
social relativa, onde os meios de comunica

ção e os membros da mesma idade funcio
nam como agentes de formação, transmitindo
e estimulando essa nova mentalidade de sta
tus. Na nossa sociedade existe uma tendência
acentuada a generalizar os problemas na esfe-.
ra psicológica. Tem-se futuro ou não, se é um
triunfador ou um fracassado. Este processo se

sintetiza no despertar cedo do jovem para a

ambição e a vida adulta, usando-se um cri
tério tanto otimista como desalentador. Oti
mista porque propõe metas que supostamen
te todos podem alcançar. Pessimista porque a

exclusão atinge aqueles que não se enrolam
na competição. O jovem-vê a sociedade como
meio de conquista do que incorporação na

mesma, onde esse impulso para "o grande
salto" lhes permite assumir rapidamente o.

papel de adulto. Incorpora-se a mesma am

bição de status: o carro o km, o celular pró
prio, as férias nos melhores centros recre

ativos. Termina-se assumindo uma espécie
de jogo lúdico de adulto.

Nessa fase de crescimento, existem mui
tos adolescentes que não apenas "imitam",
senão que "atuam" como adultos. Por ou
tro lado, os jovens rejeitam certos valores
e aceitam outros. Rejeitam aqueles que exi

gem esforço e tempo de maturação, e assu

mem aqueles mais rápidos de assimilar: a

conduta adulta exterior. Como 'escapar des
sa armadilha? Como fazer acreditar a nossos
filhos que existem outras formas de organi
zar a vida social? Será que devemos remode

l� <? rito de passagem para a vida adulta?

NOVELAS

VARIEDADES---------

o Homem
de Ferro

Depois de sobreviver a um ataque
inesperado em territõrio inimigo, o ge
nial magnata Tony Stark constrói uma

armadura de alta tecnologia e jura pro
teger o mundo como o Homem de Ferro.
Diretamente das páginas dos hist'órios
em quadrinhos, ele é um herói que foi
criado poro ser incomparável!

Mudança
de rumo

Longe Daqui é o história íntima de
Lillian Leyb, uma heroína ocidental. Ao
perder o família, elo vai poro os Estados
Unidos sozinha, determinada o seguir em
frente numa novo terra. Ouando recebe
a notícia de que a filho, Sophie, talvez
ainda esteja viva, Lillion emborco numa

verdadeira odisséia que a levo poro inú
meros cáminhos.

PARAíso
Eleutério fico nervoso 00 ver o comitivo chego r
sem o seu filho ii frente. Antero conto poro
Moriono e Morio Rito sobre o ocidente. Morio
Rito se preocupo com o estodo de Zeco. Eleu
tério pergunto poro o diobinho no gorrofo por
que ele obondou seu filho e se culpo por ter

.

inventodó esso histório. Eleutério conto poro os

peões como conseguiu seu diobinho e como o

histório se espolhou pelos redondezos. Zeco se

queixo com Rosinho e culpo o diobo pelo que
oconteceu Com ele. Zé dos Mortes volto poro
Poroíso.

.
TRÊS IRMÃS
Almo esclorece poro Sávio o motivo de tê-lo

pedido em nomoro. Alcides nôo oceito os expli
coções de Woldete. Xonde se irrito com Glouco.
Bento e Pocífico se reúnem com Sondro e Joco
ré poro folorem sobre o defeso do Proio Azul.
Violeto descobre que foi roubodo e chomo Rios.
Doro revelo o Wolquírio que suo grovidez é de
risco. Jocoré fico eufórico 00 saber que é poi
de gêmeos. Almo se onimo 00 ver que Gregg
está de volto. Xonde penso em suo vingonço 00

ocertor os detolhes de suo fugo.

CAMINHO DAS íNDIAS
Silvio nôo se conformo com o morte de Roul.
Inês fico intrigado 00 ver que todos os ligações
foram apagados do celular de Raul. Indiro e

Oposh ocreditom que Roj estó se opoixonondo
por Movo. Tônio percebe o inquietude de Torso.
Tônio vai ii coso de Torso, mos nôo consegue
conversor com ele. César e lIono ouvem uma

notícia sobre o morte de Raul e decidem ir 00
velório. Roj vê o foto de Dudo cair do roupa de
Movo. Codore chego ii capelo e exige que obram
o coixôo poro que se despeço do filho.

CHAMAS DA VIDA
Roísso tento ojudor Gabriel. Junior diz o Pedro
que encontrou rostros no direçôo do penhas
co. Cozé e Glória sôo orientodos o voltar poro
o base. Junior e Pedro chegom 00 penhasco.
Junior 'se omorro em uma cardo poro solvor
Gabriel. Roísso voi obroçor o filho, mos ele se

esquivo e diz que o odeio. Vilmo ameaço motor
Vilmo. Tomás diz que se elo fizer isso, nõo voi

ojudó-Io o recuperor o porte de Arlete no fábri
co. Suelen, Beotriz e Tuquinho sõo convocados
poro depor no oudiêncio de Vivi e Rofo.

