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Sem tesão não há solução
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BEM TRATADA
Homem inteligente é tudo
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SAI.DO PAPEL A .

PRIMEIRA OBRA DE
. RECONSTRUÇÃO

COMEÇOU ONTEM A REMOÇÃO DE BARREIRAS EM UM TRECHO DE APROXIMADAMENTE
3,5 QUILÔMETROS AO LONGO DA BR-280, ENTRE OS TREVOS DE ACESSO AOS

BAIRROS ESTRADA NOVA E NEREU RAMOS. A OBRA É DE RESPONSABILIDADE DO DNIT
(DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES). ESTA É A PRIMEIRA

APLICAÇÃO EFETIVA DE RECURSOS FEDERAIS PARA RECUPERAÇÃO DE PONTOS ATINGIDOS
PELAS CHUVAS DE NOVEMBRO DE 2008 EM JARAGUÁ DO SUL.
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Meio Lakal
Meio Diamante
Negro 215g.

Shót245g

'Diamante
Negro 215gBis ao

Leite 230g

Sonho de
Valsa 375g.

Promoçãl) válida até 12104/09 ou
enquantQ durarllm 06 estoques,
Preços válidos somente para
abasteclmelltQ de gasolina e

álcool nos Postos Mime
participantes da promoção.

Compras de Páscoa Rapaz de 16 anos
.

agradam o comércio acusado de estupro
Consumidor se antecipa para não correr o

risco de ficar sem os itens desejados. Saiba
onde comprar peixes mais baratos.

Página 5

Adolescente teria abusado sexualmente
da própria prima, de apenas dez anos, na
manhã de ontem em Schroedet

P.cígina 6

M'M liame club
E ENDOERFER

Visite o apartamento decorado

i· '3ESTRUTURA
I 9922-7480 - Plantão
! www.grupoestrutura.com.br

Unimedll\

O número de brasileiros que praticam ati
vidade físico regular aumentou em 2008.
O percentual passou 14,9%, em 2006, 'poro
16,4%, no ano passado. Os novos índices
foram divulgados .pelo Ministério do Saú
de, em comemoração 00 Dia Mundial de
Atividade Físico. Embora continue alto, o

,

sedentarismo baíxou 29,2%, em 2006, poro
26,3%, em 2008. A pesquiso foi JeOlizada
nos 26 capitais e no Distrito federal. entre
abril e dezembro de 2008.

Fonte: Agência Saúde

FAMEG

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

NO RIO MOLHA•••

ENSAIO PARA A
PROCISSÃO DE
SEXTA-FEIRA?

.

NÃO! COMITIVA
PRA RECLAMAR
A VERBA DA

RECONSTRUÇÃO!

PONTO DE VISTA

A situação do escritor brasileiro

WIZ CARLOSAMORIM,
ESCRITOR E EOITOR

(�.jjBR.GEOClllES.
COMjPROSAPOES!AEC!Aj

nunca se resolveu, na verdade, nada. O
que se aproveita, mesmo, é a confrater
nização da classe.

Parece exagero, mas-é verdade. Nesses
eventos, sempre se detectam os mesmos

problemas: há falta de espaços para a lite-.
ratura na imprensa, há uma dificuldade
cada vez maior em se publicar um livro,
principalmente para o escritor novo: as

. editoras não investem no novo, para não
arriscar.o seu capital, publicando nomes

consagrados ou títulos importados. E
bancar a edição do próprio livro é impos
sível, pois o autor não tem recursos para
tal.ruma vez que o custo é considerável. .

Sem mencionar que a edição própria fa-
. talmente vai se restringir ao regionalis
mo, pois o autor não terá urna distribui
ção eficiente para vender a sua obra e ele

mesmo terá que colocar o livro debaixo
do braço e sair a oferecê-lo.

Constata-se que', apesar da dificul
dade de se publicar livros, o número de
escritores aumenta cada vezmais, ainda
que a qualidade de urna grande parte seja
discutível. Mas esse é urn outro assunto.

Quanto à função social, cogita-se que
o escritor não conseguirámudar ou trans
formara sociedade através de> instrumen-

,
to de denúncia que é a literatura, se não
chegar até o leitor - porque o livro ainda

. é o suporte mais eficaz da literatura, ape-
.

sar de existir, hoje a internet. E também
porque a obra literária pode ser perigosa
para o poder - e conseqüentemente para
o escritor � como agente' denunciador,
nurn confronto cultura/estado, tolhendo
a liberdade do autor.
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. Horário de atendimento: 8h às 17h30

Av. Prefeito Waldemar Grubba. 1400·
• Baependi' CEP 89256-500 "

• CP 19 • Jaraguá do Sul • SC

Ainda que muito esporadicamente,
são realizados eventos, pelo Brasil afora,
para discutir os rumos da cultura de um
modo geral, englobando todos os tipos de
arte, ou mais específicos, como para dis
cutir a 'situação do escritor.

. Já participei de vários seminários,"
fóruns, encontros e congressos nado
nais para discutir e encontrar soluções
para os problemas dos .escritores, mas
apesar de enúmerados os problemas e

de sugeridas e prometidas as soluções,

DO LEITOR

Até quando?
No último sábado, 4 de abril, tive a infelicidade de pre

senciar no mesmo dia, dois acidentes de trânsito. O primeiro,
,_ no calçadão de Jaraguá: urn motoqueiro irresponsável e im
paciente passou em alta velocidade ultrapassando todos os

veículos parados e atropelou com violência urn pedestre que
atravessava na faixa de pedestres. O impacto foi tão violento
que arrancou urna das barras de aço e'amoto acabou prensa
da em outra, ambas localizadas em toda a extensão do calça
dilo. Percebi a indignação dos mílhares de pedestres que ali
estavam, cuja vontade era de linchar o motoqueiro.

No outro acidente, mais motos envolvidas no Bairro São
Luis. Só nestes acidentes foram necessárias mais de 4 ambu
lâncias, 4 viaturas da polícia, sem falar dos médicos e enfer
meiros dos hospitais, além dos transtornos e sequelas que os aci
dentados terão que suportar no pós-acidente. Até quando vamos
suportar tamanha irresponsabilidade de motoqueiros cada vez'
mais apressados, motoristas cada vez mais estressados,. pedes
tres cadavezmais distraídos. E ainda criticam apolíciapelo rigor
no cumprimento de suas obrigações, os hospitais pela, demora
no atendimento! Isso sem falar dos altos custos que isso acarreta
para todos os envolvidos. Enfim, até quando?

ALEXANDRE FERNANDES RUYSAM, BANCÁRIO

Dia Mundial da
Atividade Física

Nosso corpo reclama das horas não praticadas ao longo do
tempo, logo, é o momento adequado ao inserir as atividades
físicas, seja, .pelo desporto em massa através do lazer recrea
tivo ou exercícios diários programados, é o gasto energético a

espera de urna pequena doação, de um tempo ocioso.
Exercícios físicos urna vez por sema;na são o correto? Não

há respaldo fisiológico para afirmar tal questionamento, à fre
qüência das sessões uma vez por semana não coaduna para
o ganho, rio condicionamento físico, praticantes de sessões
semanais perdem sua performance no final de sete dias. De
acordo com a falta tempo, as práticasmoderadas urna vez por
semana se tornam insuficientes no alcance de urn determi
nado condicionamento, porém, não se deve abandonar tal
estímulo, Melhorar a qualidade de vida é promover à saúde
em benefício próprio, ontem, 6 de abril foi comemorado o dia
mundial da atividade física.

EDUARDO RAMSAUER, PROfESSOR NA ÁREA OA EDUCAÇÃO
FímCA E MESTRE EM GESTÃO DE pOliTICAS PÚBliCAS

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

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

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

• telefone (. não serão publicados).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------POLÍTlCA
, o CORREIO DO POVODTERÇA-FEIRA. 7 DE ABRIL DE 2009

FALA Aí!

"Eles te
usam e depois
te jogam fora. "

JADE BARBOSA, GINASTA
OLíMPICA, criticando a Confederação
Brasileira de Ginástica que não ajuda no

tra]amento de contusão no pulso.

" Eu eche os

estádios brasileiros
um lixo. "

LUIZ GONZAGA BELUZZO,
economista e presidente do Palmeiras,
sobre as condições dos estádios de

futebol do país.

" Nada trágico,'
mas vai cair

consistentemente. "
CIRO GOMES (PSB-CE),
DEPUTADO FEDERAL e pré
candidato à Presidência da

República sobre a popularidade
do presidente lula.

MATERNIDADE
Em Massaranduba, o Lei Complemen
tar N°012/2005, que é o Estatuto dos
Servidores' Públicos Municipais, foi
alterado em seu artigo 138° pelo Câ
mara de Vereadores. Agora, o período
.de licença'maternidade poro os ser

vidoras do Prefeitura posso poro 180
-

dias. O projeto é do vereadora Suzane
Reinke (PSDB'):

Salário e saúde
-

o senador Gilvam Borges (PMDB-AP) acredito que, pagando melhor, o rede
de saúde público pode melhorar. Por isso ele de'fende o aprovação de projeto
de lei do Câmara dos Deputados que fixo em RS 7 mil o salário mínimo dos
médicos. O senador relatou que entidades representatIvos do classe médico,

, encemesdnmm à Fundação Getúlio Vargas um estudo poro atualização do

remuneração dos médicos tom base nos índices inflacionários oficiais. O
estudo partiu do valor do salário mínimo do médico em dezembro de 1961
e concluiu que este equivaleria, em 1° de janeiro deste ano, o RS 7.503;

-

Um médico do rede'público brasileiro, disse Gilvam Borges, recebe salário'
de até RS 1.245. nA má remuneração, além de injusto, colaboro para que o

estude do saúde público brasileiro seja uma ilho cercado de problemas por
todos os Iodos", discursou o senador. Sobre o necessário qualificação pnru
o exercício desta profissão e de todos os outros que exigem conhecimentos
téerlces e práticos, o sennder não disse nodo.

SAMU M�LHOR ASSIM
Com salário de RS 4,2 mil, mais ouxílio- A tradição do procissão que atrai mi-
alimentação poro 20 horas semanais Ihor.es de fiéis catõllces 00 Rio Molho
de trabalho, o Secretario do Saúde do não vai acontecer nesta Sexto-Feiro
Estado vai contratar 328 médicos poro Santo. Com os donos causados pelos
o Serviço de Atendimento Móvel de Ur- chuvas de novembro do ano passado,
gêncio, o Somu, como prestadores de' o região oi,nila é visto como de alto,
serviço. Os candidatos podem fazer o risco o considerar o multidão que
inscrição por meio do site www.saude. poro lá vai todos os anos. Como o

sc.gov.br, no link Processos Seletivos
,
dinheiro prometido poro os obras de

Simplificados, até 8 de abril. Uma ou reconstrução ainda não veio, o bom '

duas dos vogas serão poro Joraguá. senso prevaleceu.