PROMESSAS DE AMOR
Grilojolo poro Silvio que gosto dela. Comorgo
folo poro Isobel e Sofio que voi fozer "cortes"
em olguns deportomentos do colégio. Érico
folo poro Comorgo que eles nõo podem deixor
de investir em tecnologio. Ferroz tento entror
no colégio, mos Nestor folo que sem mondodo
judiciol ele nõo entro. Ferroz folo poro Nestor

,

que quer fazer umo investigoçõo e que se ele o -

impedir poderá ser preso. Nestor insisie em ver

o mondodo. Ferroz folo poro Nestor que voi con
seguir os informoções sobre o Sofio, sozinho.

(O resumo dos copítulos é de inteiro r�sponso
bilidode dos emissoros).
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Angelina e 8rad
võo adotar criança
Segundo o jornal Sunday Express, An-

.

gelina Jolie e Brad PiU começaram o

tramitar o pedido de adoção de uma

criança no índio. Jolie revelou seus

planos de adotar naquele país, quan
do conheceu os crianças que atuaram
no filme Slumdog Milionaire. Uma
fonte disse 00 jornal que, desde que
PiU e Jolie visitanim um orfanato em

Darshini Priya, demonstraram interes
se em adotar uma criança indiano.

SUDOKU

Ator Erick Marmo
casa com modelo
Certado de muito mistério, o atar
Erick Marmo se casou com o modelo
larissa Bomier. Os dois, que estavam

juntos há três anos, fizeram de tudo
poro ocultar o casamento. Após o

cerimônia, houve uma grande festa
que fechou o enlace. Erick tentou de
todós os jeitos não ser clicado pelos
fotógrafos que aguardavam no porto
do clube. Ouando deixaram o festa,
ele e larissa saíràm separados.

SOBRE O J060
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo'
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

, repetir números em cada linho e cllda coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

'SOLUÇÃO

.

�I ÁRIES
.

.

40�5· (20/3 o 20/4)
., Semana difícil com

, � [ Plutão pressionando
,

. (I Sol, Mercúrio e
Vênus, além de s_atumo fmer uma
oposição 00 seu regente. Vida
emocional em cheque dificulto
entendimentos eaeprdós. Rompi
mentos e, finalizações definitivos
marcam uma nová fase.

TOURO
(21/4 o 20/5)
Semana neutro com

.

.
acontecimentos cor
riqueiros. Nado de

novo no front. Apenas continue
cuidando de seu coração e não·

permito manip!llações. Cuide de
. suo criança interior. Vida pro
fissional continuo caminhando
poro o frente.

.
-

Eliana e Record
sõo condenadas

. A apresentadora Eliana e o Record
foram condenados o pagar RS 60 mil.

.

por donos morais, e mais RS 60 mil por
uso indevido do imagem de Cid Moreira.
Tu,do começou quando, em 2005, foi
veiculado o imagem de Cid Moreira no

programo Tudo E Possível. Eles apresen
taram um boneco que imitava os feições
e.e voz de Cid, sem o aprovação do
J·ornalista. Desde então, vem correndo
um processo por porte dele. . kI· ,

No mês de

MARÇO
,

os dois melhores
.. clitks serõo

presenteados pela
, ,..,

CAES E_
MIMOS! Fabricio lanegitz enviou ,o clic da beagle Moya.

Ela tem dois oninhos e é-uma formosura!
. , [

�:�if��;����
m

�. Ad���r����t� d� cães. Aluguel d�Gã�� ��r� g�ard�" �m.�@tim
• Banho e Iosa > Creche para cães"

• Compra e venda de filhotes • Hospedagem •

.. .'. �,.
• . �

ENVIE SUA FOTO PARA REDACAO@OCORREIODOPOVO.COM.BR

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

o tempo continuo estóvel com
sol e calor em Santo Cotorina.

HOJE

d"MíN: 16° G
MÁX: 29° C "" ,

.

Sol com pancadas
de chuva

)(
GÊMEOS-
(21/5 ii 20/6)
Lua e Plutão em

aspecto difícil em
'.

seu signo traz o

você um dia emocionalmente
limitado. Procure entender o que
está dificultando suo expressão'
e se aprofundar em alguns
qu!!stionamentos. Use suo
sensibilidade.

� � CÂNCER

�.� (,21/6.Q 2!/1) ,

,,-;;.•_#.;:, Emoçoes o flor do
: . ; pele fazem com que

algumas insegu
ranças voltem. É preciso entrar
mais'fundo poro ter mais cloro

qual o melhol"'caminho o seguir.
Você pode descobrir-se mais

dep�ndente de alguém do que·
gostaria.