AJUDA
nA sociedade contribuiu com aproximadamente RS 34 milhões
em doações no contá do Defeso Civil. oriundos de todo o Brasil.

,

. Essa população queria que o dinheiro eheçcsse' diretamente aos

atingidos pelos enchentes", discursou o deputado Serafim VeRzon
(PSDB). Ele é autor de projeto permitindo que o recuperação de
cosas, de ruas obstruídos, ou mesmo barrancos à frente ou atrás

,

de cada residência do população oti'ngido posso ser feito com ma

quinário e ajuda.do Executivo. Aliás, alguém sobe dizer que fim
levou essa gro.no todo?
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Dnit inicia remoçõo
de barreiras na BR"
'"

Ea primeira obra de reconstrução na cidade
JARAGUÁ DO SUL

A Engepasa Ambiental, de
Joinville, começou ontem a

remoção das barreiras em urn

trecho de aproximadamente
3,5 quilômetros ao longo da BR-
280, entre os trevos de acesso

aos bairros Estrada Nova e Ne
reu Ramos. É a primeira aplica
ção efetiva de recursos federais
na cidade para recuperação de

. pontos atingidos pelas chuvas
de novembro de 2008.

Resultado do decretá de emer
gência domunicípio, as obras são
feitas através do Dnit (Departa
mentaNacional de Infraestrutura
de Transportes). Os técnicos vis
toriaram os locais atingidos após
urn pedido protocolado no final
de janeiro no departamento em

Joinville. O vereador Justino da
Luz (PT) e presidentes de asso

ciações de moradores de bairros
situados às margens da rodovia
também cobraram a instalação
de galerias pluviais. Estas obras
devem começar amanhã.

Segundo Justino, serão co

locadas cinco galerias, duas
em Guaramirim e três no tre
cho da BR-280 em Jaraguá do
Sul. Ao custo unitário de R$
80 mil, duas das galerias terão
1,6 metros de diâmetro e.outra
terá dois metros. Já com rela
ção às obras de remoção das
barreiras, o vereador disse que
o total a ser investido não foi
informado pelos responsáveis

CONSTRUÇÕES

Convênio intensifica fiscalização
A Prefeitura de Jaraguá do Sul assinou um convênio de cooperação com o Crea

(Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) para combater os construções ir
regulares no município. Serão dois fiscais do conselho e deis da Secretaria de Plane
jamento atuando no sentido de verificar se os obras dispõem de engenheiro respon
sável e alvará. De acordo com o secretário extraordinário da Reconstrução, Ingo Paulo
Rabi, metade dos 150 cosas condenados pelo Defeso Civil, durante o enchente de
novembro de 2008, eram irregulares. "Isso mostra o necessidade de mais fiscal
ização para que outros vidas não sejam colocadas'em risco", comentou.

Justino infonna que também serão instalados cinco galerias 00 longo do rodovia

fesa Civil) vai elaborar laudos
técnicos dos imóveis afetados,
que serão encaminhados para a

Secretaria de Administração. O
dono do imóvel também deverá"
fazer um requerimento no setor
de Protocolo da Prefeitura.

Também foi aprovado proje
to que institui auxilio financeiro
às fanúlias atingidas. São até R$
100 por mês, no prazo máximo
de seis meses, caso o valor do

aluguel ultrapasse R$ 415. É
obrigatório residir no município,

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA

Tabelionato do Município e Comarca de Jaraguá do Sul

Margot Adelia Grubba Lehmann,
Tabeliã e Oflcíala Designada

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca n° 1589,
Telefone: (47) 3273·2390 H. de Func. 09:00h às 18:ÓOh

EDITAL DE INTIMAÇÃO

"No Dnit não existe intermediário"
alusão às dificuldades encontrados
poro obter informações junto ao Dein
fm (Depar:tamento Estadual de Infra
estrutura) sobre a demoro no início do

execução dos 16 obras previstas-para o

município a cargo do Estado, também
com verbo federal.'

novos deslizamentos.

CAROUNATOMASEW

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os litulos abaixp relacionados,ncando os devedores
intimados a partir da publicação deste. edital a osaceilar ou pagar no Iriduo legal (3 diasú!eis), alertando-se, desde já, quanlo à

I possibilidade de oFerecimenlo de resposta escrila no mesmo prazo, sobpena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto
,correspondente.A presente publicação se deve ao falo de ais) pessoais) indicada(s) para aceitar(em), ou pagarlem)!
sertemjdesccmeddas, sua localização incerta, ignorada ou lnacessivel, ou for(em) residente(s) ou domici!iada(s) fora da Circunscrição :.
:����Jeac�:���:99�í3g�'J����3,��6:�tN�d.Ps a receber a intimação no endereço fornecido �!o apresante, tudo em .

Isenção de IPTU para vítimas das chuvas
Câmara também aprovou auxílio financeiro de R$ 100 por até seis meses

GUARAMIRIM

A Câmara aprovou projeto
de lei que autoriza o Executivo
a conceder isenção do IPTU aos

moradores que foram desabrí
gados ou tiveram suas casas in
terditadas em consequência das
chuvas, entre 2 de novembro de
2008 a 28 de fevereiro de 2009.

Os benefícios corresponderão
a 100% do valor a recolher no
exercício' de 2009. Para a con

cessão, a comissão do Comdec
(Conselho Municipal de De-

Protocolo: 107820 Sacado: DJEISON STASSUN CNPJ: 06.346.3621000
Cedente: MENGUE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 02.858.0811000
Número do TítJlo: 50981

. Espécie: Duplicala de Venda Mercantil por Indicação
Apresenlante: BANCO ITAU SA Data Vencimenlo: 1910312009 Valor: 23,17

_ liquidação após a intimação: R$10,00, Condução: RS 6,96, Diligência: RS 20,00, Edilal: RS10,00

Protocolo: 107855 Sacado: I J VIEIRA LTDA GNPJ: 03.253.792/000
Cedente: FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINA SA
Número do Tilulo: 0047361 02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação.
Apresentante: BANCO SANTANDER SA Data Vencimento: 23/03/2009 Valor. 393,98
Liquidação após a intimação: R$10,OO, Condução: RSI3,89, Diligência: RS 20,00, Edital: R$10,OO
Protocolo: 107272 Sacado: APPARECIDO E NARDES GONSTRUCOES LTDAME GNPJ: 10.269.166/000
cedente: COOP.DE CRED.RURAL DO NORTE CATARINENSE-SICOOBCNPJ: 81.011.686/000
Número do Tilulo: NN·15180·2 Espécie: INDICACAO
Apresentante: COOP.DE CRED.RURAL 00 NORTE CATARINENSE-SICOOBData Vencimento: 26/03/2009 Valor: 2.930.76
Liquidação após a intimação: RS 10.00, Condução: RS 18,82, Diligência: RS 20,00, Edllal: R$10,00

Protocolo: 107504 Sacado: LlAMAR DISTR.TRANSP E COM DE MAT CNPJ: 00.825.6221000
'Cedenll< INDAIACO DISTRIBUIDORA DE fERRO EACO LTDA CNPJ: 85.230.381/000

-

Número do Titulo: 39419.2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento. 23/03/2009 V�lor.17.500,OO
Liquidação após a intimação: R$10,OO, Condução: RS 21,64, Diligência: RS 20,00, Edilal: R$10,00

Relator da Comissão de Recons
trução do Câmara, o petista conside
rou o início das obras como "um bom
sina!". "Temos uma janela aberta
com o Dnit, que nos reconhece como

legítimos representantes. Nõo existe
intermediário", afirmou Justino, em

do Dnit. Após a remoção do
barro, serão construídõs mu

ros de contenção para evitar

ser cadastrado na Secretaria de
Desenvolvimento Social eGfIa
bitação e-ter laudo de 'vistoria
homologado pela Secretaria de

.

Planejamento.
Também é preciso ter urna

única residência própria, decla
rada pela Defesa Civil como

destruída ou interditada de ma
neira definitiva ou temporária,
além de comprovar que a renda
somada de todas as pessoas da
família não ultrapassa cinco sa

lários-mínimos.

-�.�--_._.__ .. _ ... _. __ ."-_._---_._-----------_._--_ ... _ .. _-_ .... _-_ .. _--_.

Protocolo: 107722 Sacado: HILARIO SEIDEL CPF: 637.109.949-34
Cedente: ABS EMP�EENDIMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 01.209.7941000
Número do Título: 556335(16/36Espécie: Lelra de Câmbio
Apresentanle:ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL LTDA Dala Vencimento: 26/03/2009 Valor.199,24
Liquidação após a intimação: RS 10,00, Condução: RS 61,06. Diligência: RS 30.70, Edilal: RS 10,00

.

Protocolo: 107355 Sacado: SANDRO TAMANINI CPF: 594.629.069-04
Cedente: BFAC ASSESSORIACOMERCIAL E FOMENTO LTDA CNPJ: 03.893.3671000
Número do Titulo: 0003 Espéee: Duplicata de Venda Mercanãl.por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Dala Vencimenlo: 20/0312009 Valor: 350,00
liquidação após a intimação: R$10,OU, Condução: R$14,60, Diligência: RS 20,00, Edital: R$10.00

Protocolo: 107553 Sacado: MARIO SALLES FARIAS CPF: 352.410.639·00
Cedente: IPK CONVERTEDORA G M C LTDA ME CNPJ: .02.644.3671000
Número do Tilulo: 6829/1-1. Espécie: Duplicala de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle: BANCO ITAU S.A. Data Vencimento: 0510312009 Valor. 141,50
Liquidação após a intimação: R$10,00, Condução: R$IMO, Diligência: RS 20.00, Edital: RS 10.00

Protocolo: 107561 ·Sacado: MAMAE E B�BE COM DE ROUPAS LTO CNPJ: 09.t93.718/000
Cedenle: MARIA GOUVEIA MACHADO ME CNPJ: 08.749.1421000
Número do Título: 328-3/4 ESpécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresenlante: BANCO ITAÚ S,A. Data Vencimenlo: 1510312009 Valor: 249.80
liquidação após a intimação:.RS10.00, Condução: R$ 6,96, Diligência: RS 20,00, Edilal: RS 10.00

Prolocolo: 107644 Sacado: BELSUL COSMETICOS IMPORl E DISILTDA EPP CNPJ: 09.502.420/000
Cedente: flDC BRAZIL PLUS MULTISEGMENTOS CNPJ: 08.678.936/000
Número do Titulo: 1131365 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação

I
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 1610312009 Valor. 3.613,59
Liquidação ap��.��ção: RS 10,00, Condução: RSI6,00, Diligência: RS 20,00, Edital: R$10,00

Protocolo: 107720 Sacado: ORIOVALDO TEIXEIRA BASTOS CPF: 238.695.939-20
, Cedenle: CARIAN BEHUNG ELAZAR

.