I> Fases ualua

CRESCENTE' CHEIA MINGUANTE NOVA

(\2/4 914 17/4 25/4

SEXTA SÁBADO
MíN: 15° C MíN: 15° C
MÁX: 25° C MÁX: 29° C
Sol Sol

QUINTA
MíN: 16° C
MÁX: 23° G
Sol

L� LEÃO

�..J (2211,02218)
::. '} Hoje seu dia não es-

...." u.--: torá dos melhores.
Muito çoisa deve

mudar dentro de você e poro isso
você deve se fechar um pouco
mais e refletir. Os relacionamentos
possam por uma boa fase boa e

v� pode contar com o pessoa
-

amado ou com amigos.

IIf·
VIRGEM
(23/8 o 22/9)

. A estratégia deve
fazer porte de cada

-r+: plano que tiver em
.

mente. Procure manter-se firme
diante dás dificuldades e não se

.' ,deixe levar por projetos mira
bolantes. Pode acontecer algum
reviravolta em seu cominho nos

.

próximos duas semanas.
,

#
LIBRA .

,

(23/9 o 22/10)
Reviravoltas e

indefinições em
algo que já se

encontrava definido, mos tenho
em mente que algumas arestos
precisam ser aparados antes de
você,continuar seu cominho. Não
se deixe dominar por emoções
negativos. '

., ., ESCORPIÃO
,,,=.�' (23/10 o 21/11)
�ªie��� . O dia começo com

'; questionamentos
C: , que podem se

tránsformar em
uma crise. Mas deixe o dia

passar e você vai perceber que
apenas está à mercê de emoções
negàtivas. Organize melhor seu
cotidiano e cuide de suo saúde.

DIVIRTA-SE

Enterro
o sujeito estava no boteco temande
umas, jogando ume partido de domi-

,

nó com amigos, quando vê um enterro

passándo. Ele interrompe o jogo,
�vai até o porto, e fico observando o

, cortejo, durante vários minutos, em
silêncio. Ouando o féretro termino de
passar ele volto 'poro o meso.
- Esse foi o gesto mais comovente

. que eu já vi no minha vida! Acho que
todos deviam seguir o seuexemplo..
- Bem, depois de 15 anos de casado,
acho que era o mínimo que eu pode- -

rio fazér!

SAGITÁRIO
(22/11 à 21/12)
Fase de definições
e finalizações que
só trazem o sen

sação do liberdade. Agora que
tudo está mais cloro poro você,
é hora de dor um novo posso em

.

direção à mais uma expansão
de consciência. Você sobe muito
bem o que significo isso.

,

CAPRICÓRNIO
J (22/12 o 20/1) .

,..[. O dia pode
.

começar Gom certo

desequilíbrio.
Mos conforme ele for passando
algo começo o se delinear e
definir nesse setor. Tudo fica
mais equilibrado e maisleve. No
decorrer do dia, problemas nos

relacionamentos pessoais. -

AQUÁRIO
(21/1 o 18/2)
Alguns problemas

,

do passado podem
voltar. Não se

preocupe, pois tudo está sen,do
preparado poro uma grande lim
peza no se.u coração. O que você
mais preciso neste momento é
,deixar o racionalJdade de Iodo e

adentrar em seu coração.

. PEIXES .

...
-

(19/2 019/3)
�.. Você pode se

....,,� preparar poro
enfrentar dias

difíceis. Mos não se deixe abalar
pelos dificuldades. Em fases de

.

limpeza os coisas aC(lntecem
independente de nosso vontade.
Saiba que tudo o que acontecer
tem como objetivo libertar você•
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gativo veio do INSS. A receita total do governo
Em fevereiro, O' Tesouro

.
central ficou em R$ 48,344

Nacional teve resultado po- bilhões em fevereiro, menor
sitivo de R$ 1,633 bilhão. do que os R$ 62,843 bilhões
O INSS marcou déficit de apurados um mês antes.

R$ 2,587 bilhões e o BC re- Descontadas as transferên
gistrou superávit de R$ 27,6 cias para estados e municí
milhões. pios, de R$ 10,934 bilhões,

No primeiro .bímestre de a receita líquida situou-se
2009, o governo central: acu- em R$' 37,410 bilhões no

mulou superávit primário mês passado.
de R$ 3,049 bilhões, o que
corresponde a 0,65% do PIB DESPESAS

(Produto Interno ,Bruto). O Já as despesas totais so-

resultado está bem abaixo maram R$ 38,33!) bilhões,
daquele verificado em mes- contra R$ 48,410 bilhões re
mo período do ano passado, gistrados no primeiro. mês
quando foi registrâdo saldo

-

de 2009. O, superávit pri
positivo de R$ 20,579 bi- mário do governo central é o

lhões nas contas do governo resultado da diferença entre.
central, equivalente a 4,63% a receita líquida e as despe-
do PIB. sas totais. INSS marcou déficit de R$ 2,587 bi e BC registrou superávit de R$ 27,6,mi

ECONOMIA----------

A ECONOMIA DO PAPEL HIGIÊNICO
Tornam-se públicos vários histórias de empresas que implantam ações poro conter e sofrer menores consequências com

os problemas gerados em épocas de crise. São histórias de empresas existentes no Eúropa, Ásia, EUA e também no Brasil.
Como se fossem anedotas populares, 'pipocam vários exemplos que todos duvidam do veracidade, até por que desconhece-

. mos o limite do criatividade do mente dos pessoas. Dentre essas histórias, destacam-se os dos empresas que em época de
crise e no necessidade de cortar os despesas, acabaram cortando gostos que a�reditavam ser supérfluos, mos que mais tar
de demonstraram ser de uma tremendo ineficácia no redução dos despesas e que dlmlnuírum foi o comprometimento dos
funcionários, resultando em baixo produtividade e qualidade dos produtos, bem como o insatisfação dos seus clientes.'

A HISTÓRIA
Certo vez, uma empresa por passar di
ficuldades financeiros, e por passar por
uma época de grande crise econômico; .

falava-se que era o década perdido no

Brasil, o seu gerente de produção resol
veu deixar aflorar suo criatividade. Poro

, que fosse possível baixar os custos de
seu pessoal, resolveu cortar o material
de limpeza e higiene e também o águo
utilizado nos pios dos banheiros, deixan
do somente o mínimo do águo poro os

.bnelos e sem águo do pio, sem sabonete,
sem papel toalha, e, muito menos, papel
higiênico. Bem, tudo isso não teria uma

conotação tão grande, case o empresa
não' fabricasse produtos alimentícios. Já '

é possível entender o final do história,
contaminação dos produtos, clientes do
entes e perda significativo dos vend_as.

INDICADORES CÂMBIO'

, PESO

MOEDA
Dólar comercial (RS)
Euro (em USS)

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
2,317 2,319 -0,56%
3,068 3,074 -0,23%

�overno registro déficitde R$ 926 mi
E o primeiro resultado negativo para um mês de fevereiro, desde 1997
BRASíLIA

O governo central teve
déficit primário (receita me

nos despesas, sem conside
rar gastos com juros) de R$
·926,2 milhões em fevereiro
de 2009, depois de apresen
tar superávit de R$ 3,975 bi
lhões 'em janeiro deste ano

e saldo positivo de R$ 5,2
bilhões no segundo mês de
2008, informou ontem o Te
souro. É o primeiro resultado
negativo para um' mês de fe

.

vereiro desde que os números

começaram a ser divulgados,
em 1997. As contas públicas,
que correspondem ao desem

penho de caixa conjunto do
Tesouro Nacional, Previdên
cia Social e BC (Banco Cen

tral), mostrariÍ que o peso ne-
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Orçamento sofre redução maior
Bolsa' Família foi preservado, mas a Educação perdeu R$ 1,3 bilhão
BRASíLIA 404 milhões, mas a pasta rece-

O governo federal publi- beu a decisão sem protestos.
cou decreto com os cortes Segundo a assessoria do mi
de gastos de custeio e inves- nistro José Carlos Barreto, os

timentos do Orçamento de limites para gastos estão muito
2009 por _

ministério. O total próximos da proposta original
de recursos bloqueados subiu de Orçamento, encaminhada

para R$ .25 bilhões, R$ 3,4 bi- pelo' governo ao Congresso,
lhões acima do valor anun- e os cortes atingiram basica
ciado há duas semanas - R$ mente emendas de parlamen-
21,6 bilhões. Mas o Ministé- tares, de R$ 2,5 bilhões.
rio do Planejamento promete O Ministério do Esporte
liberar em poucos dias a di-

-

teve o segundo maior percen
ferença. Até agora, os mais tual de corte nas despesas de

atingidos . pelos cortes são custeio e investiinento. O li
as ministérios do Turismo e mite desses gastos caiu de R$
do Esporte, que receberam 1,373 bilhão para R$ 194,2 mi
o maior volume de emendas lhões (85,8%).
parlamentares. Os gastos da Outro ministério forte
área social também foram mente atingido pelos cortes
reduzidos. O'Bolsa Família, foi o das Cidades, que teve

carro-chefe da. área social do o limite de gastos reduzido

governo Lula, foi preservado, de R$ 9,675 bilhões para R$
mas a Educação perdeu R$ 6,181 bilhões - R$ 3,5 bilhões
1,3 bilhão. ou 36,1% de corte.