CPF: 047.518.439-40
I Número do Tilulo: 000100·7 Espécie: ChequeI Apresentante: CARIAN BEHLlNG ELAZAR Data Vencimento: 1910212008 Valor; 2.100,00

I Liquidação após a intimação: RS tO.OO, Condução: RS 26.56, Diligência: RS 20,00, Edital: RS 10,()J'

p;�;;;;I,;;';õ7777--Sa-';d��-EDENiLStiN'JÕSE---'---'---'-'cPF:'ã9; .936.289-00
Cedente: VOTORANTIM CIMENTO BRASIL LTDA CNPJ: 96.824.594/000
Número do TIIulo: 000100001 Espéeie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle: BRADESCO Dafa Vencimento: 0210112009 Valor. 8.255,00
Li9uidaçã� após a intimação: RS 10,00, Condução: RS 18,82, Diligência: RS 20,00, Editei: R$10,00
.. _-_.__ _ _._ _ _._ __ _._--_ .. _._ - .. _------------

Protocolo: 107778 Sacado: EDENILSON JOSE CPF: 691.936.289-00
Cedente: VOTORANTIM CIMENTO BRASILLTDA CNPJ: 96.824.594/000
Número do Título: 000112001 Espécie: Duplicala de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 07101/2009 Valor: 4.255,00
Liquidaçâo após a intimaçâo: R$ tO,DO, Condução: R$ 18,82. Diligência: R$ 20.00, Edital: RS 10,00

Protocolo: 107719 Sacado: EDENILSON JOSE CPF: 891.936.269·00
Cedenle: VOTORANTIM CIMENTO BRASIL LTOA CNPJ: 96.824.594/000
Númeto do Titulo: 000146001 Espécie: Duplicala de Venda Mercantil por Indicação
Apresenlante: BRADESCO Dala Vencimento: 05/02i2009 Valor: 1.610,00

I Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 18,82, Diligência: R$ 20,00, Edilal: R$ 10,00

I P;;,t�;;;j�-iõ7ã6Õ-'S��ado�ÊDENILSON JõSE·--------CPF: 891.936.289-00
Cedente: TATIANASPEZIA CPF: 041.428.549-25
Número do Tílulo: 875974-0 Espécie: Cheque '. •

Apresentante: TATlANA SPEZIA Data Vencimento: 20/11/2008 Valor: 2.053,00
Liquidação após a intimação: RS 10,00, Condução: RS 18,82, Oiligência: RS 20,00, Edital: RS 10,00

Protocolo: 107861 Sacado: EDENILSON JOSE CPF: 891.936.289·00
Cédente: CASAS DAAGUAMAl PARACONSTRUCAO LTDA CNPJ: 75.362.1601000

I Número do Tilulo: 875970-1 Espécie: ChequeI Apresenlante: CASAS DAAGUA MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA Dala Vencimento: 10/11/2008 Vaiar: 4.713,00
liquidação após a inUmação: RSIO,OO, Condução: R$I8,82. Diligência: RS 20,00, Edilal: R$10,OO

Protocolo: 107176 Sacado: EDUARDO GONCALVES CPF: 041.204.309-28
.

Cedente: SL SERVICOS DE COBRANCAS LTDA CNP} 06.910.6361000
Número do Titulo: 1903109 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Dala Vencimenlo: 1910312009 Valor: 460,00
Liquidação após a intimação: RS 10,00, Condução: RSI3,19, Diligência: RS 20,00, Edital: R$10,00

Prolocolo: 106959 Sacado: GERSON JOSE DOS SANTOS , CPF: 833242.9t7-04
Cedenle: INOUT SOUND SISTEMS CNPJ: 02.463.1761000
Número do Título: 259494-3 Espécie: Cheque
Apresentante: INOUT SOUNO SISTEMS Data Vencimenlo: 30/1212007 Valor: 406,00
Liquidação após-a intimação: R$10.00, Condução: R$I8,82. Diligência: RS 20,00, Edilal: R$10,00

Margol Adelia Grubba Lehmann, Tabeliã e Oficiala Designada
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Ovos de chocolate
somem das gôndolas
Exemplares da linha infantil já faltam

PÁSCOA

JARAGUÁ DO SUL

A procura por ovos de cho
colates no comércio deve exigir
dose extra de paciência nesses

dias que antecedem a Páscoa.

Agora, com dinheiro no bolso,
grande parte dos consumidores
vai às compras, mas já corre o

risco de ter de aguçar a busca ou
ficar sem o produto pretendido.

Foi o que aconteceu com Ra

phael Marcelino, 27, e Fátima
Rausis. O casal visitou três super
mercados de Jaraguá do Sul e só
no último conseguiu encontrar
os itens desejados para, no próxi
mo domingo, dar de presente às

.

sobrinhas. Segundo o gerente do
estabelecimento, Marcia Ranuc
-::i, as vendas estão superando as

expectativas e, por isso, muitos
exemplares, em suma da linha
infantil, já desapareceram das
gôndolas. 'Até sexta-feira quase
tudo deve acabar", aposta,

'

Enquanto a notícia anima os

comerciantes, também preocupa
quem não garantiu os chocola
tes. Conforme Marcelino, no ano

passado, ele deixou a aquisição
para ainda mais perto da data e

se arrependeu 'porque, na opi
nião dele, sobraram poucas alter
nativas interessantes.

KELLY ERDMANN

Procon pesquisa
valor de peixes

Inspirado na Páscoa, o Procon
de Jaraguá do Sul divulgou pes
quisa de preços de peixes vendi"
dos em cinco estabelecimentos
da cidade. Ao todo, os fiscais do

órgão conferiram o valor de 12

espécies. O quilo mais barato foi
o de filé de sardinha, encontrado
a R$ 5,5 em uma peixaria. Já na
outra extremidade está o baca
lhau, comercializado a R$ 29,99.
A tabela de valores corresponde
aos encontrados entre os dias 30

de março e 2 de abril e pode ser

consultada no site da Prefeitu
ra (www.jaraguadosul.com.br).
Além da pesquisa de peixes, o

Procon também tabulou os pre
ços dos combustíveis e está em

fase de finalização dos dados re
ferentes aos chocolates.

Chuva deixa funcionários' da
'Secretaria de Obras em alerta
JARAGUÁ DO SUL

A forte chuva acompanha
da de granizo que- caiu sobre
Jaraguá do Sul no último do
mingo rendeu trabalho dobra
do pára as equipes da Secre
taria de Obras do município.
Ontem, três grupos estavam
nas ruas consertandq.estragos
causados pela tempestade.

De acordo com Valdir Bar

r- din, responsável pela pasta, fo
," ram diagnosticados problemas

recorrentes de inundações em

bairros como Vila Lenzi, Es
trada Nova, Ilha da Figueira;
Águas Claras e São Luís. Na
maioria dos casos, a tubulação
não venceu a' quantidade de
água � transbordou.

'

Para evitar futuros percal
ços nesse sentido, o secretário
informou que os funcionários
do setor estão fazendo um le
vantamento da real situação
das galerias subterrâneas exis-

'

tentes em todo o município.
Depois disso, a administração
pública deve buscar recursos
do governo federal na tenta
tiva de substituir os pontos
mais antigos ou. deteriorados

pelas chuvas que castigam a

região desde o ano passado.
,
Também devido aos danos

provocados pela enchente de
novembro, a comunidade do
Rio Molha desistiu de percorrer
a localidade na tradicional pro
cissão da sexta-feira Santa.

Dias com sol, chuva, calor e
frescor ao longo da semana
JARAGU,Á DO SUL plo, os termômetros demons-

Os próximos dias devem ser' tram números elevados. No
de inconstância no tempo. Não entanto, com o passar dos
só quente, nem tão frio, bem ao dias, a entrada de uma massa

clima de outono. É nessa dúvi- de ar gelado e seco em territó
da que a população vai passar rio catarínense faz esses alga
a semana. Enquanto ontem a rismos declinarem, chegando
prevalência foi de céu nublado, a mínimas na faixa dos 16°C.

hoje o sol já volta a brilhar por Ainda segundo dados do
algumas horas a mais. Ciram, por influência da La

Conforme o Ciram (Centro Nina, abril já pode ter epísó
de Informações de Recursos dias de frio com chances de
Ambientais e de Hidrometeo- geada em todas as regiões do
rolagia de Santa Catarina), a Estado e neve no Planalto Sul.
terça-feira será marcada pela' .Já a chuva será menos inten
umidade vinda do mar. Com sa ao longo dos próximos três
isso, há chances de formação meses. No Litoral, a indicação
isolada de nuvens carregadas é de precipitação um pouco
no amanhecer e anoitecer. O abaixo da média. Porém, os

mesmo se repete na quarta- meteorologistas deixam claro
.

feira e na quinta-feira. que momentos de trovoadas
O que muda ao longo do extremas podem ocorrer em

período é a oscilação de tem- qualquer época do ano, inclu
peratura. Amanhã, por exem- sive neste outono:

Casal precisou percorrer três supermercados poro encontrar o que queria

Os mais baratos
FiJé de p�scada

"

RS 8,90 (kg) Peixaria Sereias

Filé de tiJápia
' '"

RS 6;48 (4009)
"" Jup�rlT1erc.ad�A�g�loni ,

Filé de salmão kf19,95 (kg) Supermercado Breithaupt
file de meduza RS 8,90 (kg) PeiJeoria Sereias
Filé de sardinha, ,., , •••• , .. ��$,$�(k.gf ••• " ..... """"'PeixlÍria'6utll Pescados·····

.

.Po�ta d�.çaç�� R$t9.0{k,91... Peixaria Sereias

���t�A� R�r9�p� R$ n9o.J�gL Peixaria Guto Pescados

Filé �� li�9uad.o .

RS 10,50 (kg) Peixaria Guto Pescados
Filé de cascudo RSó,99 (5009) :SupermerclÍdo BieithlÍüpi
·Flle·de·baco ihau···· Rf19;9S·(kg)······

.

···Supermercado Àngeloiii········
tiirrioroo

,...

'R$12JO·(kg)···· ······Pei)(iifio Sereias·
Roupas de frio e calor se confrontam nos ruas durante os' próximos dias
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CRIME

'POLíCIA�-----�---

Adolescente é acusado de estupro
Menina de dez anos teria sido violentada pelo primo, de 16 anos
SCHROEDER Conforme o delegada, a

Uma menina de apenas dez garota passou por um exame

anos teria sido estuprada pelo 'médfco no Hospital Jaraguá.
próprio primo, de 16 anos, em. O resultado confirmou que ela
Schroeder, na madrugada de já foi vítima de estupro, mas
ontem. A denúncia foi, feita, não apontou nenhuma lesão \

pela mãe da garota, que cha- recente na vagina. Na tarde' de
mau a PolíciaMilitar. ontem, a criança foi subme-

O delegado responsável tida a um exame de corpo de
pelo caso, Adriano Spolaor, delito no-IML (Instituto Médi
conta que a mãe percebeu co Legal) e o laudo deve ficar
o abuso depois de escutar a pronto em 15 dias. No depoi
porta do quarto da filha sen- mente, orapaz negou ter estu
do trancada com a chave. Ao prado a prima.
conseguir destravar a porta, 'O promotor de Infâncià e

a mulher teria visto a filha Juventude de Guaramirim,
com as- calças abaixadas e o André Braga, disse que o ado
sobrinho apenas de cueca. Iescente não mora mais na

Ao ser questionada pela mãe casa da tia e que, por enquan- .

'sobre o estupro, a,menina to, está em liberdade. De acor

'teria confirmado a violência do com o promotor, o rapaz
sexual e comentado que o participou de uma ,audiência
primo já havia abusado dela no Fórum, na tarde de ontem,
há algumas semanas. .e negou ter cometido o crime.

Menino de �ito anos é atingi�o
por ,moto na Estrada 'Bananal
GUARAMIRIM

Uma criança de oito anos

ficou ferida ao ser atingida por
uma moto enquanto andava de

. bicicleta na Estrada Bananal do
Sul,' em Guaramirim, por volta
das 12h30 de-sábado. O menino,
Diogo Rojam, foi Ievado em esta
do grave para o Hospital Infantil
de Joinville, com o helicóptero

, da Polícia Militar. Mas, segundo
,os Bombeiros de Guaramirim,
ele saiu ontem da UTI,e está em

observação.

(:I- •

O piloto estava embriagado
e foi preso em flagrante por em
briaguez, mas pagou fiança e foi li- '

berado, Ele também responde em

liberdade por lesão corporal culpo
sa (sem intenção de matar).

Segundo boletim da PM, a

criança teria saído do pátio' de
uma casa cruzando a via. Na ten
tativa de evitar o acidente, o pilo
to desviou para o mesmo lado da
via que omenino foi para desviar
da moto. O nome do condutor
não foi divulgado.

-

NOTA DE AGRADECIMENTO
E CULTO EM MEMÓRIA

, .

A famílja enlutada, Florentina (filha), Edmundo Fiedler (esposo), de

Olin'da C. Fiedler
agradecem a todos que remeteram flores e coroas, e que
confortaram nesta hora de dor com palavras, agradecem vizi
nhos e amigos. Em especial a família do enfermeiro Adelir e
também ao Pastor Arnildo da Paróquia Cristo Salvador. Con-'
vidam outrossim para o culto em memória que será realizado
no dia 10/04/2009 às 15 horas.

Agradece
. A família enlutada.

Braga explicou que vai
analisar as provas contra o

acusado para definir, ainda
nessa semana, se o-jovem-será
encaminhado ao um CIP (Cen
tro de Internação Provisória)
da região ou se cumprirá outro
tipo de medida sócio-educati
va, como liberdade assistida
ou prestação de serviços à co

munidade. Caso o Ministério
Público decida pela interna-

'ção,' o encaminhamento do
rapaz para um CIP dependerá
da disponibilidade de vagas.
nas instituições.

A criança e a mãe dela fo
ram atendidas pelo Conselho
Tutelar de Schroeder e estão
recebendo acompanhamento
psicológico através do Progra
ma Sentinela.

DAIANE ZANGHELlNI,

Bingo'para
Ana Paula'

Spolaor diz que exame ,constatou que criança foi vítima de violência sexual

Rapaz de 17 anos agredido por
pai adotiyo na-Vila Amizade
GUARAMIRIM

Uma briga de família quase
terririnou em tragédia no Bairro
Vila Amizade, em Guaramirim,
na noite de sábado. Um adoles
cente de 17 anos foi agredido pelo
pai adotivo, de 55 anos, com uma

barra de feITO de 2,5 metros e so

freu lesões nas costas e na nuca.
Segundo boletim da Polícia. Mi
litar; a pancada chegou a afetar a
coordenaçãomotora dos braços.

Conforme o delegado res

ponsável pelo caso, Adriano

Spolaor, o agressor estava em

briagado. Ele foi preso em fla
grante por tentativa de homicí
dio e encaminhado ao Presídio
Regional de Jaraguá do Sul .

Por volta das 20h45, a PM
. registrou Um caso de agressão
doméstica na Rua Alvino Flor
da Silva:, no Bairro Jaraguá 84.
Uma mulher, que' apresentava
ferimentos na cabeça, na testa e

um dedo fraturado, afirmou ter

sido agredida pelo companheiro.
O acusado fugiu.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo preserite edital, 'o Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias de Alimentação de Jaraguá do Sul, convoca
todos os trabalhadores pertencentes à categoria profissional
representada, dos munlclplos de Jaraguá do Sul, Guaramirim,
-Massaranduba, Schroeder e Corupá, para à Assembléia Gé
Tal Extraordinária que acontecerá no dia 09 de abril de 2009,
às 15:00 (quinze) horas em Primeira convocação ou às 16:00

(dezesseis) horas em Segunda convocação, na sede do Sin-
, dicato, sito à rua José Ernrnendoerfer, 240, Bairro Nova Brasí

lia, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1) Escolha de deleqados (as) para 10° CECUT (Congresso
Estadual da ÇUT/SC)

Jaraguá do Sul, 6 de Abril de 2009

Sérgio Eccel - Presidente

BARRA VELHA

A família de Ana Paula da
Silva, 21 anos, atingida na 'ca

beça por um rojão na virada
do ano, em Barra Velha, vai
r�alizar um bingo no próximo
dia 25, em Guaramirim. O ob
jetivo é arrecadar fundos para
o tratamento da jovem. A fa
mília gostaria de levá-la para
o Centro de Reabilitação Sa
rah Kubitscheck, em Brasília.
Áté agora, amigos e familiares
conseguiram arrecadar 70

prêmios. As cartelas de bingo
.

foram doadas por uma gráfica.
Graças às sessões de fisio

terapia, .Ana Paula já consegue
levantar as pernas e falar algu
mas palavras sem precisar se

expressar por gestos. O inqué
rito foi encaminhado aoMinis
tério Público.

Ano Paulo foi atingido por 'rojão
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Prefeitura. busca abrigo·para Cultura
Cercade SOO participantes tiveram que deixar atividades por falta de estrutura

INDEFINiÇÃO

GUARAMIRIM
.

Criada na gestão passada,
a Casa da Cultura ficou sob
responsabilidade da chefe do
setor, Patrícia Dias, até final
do ano 2008, quando as ati
vidades foram encerradas, O

prédio vermelho, que fica ao

lado da secretaria de Desen
volvimento Social, Habitação
e Cultura, foi fechado pela
atual administração por não

apresentar estrutura· e su

porte para atender os aproxi
mados 500 matriculados nas

oficinas, cursos, entre outras
atividades que eram disponi
bilizadas no local.

Segundo. o gerente de
ações e projetos, da secreta-

. ria de Desenvolvimento So
cial, Habitação e Cultura, e

professor de dança, Paulo AI
muas, o espaço foi fechado,
também, porque a criação da
Fundação Cultural passa por

um processo jurídico e pela
indefinição do estatuto. da
Casa da Cultura. A previsão

.

é para que até o final deste
mês as ações e os regulamen
tos saiam do papel. Almuas
disse que visitou o ambiente
cultural das cidades vizinhas
para tiras ideias e ajudar a fi
nalizar o estatuto.

MUDANÇAS
A pasta Cultura está pas

sando por um processo de'
'reestruturação" pelo- menos,
é essa a definição de Almuas.
O professor justifica a demo
ra da reativação da Casa da
Cultura à falta de locais para
acomodar a Fundação Cultu
ral e a própria Casa .. Segundo
o gerente, "o antigo prédio (o
vermelho) não comporta a es

trutura da Casa da Cultura".

DAIANA CONSTANTINO

Os alunos motricu
rio Stein retomaram
Pedro Apóstolo, no "8
pelo Vigilância Sonitá
estrutura, no últímo

o CORREIO DO POVO OTERÇA-FEIRA. 7 DE ABRIL DE 2009
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Paulo Almuos, professor de danço, disse que ainda não foi encontrado local poro reotivor o Coso do cultur�

Campeonato
de Fanfarras

Guaramirim vai ser sede
do Campeonato Estadual de
Fanfarras nos dias 22 e 23 de
agosto. Isso porque o Colégio
Estadual Almirante Taman
daré conquistou o primeiro
lugar na edição passada e

ganhou o direito de sediar
o evento, que é promovido

.

pela Federação 'de Fanfarras
e Bandas de Santa Catarina.
A unidade escolar também
representará o Estado' no
Concurso Nacional de Ban
das e Fanfarras. Ao todo, três
mil pessoas devem partici
par da competição e passar
por Guaramirim.

-

Para definir a organiza
ção, estrutura, alojamento,
investimento, cronograma e

premiação, o Congresso Téc
nico foi realizado no último
sábado, na Câmara de Vere
adores, com o vice-prefeito,
Altair José Aguiar, e outros

responsáveis pelo campeo
nato. De acordo com o vice

prefeito, essa é uma opor
tunidade de representar o

município no Estado e mos

trar o talento dos integrantes
da fanfarra de Guaramirim.