O Ministério do Turismo "O importante é preservar
teve corte de R$ 2,5 bilhões as obras do PAC,. e isso foi
na dotação de custeio e inves- Jeito. As emendas foram reti
timento, equivalente a 86,4% das, mas haverá liberações ao

das despesas passíveis de cor- longo do ano, de acordo com a

te. De um total de R$ 2,981 arrecadação" disse o ministro
bilhões, só estão liberados R$ Marcia Fortes.

-

Ministro Mareio Fortes afirmou que o importante é preservar as obras do PAC, meta foi mantida

,-

Hillary defende reconciliação
do Talibã com a AI-Qaeda

Em uma conferência sobre
o Afeganistão, proposta pelos
Estados Unidos e marcada pela
participação doIrã, a secretária
de Estado americana, Hillary
Clinton, reafirmou o discurso
conciliador do governo Barack
Obama pedindo,

-

ontem, que
sejam feitos esforços para reín

tegrar à sociedade os membros
da Al-Qaeda e do Talibã dispos
tos a "abandonar á violência" e

"apoiar a constituição". Diante
de representantes de mais dê
90 países e organizações que se

reúnem em Haia, na Holanda,
ela também repetiu as palavras
de Obama ao dizer que o que
acontece no Afeganistão afeta
todo o mundo e, um fracasso
no país, invadido pelos EUA
em 2001, seria um "retrocesso

para todos",
"Devemos apoiar os esfor

ços do governo do Afeganistão
para separar os extremistas da

Al-Qaeda e os talibãs daqueles
que se uniram a eles não. por
convicção, mas por desespe
ro", disse Hillary em seu dis
curso na conferência. A eles'
deve ser oferecida uma forma
honrada de reconciliação' e

reintegração em uma socieda
de pacífica se. eles quiserem
abandonar a violência, rom

per com a Al-Qaeda e apoiar a
constituição.

- O presidente do Afeganis
tão, Hamid Karzai, ressaltou
que a cooperação dos países
vizinhos é imprescindível
para vencer o terrorismo. Se

gundo o presidente, o Afega
nistão se encontra em "uma
encruzilhada crítica", já que,
apesar dos progressos registra
dos em temas como educação,
desenvolvimento e retorno de
refugiados, precisa que a .co

munidade internacional man
tenha seu apoio.
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Velocross
Luciano de Oliveira, o Boca, começou com tudo no Brasileiro de

Velocross, disputado no fim de semami em Lapa (PR). Depois de sofrer
com problemas com ó moto, na véspera 'da competição, o jaraguaense
conseguiu reverter a desvantagem e acabou no lugar mais alto do
pódio. Vice-campeão brasileirQ no ano passado, quando foi realizada
a primeira edição nacional da modalidade, Boca diz estar preparado
para, desta vez, ser o melhor na classificação geral.

>

)ESPORTE---'-----------

Pequeno que faz várias manobras e se apresentou em Timbó no último fim de semana, ençantando G público

MOTOCICLISTA MIRIM

Garoto de sete anos
.

.

mostra habilidade
Dudu faz manobras de moto há quatro anos

I

JARAGUÁ DO SUL
Às

.

vezes pouca idade não
é sinônimo de inexperiência e

insegurança, O pequeno Edu
ardo Ziener, sete anos, prova
que a habilidade para desen
volver. certas atividades está no

sangue. Há quatro anos ele faz
apresentações com manobras

.

de moto. Nascido em [araguá
do Sul, Dudu, como é conheci
do, percorre cidades do Estado
mostrando toda a sua desenvol
tura sobre duas rodas.

O garoto diz não ter medo
e em seus shows arrisca ze

rinhos, borrachões e cowboy.
"Nesse eu giro o capacete no

ar", explicou Dudu, mostran
do que tem intimidade com

as manobras e sabe o que
está fazendo.

Sua primeira apresentação
foi com apenas dois anos, em

Pomerode. Mas começou a

treinar mesmo com três, por
influência de seu padrinho. A
primeira moto era a bateria, "e
sem rodinha", emendouDudu ..

A segunda era a gasolina com

70 cilindradas e agora ele faz
seus shows com uma mini R1
de 110 cilindradas.

"Quando as outras crianças
pedem para andar com a mi-

Dudu diz que nuncei caiu da moto

nha moto eu não deixo, mas

coloco na garupa para dar uma
volta", relatou o pequeno, que
até hoje não levou nenhum
tombo.

.

O pai de Dudu, Odesio Zie
ner, comenta que são tomados
todos os cuidados para a se

gurança do filho. "Ele usa ca

pacete e se apresenta sozinho,
sem nenhumamoto grande por
perto", descreveu. Mas para a

mãe, Cíntia Ziener, nem todas
as precauções do mundo são

. suficientes. "Ela sempre está
com o coração apertado e um

pé atrás", entregou o pai.
Quanto ao futuro de Dudu,

ele ainda é muito novo para
projetar. Mas Odesio comenta

que seu sonho é que o filho
seja piloto de Moto Gp. "Ele
tem jeito, é rápido e tem mui
to reflexo, mas nunca o obrí
gamos a nada. Ele que vai de
cidir", declarou.