SAUDE

SÁBADO CIDADÃO
Além dos atividades recreativos, o Sábado Cidadão, em Guoromi

rim, ofereceu atendimentos médicos. A secretario de Saúde recebeu
92 pessoas através do mutirão de exames, como ultrossonogrofio e

pré-notai, no Hospital MunicipoJ Santo Antônio e no unidade de soú:-
d� da área central. Segun !retor.�ral da pasto, Ademir TVl1k,

e troba.l�o .vai contin o�p��hp de combate 110
..cânc�r' é

promovido no próxi unintfí(l,evento. A meto (le.'Tanké I
ir 50% das mulheres (lo

.

icípio.
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UM ENTENDEDO'R
Meu amigo Moia, inteligentíssimo, com um sorriso magnífico e cem uma barri
ga ma-ro-vi-Iho-sa, cenheceder do olmo feminino, escreveu isso às mulheres:
"O que desejo o vocês, é o que uma grande amigo disse-me 00 telefone após
contar que ia se casar:
- Ah meu filho, agoro sou trotado como uma Rainha!
Que não desejem na�a menosque isso, que não permitam menos. Que atrope
lem o natural processo de aprendizado em seleção, não precisando descobrir
o sabor do podre poro afinar o paladar e saber sentir o "bom". Desejo que, se
pelo oitavo vez "ele" disser que vai mudar, que você já tenho pego suas coisas e
se mudado no segundo! Desejo que não estejam temendo o estado de solteiro,
independente do idade e que, enquanto isso, curtam o independência, saiam
queimando cada centavo que teriam sido gostos em Jipes, por gordurinhos
acumulados em cada pote de sorvete devorado pelo ansiedade do espero pelo
ligação daquele carinho 'mais ou menos'. Ele é ou não é sensacional?

VAMOS TRABALHAR?
Viro e mexe eu recebo um e-mail ca
rinhoso ou uma sugestão interessante
pro colocar aqui. Sendo assim, não voo

especificar um dia poro o "Coluna dos'
. leitoras". Assim que eu tiver textos
poro o página, farei uma coluna in
teirinha produzido apenas com o que
vocês me mondarem. Pode ser uma

opinião, um poema, uma crítico, uma,
piado ou qualquer tipo de mensagem.
Se você quer participar dessa, mondo
aí. A coluna é de vocês também.

RESPEITO
Vou trazer à tono um assunto do se

mana passado. O casal de idosos de
Massaranduba, que sofria maus trátos
do filho. Que absurdo é esse? Violência
contra idosos e crianças exige denún
cia e punição.

.

"THE BESI!
Domigão, o filho no coso dos parentes,
o amigo num passeio em família e eu

resolvi cozinhar. Usei de todo o capricho
e de todos os temperos disponíveis e fiz
o melhor almoço do minha vida. Fiquei
imaginando meu filho em coso, cheiron
do aquele aromo delicioso e dizendo que
o minha comido "é o melhor do mundo!".
Até pensei numa cena de cinema. Ele pu
lando nos meus braços e os dois rodopian
do, felizes em meio os minhas panelas de
sucesso. Almocei solinha... O melhor almo
ço que elaborei até hoje! Humpf! '

Quero reclamar do minha frou Carolina! Conheci elo no Curupira em 1997, fomos
em vários shows bons (Gun's, Oosis, REM, Pearl Jam, Foo Fighters, Mudho
ney, Nondo Reis; Iro!, Ultraje, Plunet Hemp, Cassio Eller, Gilberto Gil,

<

entre outros) e quando elo vai limpar nosso apartamento, fico ouvind'o
Roupa Novo! Desse jeito peço o divórcio!

POR UM FIO
Uma técnico milenar no oriente é o depilação com linho, uma simples li
nho de costuro. Especialistas garantem que o resultado é mais longo, me
nos agressivo e dolorido do que o depilação com cero ou pinço. É utilizado
nos sobrancelhas e no buço. Além de arroncar o "mal" pelo raiz, o técnico
tiro também o lanugem, qu_e é aquela penugem fininho que permanece
após o saído, dos fios, escurecendo o pele. Mais vantagens? Evito manchas
e o flacidez,' que o longo prazo, ocorre com o uso de cera, elimino células
mortos e gorduras, couso menos vermelhidão e duro em médio um mês.

CONTENÇÃO
, Não precisamos consultor nenhum especialista no assunto de finanças poro sa
bermos como controlar gostos. üu melhor, como deveríamos controlar os gostos.
Certo, o gente coloco no papel. todos os despesa fixos, mais os supérfluos e com

paro com o que recebe. Aí corto daqui, corto dali, deixo só aquilo que não tem
jeito de tirar e pronto. Resolvido? Que nodo! A díferença é pequeno e não vale o

esforço de ficar sem o sapato novo. To, eu to errado, eu sel., Vícios!

•

BUÁÁÁÁ!
Recomendo como cinco estrelas o

filme "Chorlie e eu". Como-todo
mulher sensível. derramei algu
mas lágrimas em vários momentos
emocionantes. Mos devo confessor:
em nenhum outro filme eu tive que
conter meus soluços. Vocês até po
deriam dizer que sou uma manteiga
derretido, não fosse o foto de que
minha amigo também se debulhou
em lágrimas. O mérito do nosso'
chororô é todinho do filme! E nem é
romance... lindo!

* DICA
A arquiteto de Jaroguá do Sul. Jónio

-

Mario Pereiro, é destaque do revista
, Coso Sul deste mês. Vale conferir o

trabalho desta verdadeiro artista. A
revisto já está nos bancos.

no APOLO RESPONDE:
(tioapolo@ymoil.com)
P: Tio, sou casado e tenho dois
filhos. Há poucos dias, reencon
trei um ex-namorado e tive o

certeza de que ele é o homem
do minha vida. Devo largar tudo
e viver esse grande amor?
R: Como assim reencontrou
o homem do suo vida? Como
largar tudo e viver esse grande
amor? E o seu marido é o quê?'Ele
ero só um topo buroco quando te
levou poro o altar? Um simples re
produtor poro o seu desejo de ser

mãe? Vai largar tudo e fugir com
o ex? Não quero reprimi-lo, coro
colega. Mos os coisas não são tão
simples. Tomo juízo, mulher!

DO INTERNAUTA

• Meu Inter tez 100 anos.

O Beiro fez 40. Andrézinho
fez um gol, índio fez outro e

o comemoração aumentou.

EnquoQto isso, o Olímpico
, era depredado...

• O zum zum zum em todos
os cantes por onde tenho
passado, desde segundo-fei
ra bem cedinho (começou no

ponto de ônibus) era o ell
minQção do .ceterlnense, no

último paredão do BBB. Pa
rece que foi �urpreso. Hoje é
a final. Amanhã vai ser outro
zum zum zum. E aL. acabou!

- ", .. ',.

r

•.. N(j, inverno, a"estação <io
sapÍlto", os í:úidados com os

' '

pés devem continuar. Evite
'modelôs apeit"odos qUe aca

pam em calo� desagradáveis.
Deixe os calçados sempre
limpinhos e com antiséptico.
E mantenho os cuidados. Em
algum momento você vai ti
rar o sapato...

• Hoje é comemorado o

,

Dia do Corretor e também o

Dia do Jornalista, devido à
fundação do ABI - Associa
ção Brasileiro de Imprensa.
Parabéns aos pr.ofissionais
,do área.

�., .. De Milton Nasoimento;Lõ
e Mórcio Borges:

"

...Porque 1

sse chamava' moço; também
se clTamava estrada, viagem

, <de ventania. Nem lembro.lse
olhou pra trás, ao primeiro
posso, lIÇO, aço... 'Porque se

chamava homem, também
se chamava sonhos. E sonhos
não envelhecem ...

"

SILVIO BOPPRÉ
Noto: Pede divórcio nodo, Silvio.'A Carol, já te agarrou. Logo, logo você vai estar
contando "Dono", de cabo o rabo.
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----------SOCIAL

SHOW DE BOLA I
No domingo no futebol entre os Amigos do Moa x Amigos do Gariba, na

Armalwee, para .comemorar os 60 anos de Odilon Fraga (Gariba), foi tudo
períelte. Desde a chegada magistral do anfitriõo, a bordo de um helicóptero,
buzinasso, a presença sempre simpática do craque Falcõo, as homenagens
feitas pelo industrial Wandér Weege, a boa música do grupo de pagode Nova
Tendência, até o delicioso carreteiro, servido para mais de trezentas pessoas.
O que men.os importou foi o resultado do jogo. Com certeza uma confraterni

zaçõo de amigos para ficar na história de Jaraguá do Sul.

SHOW DE BOLA II
O industrial Wandér Weege, que dispensa quaisquer
comentários, mostrou mais uma vez porque é essa pessoa
incrível. No domingo, por exemplo, durante a confraternização
dos 60 anos do amigo Gariba, praticamente foi ele o

promoter do evento. Ele fez o cerimonial, emprestou o

seu helicóptero, liderou o buzinasso, distribui brindes e,
durante a apresentação do grupo Nova Tendência, o big boss,
literalmente, tirou todo mundo para dançar. Parafraseando o

meu amigo Cacá Pavanello: "O homem é um üollc".

LEITORA FIEL
A leitora fiel de hoje é Luana-Rosa. Ela
lê a coluna todos os dias para ficar an
tenado no que ccantece de melhor na
sociedade. Valeu!

" Deus se deixo .'
conquistar pelo humilde
e recusa a arrogância

do orgulhoso .,
PAPA JOÁO.pAULO Ir

NAS RODAS
• Hoje o advogado Reinoldo Murara, o
Nonô, promove jantar especial para os

amigos do Futebol Society 70 Divisõo.

• Amanhõ, mais conhecida como quar
ta-feira, acontece na licoreria, uma noite
de muito MPB� com Pablo Varella, regado
o canapés e frutos do mar.

• Sábado, o promoter Cleiton promo
ve, no London, com a presença da DJ
Aninha, a festa Irlptronle.

• Manuela Seixos e o garotõo Gerson So
ares Filho é outro casalzinho que desfilo
a tiracolo nas baladas da moda.

TOP 10
No próximo dia 19 de junho, o siteM.
moagoncalves.com.br e revista Nossa,
com o apoio de O Correio do Povo, pro
move na Bierbude a festa Top 10. Noite

que div.ulgará a Top One do site www.

moagoncalves.com.br. A realizaçõo do
evento é da Fuel. Volto ao assunto.

BOA NOTíCIA
Breve vai acontecer uma pesquisa
internacional sobre Sexualidade
Feminina e Adolescência. No Amé-

.

rica Latina foram selecionados seis
países. Um dos nomes cogitados a

coordenar o pesquisa no Brasil é
do psicólogo jaraguaense Marlon
Mattedi, que atualmente reside na

Espanha. Bola branca, garoto!

BUXIXO
Dizem as comadres de plantõo:
uma loira separada, há menos de
um ano, nõo estaria resistindo fi
·car longe do seu ex. Pois é, mas do
contrário que todos imaginam, nõo
é por falta do carinho e nem tam

pouco da presença dele. Segundo
consta, o que lhe está faltando
mesmo é o dim-dim, bufunfa, mo
ney. A pequena pensõo que a moça
ganha nõo está dando nem para
colocar créditos no celular. Pode?
Para relaxar só tomando mesmo

uma dose bem gelada da minha.
espumante Cave Pericó Brut, agora
degustada com uma taça padroni
zada que recebi do proprietário da
vinícola.

. MORADA CASA SHOW
Para os decolcdesdn urbe sor

riso, em junho tem novidade no

pedaço. Será a mostra de Deco-.
raçõll, Arquitetura e Construçõo
Morada Casa Show. Coisa para
quem está antenado no que tem
de melhor no mundo da constru

ção. Agendem!

::::SPORT .err
..5�r;::><$1tf1Uf..!:1

f;,t"Ln
Ginástica é moda
Av. Mal. Deodoro da Fonseca

•

819 - centro . Jaraguã do Sul

o meu amigo João Santana, com o esposo Cristiane Raiter,
o Cris, que foi o aniversariante mois festejado de ontem

Este colunista, Falcão e Gariba, domingo no Armmwe,
durante o jogo de confraternização

o CORREIO nO POVODTERÇA-FEIRA. 7 DE ABRIL DE 009

TE CONTEI!
" Sabe por que a Argentina,
dirigida pelo Marad�na, apanhou
de 6 X 1 do Bolívia? E porque eles
precisam sempre tratar bem seus

fornecedores.
.

• Dia 12 de abril, o Hotel Kayrós
promove delicioso café especial
em homenagem ao Dia dqS Mões.

� reserva pode ser feita a!r
'

do fone 2107:3000. Í'i
.

• O pessoal do Clube do Peda
rilho se reúne hoje à noite, às
19h30, na Adego Airoso Menezes,
na Scat paro programàr a 30
Pedala de 2009.

• A minha amigo Teka, da
Confraria do Churrasco, está

.

convidando a todos paro saborear,
no sena-feiro santo (dia 10),
uma deliciosa tilopio assado na

brasa e recheado com comorõo.
Boa pedida.

.

• Confira no site www.moagon
colves,com.br os melhores fotos
da festa dos 1'5 anos do Amando
Correia, no Armalwee e do Fuel,
Bierbude, sexta-feira, no Lon'don.
Também estão disponíveis os
imagens, no domingo, da ..confra
ternização da mestre Gariba.

• Presença marcante no festa
no festa do Gariba do senhora
Laurita Weege. Bonita como

sempre, mos rasgo simplicidade.
Conversou e cumprimentou a

todos. Valeu!

• PEDALADA FAMOSA 'olA 7 DE
JUNHO.

• Ninguém morre por trabalhar
muito.... mas, na dúvida,'é melhor
nõo arrisca r.

• Com essa, fui!!

Curtir a Choperia
Escondidinho..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ml o CORREIO DO POVO
TERÇA-FEIRA, 7 DE ABRIL DE 2009

CRÔNICA

PATRíCIA MORAES, JORNAIJSTA
, -

E preciso ter tesão
Cresci no meio espórtivo e sempre

admirei aqueles atletas cheios de raça .

. Até mais do que os que nasceram com

talento extraordinário. Esses não preci
sam fazer muita força. Gosto daqueles
que passam horas se dedicando, suan
do mais que todos, O treino acaba e eles
continuam. Nem nas férias relaxam
completamente. Cuidam com a 'alímen
tação. Sabem que se engordarem vão
demorarmuito mais para voltar ao ideal
físico cobrado de um jogador. Eles tem
força, não desanimam. Correm atrás de
um sonho, de um objetivo.

E na vida me chamam atenção as

pessoas que são movidas por tesão.
Gana de acordar e ir à batalha. Ver o sol
brilhar, sorrir com a chuva. Se excitar
com um projeto novo; Ter vontade de
agarrar o mundo. Fazer mais, fazer me
lhor. Não esmorecer com um não. Cho
rar, se descabelar, porém continuar.

.

Como diz a letra do poeta Gilberto
Gil: andar com fé eu vou que a fé não
costuma falhar. A vida é isso! Ou você
é o condutor; ou se transforma em um

mero espectador. Pode parecer insano.
Um surto psicótico de alguém que não

quer a mesmice. Que sonha com segu-
_ rança, todavia adora o novo; idolatra

uma oportunidade, um despertar dife
rente. O Morro da Antena já não <é mais
o mesmo. Por que você tem que ser to
dos os dias a mesma coisa?

.

Quem se esconde atrás da corti-'
na pode estar fora da mira, mas tam
bém vai viver' a vida sem nunca acer

tar ·8 alvo. Não acredito na sorte. Ela
só acompanha quem batalha. Aqueles
que enfrentam seus medos. Caem de

pois levantam. Nem sempre tomamos
decisões acertadas, mas sempre é tem

po de mudar a estratégia, de reavaliar.
Um vencedor não espera pelo reconhe
cimento dos outros. O camisa 10 joga
para si e para os seus. Agradar a torcida
é consequencia, ou não. Tanto faz.

No casamento por exemplo: os fra
cos desistem já nas primeiras brigas
com a desculpa que querem ser feliz.
Eu discordo. Felicidade é olhar para
trás e ver que você construiu uma famí
lia, uma história bacana. O meu amor

é para sempre, na alegria e na tristeza.
Luto por ele com todas as minhas forças
e sei que vale a pena. Tenho vontade de
vencer todos os obstáculos.

Vontade de. vencer,' foi isso que faltou

'para o meu time no Grenal, Não se arris

cou, foi apático; O treinador também não
chamou a responsabilidade para si. E deu
no que deu. Saudades da garra e da cara

.
carrancuda dele. Volta Felipão!

NOVELAS. .

VARIEDADES---------

. Romance, intriga
e traição familiar
Uma fascinante história de intrigo,

romance e traição. Duas irmãs conduzi
dos pelo ambiçã'o do família, no busca
pelo poder e status se envolvém em um

jogo, onde o amor e o atenção do rei do
Inglaterra é o objetivo. Jogados no pe
rigoso vida do Corte, transformo-se em

uma cruel rivalidade entre irmãs.

Histórias de
Paulo Coelho

"Ser Como O Rio Que Flui: Pensamen
tos 8. Reflexões" é um corte transversal
no anatomia do escrito de Paulo CoelhQ.
Esta compilação de contos, opiniões e

ideias constitui um belíssimo reflexo do
vasto criação do escritor.. Peças literórias
de vórios períodos e publica.ções com

põem este livro que tece uma. linho sensí'-' ::: i ..

vel, acompanhado pelo olhar do criador.

PARAíso
Terêncio entristece 00 perceber que Rosinha
orno Zeca. Mariano garante poro Antero que não
irá deixar Mario Rito ir à coso do filho do diabo.
Mario Rito pede que Antero convenço Mariano.
Mario Rosa aviso poro Ricardo e Otávio que eles
devem .crior uma boa estratégia de vendas no

rádio poro pagar o dívida no banco. Mario Rito
se angustio 00 rezar. Mariano considero os ex

plicações de Antero poro levar Santinho até o

.filho do diabo. Santinho se questiono sobre o

motivo de suo otroçõo pelo filho do diabo.

TRÊS IRMÃS
�

Virgínia não se intimido com Violeta. Woldete

pede o Xonde poro lrocor de lugar com Suza
na. Virgínia seguro Violeta até o chegado dos
policiais, mos o vilõ consegue escapar. Rofinho
e Lucas se revoltam com Bento por querer ir ,

embora de Coromirim. Woldete enfrento Xonde,
que se exalto. A governanta foge, deixando Su
zana sozinho com Xonde e aterrorizado. Xande e

Suzana chegam 00 ancoradouro e entrom numa

lancho, Sandro chego em seguido e vai atrás
dos dois. Eros vê e.se desespero.

CAMINHO DAS íNDIAS
Dudo pressiono Opash. Ele pego uma quantida-
de de ouro. Bahuon diz (J Shollkar que preciso
mostrar o Mayd que ele prosperou. Loksml deiXO

escapar poro Mayo e Chonti que Oposh nasceu

com seis meses. Cadore questiono Ramiro so-

bre o atitude que teve com Silvio. Indiro pro
curo Pondit e o mago prevê o nascimento de
uma criança foro do casamento. 'Muriló visito
Silvio e elo foJa sobré o proposto de Ramiro.

-

.

Indira confronto OlJosh sobre o revelaçõo dos
astros e ele confirmo que terá um filho foro
do casamento.

CHAMAS DA VIDA
'0 juiz concede o guardo de Vivi e Rafo. Pedro
choro compulsivamente. CoroUno, Vivi e Rofo

.

choram. Mercedes sorri, irônico. Diego e Manu
desconfiam que Marreto saiu poro fazer algo
contro Mercedes. Vilmo recebe o notícia que
Mercedes ganhou o processo e comemoro. 6ugo
e Dionísio reprovam o atitude dela. Dionísio
humilho Vilmo e diz que tem vergonha de ser

seu pai. Vilmo se seguro poro nõo chorar e fico
realmente sentida com os palavras do pai.

PROMESSAS DE AMOR
Amadeus aviso que irá ficar no pousado só por
cousóde Sofia. Tonho diz que está preocupa
d.o com o segurança deles. Renato conto poro
F.efraz que Sofia está no pousado de Aino
deus. Elo' percebe que ele estava ·tentando

- seduzi-lo só por. interesse. Camargo insiste
. em dizer que Nestor roubou seu dinheiro.
Isabel tento uma aproximaçõo com o marido.
Valente fico doente e aviso que se Juno e Lú
cio nõo ficarem juntos ele deixará de existir.
Beto termino o namoro com Aline e aviso que
irá trabalhar no Rio de Janeiro.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade dos emissoras).
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DIVIRTA-SE

Balança
A loira entro na farmácia segurando
um bebê e pergunta ao balconista se

pode usar a balança de bebê.
- lamento minha senhora, nossa ba
lança que pesa bebês está no conserto.