GENIELU RODRIGUES
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Torneio escolar inicia em abril
A fase inunicipal di> Campeonato Escolar de Futebol - Moleque Bom de Bola e

Moleco Boa de Bola já tem ilato para começar A competiçõo, que envolve 17 esccles
da cidade, será de 13 a 17 de abril nos campos da Vila Lalau, Joõo Pessoa e Botafogo.
No total sõo 507 alunos, 132 meninas e 375 meninos. A tabela completa com as 41
partidas pode ser conferida no endereço www.fmejaraguadosuLcom.bt a partir de se
gunda-feira (6/4). Os vencedores do Moleque e da Moleca se classificam para a fase
microrregional, que está prevista para acontecer em agosto na cidade de Carupá.

EDITAL

Registro de Imóveis daComarca de Jaraguá do Sul/ SC

ISAMARTA MOHR ZIEMANN. Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de
Jaraguá do Sul! SC. torna público pela presente edital. que ILDEMAR BARTEL.
CI n' 236.793-9-SESP-SC. CPF n' 194.443.039-34, aposentado e sua esposa
MARIAMILKER BARTEL. CI n" 412.125-2-SESP-SC. CPF n" 419.628.009-97.
aposentada. brasileiros, casados pelo regime.da Comunhão Universal de Bens,
anterior à vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua Manoel
Francisco da Costa n" 128, nesta cidade. ROLF

-

BARTEL, CI n" 235.858-1-SESP-SC. CPF n" 294.511.839-49. aposentado e
sua esposa ODIRMA ZANOTTI BARTEL, CI n" 1.476,487-3-SESP-SC, CPF n" 687.963.749-34; do lar.
brasüeíros. casados pelo regime da Comunhão Universal de Bens, na viqêncía da lei 6515/77, cujo pacto
antenupcial acha-se regIstrado no R.I da Comarca de Guaramirim-SC, sob n" 078, ficha 01, Livro 3-RA,
residentes e domiciliados na Rua Vereador João Pereira Uma n" 136, em Guaramirím-SC, requereram com

base no art. 18 da Lei n' 6.766/79, o REGISTRO DO LOTEAMENTO denominádo "BARTEL" ,situado nas ruas

eut-Menoer Francisco da Costa, 615-Felix Kuskowskí e 618-01avo Bllac, Bairro Vieíra , perímetro urbano de
Jaraguá do Sul/Se, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme
Decreto n" 6.490/2008, expedido em 20.10.2008. assinando como responsàvel técnico, a arquiteta e urbanista
Rafaela Hass, CREA no) 638Q4-5. ART n" 2711201-0 e o engenheiro civil Guilherme Hass Neto, CREA no)
84157-6, ART no) 2711219-2. O loteamento é de caráter residencial. possui a área total de 20_160,65m2:, sendo
constituído de 26 (vinte e sets) lotes comercializáveis, A.U.P:E.s e sistema viário.

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

JARAGUÁ DO SUL, 17 DE MARÇO DE 2009.
AOFICIAU\

, � .

I
I EDITAL DE INTIMAÇÃQ

.. .

I Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados,ficando os devedores i
intimadOS a partir ria publicação deste editai a os aceitar ou pagar no lriduo !egal (3 diasútels), alertando-se, desde já, quanto a i
possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo. soboena de, em não o fazendo, ser lavrado e re�istrado o protesto:
correspondsnte.A presente pu6iica_çáo se deve ao fato de a(s) pessoats) 'para aceitanern), ou pagarlem)'
ser{emldesconhecidas. sua iocaiizaçao incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) domícmada(Sj' fora da Circunscnção
Geogiáfica da Serventía ou, ainda, porque ninguêm se .dispôs a receber a !ntlma o fornecido pe o apresants, tudo em i
conformidade com os arts. g95, 99i cio 1023, todos doCNCGJ. .

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA

Tabelionato do Munidpio e Comarca de Jaraguá do Sul

Margot Adelia Gru9ba Lehmann,
Tabellâ e Oflclala Designada

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

Protocolo: 106779 Sacado: LEONI MARCIA HEINANN CPF: 809.259.019·20
Cedente: EQUIMOV EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACCNPJ: 05.935.312/000

I ���;�����i!��J�õ8�0 B�§tEi§�Duplicata de vend5:.eZY..��:re�t���i���009 Valor. 7.5,00
I Liquidação após a inlimação: RS 10,00, Condução: RS 14.60, Diligência: RS 20,00, Editai: R$ 10,00
i
-.------- -------

Protocolo; 106960 Sacado: MARIA SANTINA LEMES CARLET . CPF: 576.007.259-15
Cedente: BAR E MERCEARIAARAUCARIALTDA CNPJ: 83.540.021;000
Número do Titulo: 850081·9 Espécie: Cheque .