,

Mas podemos calcular o peso do bebê
se pesarmos a mamãe e o bebê juntos
na balança de adulto. Em seguida,
pesamos a mãe sozinha e subtraímos o

segundo valor do primeiro!
- Ah, isso não vai dar certo... Diz a loura.
- Por que não? - Porque eu não sou a

mãe, sou a tia!

SUDOKU

MUNDO ARTISTICO

Maya revela o

verdadeiro pai
o segredo de Mova não vai conseguir
ficar guardado por muito tempo em

Caminho das índias. A indiana está
enganando a todos sobre sua gravi
dez, mas sua mãe, Kochi, vai ser a
primeira a saber a verdade. Kochi vai

, confirmar sua suspeita de que a gra
videz de Mova não é de dois meses,
mas sim de quatro ao acariciar sua
barriga. Então;Mava' não terá mais
como esconder da mãe seu segredo.

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

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

SOLUÇÃO

l)'J! ÁRIES '

4�!i' (20/3 a 20/4)
I' As finanças pas

� l sam por uma difícil
fase de perdas,

portanto, nada de se arriscar

ifldevidamente. Gaste o menos

possível, pois esta faSe se pro-
,

longará até meados de maio, '

qualÍdo com�ça um sevefO

processo de recuperação.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Limpeza necessária
em sua vida para
que novas energias

possam adentrá-Ia. As finanças
precisam ser reorganizad�s e

você não deve fazer nenhum

gasto a mais nas próximas
quatro semanas. Nada de

gastos desnecess�rios.

Gisele Bündchen
casa novamente
A top Gisele Bündchen se casou

(pela segunda vez) com Tom Bradv,
ao lado da família e de amigos, em
sua mansão na Costa Rica. A Revista,
People fotografou a bela usando um

vestido de noiva e véu, de 3 metros,
e segurando um buquê de orquídeas
brancas. "Ela estava maravilhosa!",
disse uma 'fonte para a revista. A
cerimônia aconteceu na varanda da
casa de Gisele em Santa Teresa.

16/4
Achyles Sartori .

Alan Jonas Gonzaga dos Santos
Anderson Krueger

•

Arildo Feustel
Arildo Luciano O. Ribeiro
Carla Buzaki
Charlene Paula Feldmann
Claudemir Raul de FreitQs

· Cleide Leithold
{Conrado Fischer . >�r
Cristele de P. M. Cordeiro

h Cristiane Woelk
Douglas Raul Herrman�.

- Elizangela dos Passos·Silveira
Eulália Gritens
Fernando M. Blosfeld
Geniffer C. Peggau
Graciane Wackerhage

,;Guido·Muller·

Uisiane Wackerhage
t:Jaroiris do Reis
· Joel·l)aniel Horílburg
Luiz Henrique Janunze,

'Madalena Flohr. '

Nelson Fallgater
Rodolfo Fiedler
Rosimare V. Dos Santos
Sergio Luiz Borga
Sueli Boligon

j, Tatiana M. Blosfeld

�'\Thiago E, Gonçalves

o melhor click
seró presenteado

pelo
CANIL

<,.

ABY DOLI.:Y
,

PREVISÃO DO TEMPO Fonte:'Ciram/Epagri

Presença de sol em Santa Catarina, mas
(lindo com condições de chuva no final
do dia em todas as regiões.

.. Jaraguá do Sul e Região,

.. Fases da lua

'NOVACRESCENT,E CHEIA

.�2/4 9/4

MINGUANTE

'» 11/4

HOJE

d
QUARTA

d
QUINTA SEXTA

MíN: 18° C '
' MíN: 19° C I Mí�: 16° C MíN: 14° C

MÁX: 29° C "" , MÁX: 28<> C ""
"

I
MAX: 25° C MÁX: 25° C

Sol com pancadas Sol com pancadas Sol Sol
de chuva de chuva

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Controle seus

impulsos e agre�- ,

sividade pois nesta
fase voe pode cQlocar éoisas
importantes a perder. Não dê
passos em direção a nada que
você não tenha como certo.,A
fase não é de toda ruim, mas
você deve medir suas atitudes.

� "'"
CÂNCER

'�_"""""_J (21/6 'a 21/7)
;��f� Algumas mudanças
: ; são necessárias em

sua vida pessoal,
no entanto, essa sua mania de
não deixar as coisas passarem
dificulta todo processo. O apego
é um vício e deve ser vencido.
Medos têm sua origem no passa
do e devem ser combatidos,

L� LEÃO

�..:» (22/7 a 22/8)
-

::. ') Caso ainda não te-
� u--: nha encontrado a

solução adequada
para sua situação financeira,
você tem alguns meses ainda

pela.frente. O trabalho passa
por transformações e você,
deve procurar aperfeiçoar seus
talentos.

11}'
VIRGEM
(23/8 a 22/9)

, O dia se maAnté_m
_

tenso e voce nao

pode se deixar le-
var. Não-dissemine seu mau hu
mor, procure manter a frieza.
A fase difícil está terminando,
pois como diz o ditado, não há

, bem que sempre dure, nem mal
que nunca se acabe.

25/4
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ANIVERSÁRIOS

7/4
Ana Claudia Yamashita
André Becker
Ariel Roberto S. Schruber
Bárbara Thomsen .

Camilo Gadotti Sanches
Cleide Alves Rodrigues
Eclair Cardoso

f Edith Schuster
W �liane ..

Scaburi
·

Gabriel de Luca
Guerda Harbs
Joõo Victor Leal
Julio M. Gularte·
Larissa Evelin Muniz
Luis R. P. de Lima
Michelli Bettoni
Nelson Satler
Oswaldo Vieira

no Lobo Mathias

�parecid� Soqf
mar Hanemano

•

fi:
LIBRA
(23/9 a 22/10) ,

Toda fase que
envolve mudanças
traz uma porção

de dificulda�es. E você está em

meio a muita mudança. Procure
compreender os acontecimen
tos como fatores necessários
a esta fase. Tenha paciência e

nijo se desespere.

, SAGITÁRIO,'

(22/11 a 21/12)
'� Apesar �as dificul-

{ dades que Saturno
e Vênus retró-

grado, têm trazido à sua vida,
seu humor otimista continua.
Você sabe melhor do que todo
mundo que tudo nesta vida- tem
um tempo de validade e o das
dificuldades está no fim.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
O alÍlbiente de tra
balho continua pe
dindo sua atenção
e cuidado. Não se

exponha através de discussões
nem provoque seus companhei-

'

ros. A fase é de comedimento, de
observação mais do que ação e

aceitação dos limites.

CAPRICÓRNI(}
J (22/12 a 20/1)

•

',..{. O am�r passa por
uma Importante
fase de reciclagem

e finalização de padrões que
somente tem atrapalhado seu

relacionamento. Procure não
tentar controlar os aconteci
'mentos. Faça sua parte e apenas
espere pelos resultados.

'

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
As amizades assim

_como o relaciona
mento com irmãos

passam por uma difícil fase de

mudanças. Procure não controlar
-

as situações que sente que não
tem solução. Deixe pássar este
momento, que ainda continua
nas próximas quatro semanas.

PEIXES

til.. (19/2 a 19/3)
•• Continue contro-
�.., lando seus gastos.

Não,faça nenhum
movimento impensado, pois esta
é uma fase sensívei em que você
deve tomar muito cuidado para
não cometer nenhum erro. Saiba
que esta fase tem dia e hora
marcada para terminar.
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Bernt Entschev
HEADHUNTER

Job Rotation
Fico desapontado quando fico sabendo

de situações injustas, ainda mais se estas

forem com amigos meus. Esta semana to

mei conhecimento 'de um acontecimento

que me deixou chateado. Simone trabalha
há muitos anos numá multinacional e veio,
ao longo de sua caminhada, subindo aos

pouquinhos e aprendendo tudo que podia
em cada uma das posições que passou.

Ela começou atuando na área comer

cial e depois de alguns anos foi convidada
a transitar por outros setores pára conhe
cer o funcionamento de toda a corporação.
Passou por quase todos os níveis opera
cionais e estratégicos e passou a conhecer
tudo que diz respeito aos negócios da mul
tinacional. Depois de dois anos participan
do deste Job Rotation (rodízio de trabalho)
ela estava pronta para subir a um cargo de
chefia e foi convidada a assumir a diretoria
financeira do grupo.

Como diretora, Simone estava satisfeita. Ti
nha um salário compatível com o que exercia e

não pretendia, pelo menos nos próximos anos,
ocupar um nível acima da sua hierarquia. En
tretanto, o presidente da empresa no Brasil foi

desligado e amultinacional não contratou nin

guém para colocar no lugar.

Simone assumiu aos poucos todas as ta

refas de seu antigo chefe, chegando, inclusi
ve, a criar novos serviços na empresa, sem

receber nenhuma gratificação a mais por
.

isso. Em menos de cinco anos, ela conseguiu
triplicar os números da companhia. A dire
tora já fazia parte do grupo há mais de dez
anos e conhecia todos os serviços, produtos
e processos, como a palma de sua mão.

Porém, há alguns meses a Alemanha re

solveu contratar um novo presidente para
sua filial do Brasil. E, para a surpresa de
Simone, ela não foi lembrada como nome

para assumir a função. E, pior ainda, o

novo presidente ganharia, simplesmente,
quatro vezes mais que ela, sem nem co

nhecer a empresa.

o que discuto aqui não são os números que
caem na conta bancária dela todos os meses

e a discrepância desses números com os que
caem na conta do novo presidente. Porém,
questiono a verdadeira função do [ob Rota

tion, que é fazer o profissional conhecer tudo
que envolve a empresa pata elevá-lo de nível.
No caso de Simone, o quê a empresa fez, foi
usufruir de seus conhecimentos e boa vontade

para alcançar seus objetivos exclusivos, sem
sequer recompensá-la por isso.

Sua capacidade não foi recompensada e,

muito menos, reconhecida. Os anos que viveu
em função da empresa foram em vão e agora,
sua desmotivação interferirá diretamente em

seus interesses e a maneira com que condu
zirá suas atitudes daqui pra frente.