Apresentanle: BAR E MERCEARIAARAUCARIALIDA Data Vencimento: 11/02/2009 Valor; 246.00
Liquidação após a intimação: RS 10.00. Condução: RS 13.19. D:ligência: RS 20.00, Edital: R$10.00

Protocolo: 107030 Sacado: EDSDN DE QUADRA CPF: 743.720.689-72
Cedente: SANCHES RECUPERADORADE CREDITO. CNPJ: 09,481.42410.00

����������t��N�H§�3���D����b2.4e8�eCREDITO. Data Vencimento; 04iiOl2006 Valor 1.007,00
Liquidação após a intimação: R$10,OO, Condução:,R$13.19. Diiigência: RS 20.00cEdita!: R$ 10,00 .

---�-�---_._---�---------

Protocolo: 107171 Sacado: BELSUL COSMETICOS IMPORTACAO DE DIST CNPJ: 09.502.4201000
Cedente: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S A CNPJ; 80.227.796/000

���;�;���t��N�g6�gO���fe��e Duplicata de Ve8���������g� \�7b�rog9 Valor 214.61
Liquidação após a intimação: R$10,OO, Conduçào: R$16,00. Diligência: RS 20,00, Edilal: R$10,OO .

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

Prolocolo: 107199 Sacado: PARTNERACIONAM.ELETR.LTDA CNPJ: 00.572.4711000
Cedeníe: FATOR ASSESSORIAtM GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ; 06.227.3031000

���;��t���ij�A����g B0.:g�c�AD'Jplicata de Ver.'lfa�����I��i�������609 Valor: 772,45
• liquidação após a inUmação: RS 10,00, Condução: RS 13,89, Diligência: RS 20.00. Edital: R$10,OO

Protocolo: 107221 Sacado: ASM TECNOLOGiA DA INFORMACAO L CNPJ: 08.773.613íOOO
Cedente: NASCISUL TRANSPOBTES LTDA
Número do Título: CR05369090 E1IiéCie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação •

��������ó�Ni������N���oJo����������§��g�9��cia: ���0�88.ct�l���6i�:b�009 Valor. 93.96

Protocolo: 106969 Sacado: MARIA CIDINEiAMARQUES DOS SANTOS CPF: 059.485.299-40
Cedente: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI·VIACREDICNPJ: 82.639.4511000
Número do Titulo: 164.636/004 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI-VIACREDIData Vencimenlo: 10!03i201lll Valor: 354.98
Liquidação após a intimação: RS 10,00. Condução: RS 32,90, Diligência: RS 20.00, EdilaE R$ 10.00

Protocolo: 107077 Sacado: PETRY E MOTIA LTDAME CNPJ: 02.734.505/000
Cedente: OXIMIX COMERCIO DE GASES LTDA CNPJ: 06.538.2381000
Número do Titulo: 012162' Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAl Data Venclmenlo: 16/0312Ó09 Valor: 198,00
liquidação após a irilimação: RS ·10,00. Condução: RS13,89, Diligênda: RS 20,00, Editai: R$10,OO

I �toc�o: 107159 Sacado: MANOEL Güii.HERMEATAIDE SILVA --CPF: 707.855.979·72
Cedente: AGUIA EQUIPAMENTOS LiDA EPP

��;�����i!��lg���0.u�1rJi�IP�K�'í�sd��gr�E��b��íjfor IB���:�címento 1B!03/2009 Valor 117,00
Liquidação após a intimação: RS tO.OO, Condução: RS 8,96. Diligência: R$ 20.00. Edital: RS 10.00

Protocolo: 107175 Sacado: CLAUDETE TEREZINHA CONTE BUSSOLARD ME CNPJ; 06.272.0431000
Cedenle: NOVA MOBILE INDUSTRIAE COMERCIO LIDA. GNPJ: 04.197.4471000
Número'do Titulo: 01013712 Espécie: Dupüceta de Vende Mercanlil por Indicação

t�������e�ó�AaNi��m���:��\��. Condução; RS 8����'i;i����t�$�6�o3f��TtaIY�$r;�li05
Protocolo; 106283 Sacado: WIPE METALURGICALTOA-EPP CNPJ: 79.811.0061000
Cedente: DIFUSO DISTR PARAFUSOS EWALD LTDA CNP,: 82.887.1751000
Número do Titulo: 76863 Esoécie: INDICACAO
Apresentante: CAIXA ECONOMlC'A FEDERAL Data Vencimento: 06103/2009 Valor: 60,12
LiqiJidação após a intimação: RS 10,00, Condução: RS 20,23, Diligência; RS 20,00, Edilal: R$ 10.00
---"--------------------"-----

Protocolo: 106529 . Sacado: WIPE METALURGICA LTDA CNPJ; 79.811.0061000
Cedente: SlvA IN E CO DE A.DE AR.A LIDA CNPJ: 62.576.749/000
Número do Tihllo: 108834· j Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por indicação .

Apresentante; BANCO !TAU SA Data Vencimento: 0410312009 Valor: 262,50

�quidaçãO após a in��o: RS 10.00, Condução: ���,23, Diligê�cia: RS 20,00, Edital: R$10.00

I Protocolo: 106668 Sacado: LAURITAAIR DE SOUZA CPF: 624.895.509·34
Cedente: INDUSTRIAE COMERCIO DE TOLDOS TIMBO LTDA CNPJ: 78.220.712/000
Número do Ilíulo: 3020.2002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por índlcacâo
Apresenlante: BANCO DO BRASIL SA Dala Vencimento: 14/03!2OO9 Valor. 349,00

I Liquidação após a intimação: RS 10,00, Condução: RS 46.28, Diligênda: RS 30,70. Edital: R$10,OO

I
-

Margol·Adelía Grubba Lenmann. Tabeliã e Oflciala DesignadaL

Tiro está dividido

competição lJocionol
Mellior colocação foi um bronze com Lopes
JARAGUÁ DO SUL

As provas on-line do tiro

olímpico continuam agradando
os participantes - pela comodi
dade de ser perto de casa - mas

estão sendo um empecilho para
a equipe de Jaraguá do Sul._O
coordenador e atirador, Samuel
Lopes, por ser atleta do COB (Co
mitê OlímpicoBrasileiro), é obri
gado a competir no Rio de Janei
ro, o que está dividindo o grupo.

O Circuito Nacional On-line
acontece simultaneamente em

cinco sedes. Os atletas jaraguaen
ses participaram da teceria com

Cláudio Thiesen, Clésio Cunha
e Thiago Nicolodelli, em Timbó
(SC), e Lopes, no Rio de Janeiro.

Na etapa o grupo não foimui- ,

to bem no carabina deitado. A
melhor posição foi de Lopes em

quarto lugar, com 589 pontos.
Thiago Nicolodelli terminou em Equipe está dividida Circuito Nacional On-line por uma determinação do COB
quinto com 585. Clésio Cunha e

Cláudio Thiesen ficaram em 9° e
.

110, respectivamente. No carabi
naarcomprimido, odesempenho
melhorou um pouco. Lopes ficou
com o bronze, com 578 pontos,
pela classe A. Clésio Cunha fi
cou em sétimo (561 pontos) pela
classe B. Na C, Cláudio Thiesen
e Thiago Nicolodelli ficaram em

'11o e 12°, respectivamente.
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;;ara .. retomar o·caminhb das vitórias
Brasil entra 'em campo contra o já eliminado Peru, às 22 horas, noBeira Rio
PORTO ALEGRE

Nos últimos três jogos em

casa pelas Eliminatórias da
Copa do Mundo de 2010, o

Brasil não conseguiu vencer.

Foram três OxO contra Ar

gentina, Bolívia e Colômbia.
Se tivesse vencido os três
confrontos, o time de Dunga
hoje seria líder com 24 pon
tos, um a mais que o Paraguai
que segue firme na frente.
Por isso o duelo desta noi
te, às 22 horas no Beira-Rio
contra o Peru, é visto como

a principal oportunidade do
Brasil encontrar o caminho
das vitórias. Principalmente
porque o adversário já não
tem mais chances de brigar
por uma vaga na Copa da
África do Sul.

O discurso da obrigação de
vencer é engrossado por Kaká,
que está a disposição de Dun-:
ga, depois de se recuperar de
uma lesão no pé esquerdo. "O

Brasil sempre tem a obrigação
de vencer em casa e, na me

dida do possível, dando espe
táculo". Já Rabinho prevê um

adversário jogando na -retran
ca. "Talvez seja mais difícil jo
gar contra o Peru do que con

tra a Argentina", comparou.

BAIXAS NO TIME
Se Kaká volta, a baixa fica

por conta do lateral-direito
Maicon. Ele saiu sentindo
dores musculares e pode ficar
até a metade do ano sem jo
gar. Quem também está fora é
o meia Anderson, que sequer
treinou ontem. Em seu lugar,
Dunga colocará Daniel Al
ves, que também comentou

sobre uma possível retranca
peruana. "Se a gente vai ter

liberdade ou não do adversá
rio, isso não importa. Temos
que saber criar espaços, sem
mudar nossa característica
de jogo", afirmou. Kaká (centro) se recuperou de lesão no pé e está pronto para defender o Brasil contra o Peru, hoje à noite

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