Produção
oscila
RIO DE JANEIRO

Os índices regionais da pro
dução industrial avançaram
entre janeiro e fevereiro em

nove dos 14 locais pesquisa
dos, informou, ontem, .o IBGE

(Instituto Brasileiro de Geogra
fia e Estatística). O crescimen
to superou a média nacional .

(1,8%) na Bahia (13,7%), Es

pírito Santo (8,3%), Minas
Gerais' (5,7%), Paraná (5,7%)
e região Nordeste (4,1%). Os
demais locais com taxas po
sitivas foram Rio Grande do
Sul (1,6%), Pará (0,9%), Cea
rá: (0,8%) e São Paulo (0,5%).
Entre as cinco áreas com que
da de produção, destacaram
se Pernambuco (-5,6%) e Santa
Catarina (-4,6%):

Entretanto, na compara
ção anual, o único local com
aumento de produção foi o

Paraná (1,5%), devido ao de
sempenho positivo do setor'
de edição e impressão, infor
mou o IBGE. As outras treze

regiões mostraram quedas
de dois dígitos.

Entre as áreas com queda
superior à média nacional ( -

17,0%) estão Espírito Santo «
29,5%), Mirias Gerais (-26,0%),
Amazonas (-20,8%), Rio Gran
de do Sul (-20,5%), Santa Ca
tarina (-19,8%), Pernambuco
(-17,5%) e São Paulo (-17,5%).
Registraram queda inferior
à

.

média nacional, Bahia (-
10,0%), Pará (-10,2%), Ceará (-
10,5%), Goiás (-11,1%), região
Nordeste (-12,1%) e Rio de Ja
neiro (-13,2%).

INDICADORES·
íNDICE
IBOVESPA'

VARIAÇÃO
-0,50%

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

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
2,217 2,219 0,59%
2,975 2,976 -0,26%

LOTERIA

CONCURSO N° 920

10-11-15-18-

- 54 - 56-
79 - 81 - 90' - 92 _.

CONCURSO N° 1062

-08- 23-

CONCURSO N° 748

Primeinl Sertele
06 - 14 - 21 - 40 - 42 -

Segurld� sorteio
- 09 - 23 - 29 - .- 50

CONCURSO N° 04334

!Jrêmio smw!\':

1° 43J)39 R$
2° 13.669 R$ 3i

09.456 R$ 24.000,00
. 4° 36.119 RS 18.000,00
5° 10.033 R$ 1

CONCURSO N° 2036

16 - 39 - 58 - 60 -13
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---------INTERNACIONAL
TURQUIA

Obama pede ajuda para se

aproximar dos muçulmanos
Qpresidente dos EUA, Barack Obamo,

defendeu ontem, em Ancara, a elabora
ção de uma estratégia juntamente com a

Turquia a fim de aproximarWashington
do mundo muçulmano. O líder do Coso
Branco chegou à Turquia, primeiro país
islâmico que vÍsita como presidente.
Obama fez questão de declarar, 00 lado
do presidente turco, Abdullah Gul, que
os "EUA nao estão- e nunca estarão em

guerra contra o Islã".
"Deixem-me dizer isto o mais clara

mente possível: os EUA não estão e nun

ca estarão em guerra contra o Islã. Nosso

associação com o mundo muçulmano é
crítico ( ... ) poro combater uma ideolo
gia extremista rechaçada por pessoas
de todas os religiões", afirmou.

Segundo Óbama, os relações entre
EUA e Turquia, que ficaram fragiliza
dos após n guerra no Iraque, apresento
sinais de boa recuperação. O presiden
te americano afirmou que o Turquia é
um importante aliado de Washington
em muitas áreas, incluindo a guerra
contra o terror. O governo turco _ foi
contrário à invasão do Iraque pelos
EUA em 2003.

COMUNICADO
A empresa DIA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRADORA LTDA, CNPJ
04.233.545/0001-07, comunica que requereu junto à fundação Jaraguaense
do Meio Ambiente - FUJAMA, Licença Ambiental de Instalação - LAI para
implantação do lotêamento residencial "Loteamento Jardim América", com
instalações à Rua 839 - Sizino Garcia s/h, Bairro Santo Antônio, neste muni

cípio de Jaraguá do Sul. A partir desta data, passa a transcorrer o prazo de 20

(vinte) dias para impugnação do pleito junto a FUJAMA, dependendo ainda
o licenciamento do atendimento à legislação vigente e das condicionantes
definidas pelo órgão ambiental.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARÁGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2009

SECRETARIA DA FAZENDA!
POLíCIA MILITAR

TIPO: menor preço por ITEM'

ALTERAÇÃO
A Prefeitura Municipal dê Jaraguá do Sul, através da Secretária de Adminis

tração, torna público para conhecimento dos interessados na licitação por
Pregão Presencial acima, que devido a problemas de ordens técnicas, está
transferindo o horário de entrega e abertura dos envelopes. Sendo assim e

por força do §4° do art. 21 da Lei Federal n." 8.666/93, tendo em vista a al

teração não modificar a formulação das propostas, a Administração mantém
a mesma data para entrega dos envelopes, modificando somente o horá
rio da entrega e abertura dos envelopes, a saber: DATA, HORA e LOCAL
PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09;00 horas do dia 22 de abril
de 2009, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,
sita na Rua Walter Marquardt n? 1.111, bairro: Barra do Rio Molha.
O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes será as 09:15 horas do
mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos.

Jaraguá do Sul (SC), 2 de abril de 2009.

FEDRA LUCIANA KONELL ALCÃNTARA DA SILVA
Secretária de Administração

TRAGÉDIA
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Terremoto na Itólia
mata ao menos 1 00

" - "

Pelo menos 1.500 pessoa� ficaram feridas
ITÁLIA

, Ao menos 100 pessoas
morreram e outras 1.50à fica
ram feridas em um forte terre
moto que atingiu o Centro da
Itália na madrugada de ontem

"(horário local). Casas, igrejas
e prédios _

foram destruídos.
O número de mortos deve au

mentar, já que há muitos desa
parecidos e pessoas sob os es

combros. A força do terremoto
ainda está sendo avaliada por
especialistas: entre 5,8 e 6,3
graus na escala Richter.

O tremor aconteceu pouco
depois das 3h30 (22h30 no ho
rário de Brasília). O Instituto

Geológico dos Estados Unidos
informou que o terremoto teve

epícentro a 95 quilômetros de
Roma, a uma profundidade de
10 quilômetros.

" Acidade de Áquila, fundada
no século XIII e a cerca de 100

quilômetros de Roma, epovoa
dos próximos foram as localida
des mais afetadas pelo tremor.

Quatro crianças morreram em

um prédio. O número de feri
dos ainda é indeterminado. Há
informações sobre desmorona
mento de igrejas seculares. A
área tem muitos templos roma-
nescos e da Renascença.

"

Os funcionários da defesa
civil estimam que- o terremoto

. A forço do terremoto ainda está sendo avaliado por especlullstas'

tenha deixado cerca de 50 mil
pessoas desabrigadas. O CSV

(Centro de Serviço Voluntário) de
Pescara, próximo aÁquila, pediu"
que a população da cidade ajude
as vítimas do terremoto. O CSV
solicitou doações de alimentos e

sangue para feridos.
O primeiro-ministro da

Itália, Silvio Berlusconi, can

celou uma viagem a Moscou e

disse que declarou estado de

emergência nacional, liberan
do fundos para assistência e

reconstrução.
Moradores de várias partes do

centro da Itália sentiram o tremor
e.correram para as ruas. Residen
tes de Roma, que raramente" é
atingida por atividades sísmicas,
foram acordados pelo terremoto,
com móveis se arrastando.

É tempo de superação, de construir o futuro com garra. A Prefeitura de Jaraguá do Sul está
trabalhando para deixar a cidade em perfeitas condições.
Faça a sua parte: pague o IPTU em dia. Dê preferência à parcela única, com 18% de desconto,
ou parcele em até 8X sem desconto até o dia 13 de abril (parcela mínima de R$ 36,40).
Unidos desde agora vamos superar todos os desafios. Nossa cidade merece essa força.

PREFEITURA
DE JARAGUÁ DO SUL

Informações: 0800 6433210
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. J,erry assume
No último sábado, o ex-presidente
do Associação Jaraguaense ae Árbi
tros, Jerry luft, assumiu o comando
do ligo Jaraguaense de Futebol.
Candidato único, ele foi posto de
pels de ser aceito pelo maioria dos
votantes. Mos dos 26 clubes inscri"
tos no entidade, apenas cinco esta
vam com os mensalidades em dia
e puderam votar. Destes, quatro
foram o favor de Jerry - Flamen
go, Botafogo, João Pessoa e .Rio
Cerro (o Vitória não compareceu).
O foto estranho é que o atual pre
sidente, Marino Paternolli, não
estava lá. luft espero conversor

com ele poro tomar os primeiros
ações no comando do U9F.

" V�ja ITI�itdo�.·
'" Firulo.de SOltO'?AJro.

e,snos,blogs A�qu'
itê;'WWW.ocorreiód

esporte@ocorreiodopovo.com.br

ESPORTE-----------

Vitória e Flamengo
perdem novamente
Varzeano definiu dois primeiro classificados

FUTEBOL AMADOR

JARAGUÁ DO SUL

Vitória e Flamengo jogaram
fora de casa domingo pela Taça
Pomerode e não conseguiram
vencer. O time do Garibaldi foi
derrotado pelo Botafogo de Po
merode por 4x2 e o do Rio da
Luz pelo Poço Fundo de Brus

que por 3x1. Com o resultado o

auriverde caiu da sétima para
a oitava posição e o Flamengo
permanece na lanterna.

A Taça Pomerode está na

quinta rodada e tem o Botafogo
como líder do torneio com 12

pontos, seguido de Poço Fundo,
também com 12 e Água Verde
de Timbó com dez. Ainda pela
competição de Pomerode, o

Água Verde venceu o Tupi de
Gaspar por 2x1, e o Vera Cruz
derrotou o Caramuru, por 3x1.

O Vitória jogou também

pela Copa.Norte sábado contra
o América de Joinville. Mesmo
jogando em casa, o auriverde
não conseguiu segurar o ataque
adversário e perdeu por 2x1.

Agora o time de Jaraguá terá

que vencer fora de casa por dois
gols de diferença. Caso vença
por 1xO a vaga para a final é do
América, já que os joinvilenses

.

fizeram dois gols fora de casa.

O jogo foi decidido com sete
minutos de partida. O auriver
de abriu o marcador com dois
minutos de jogo, com Magrão.
O América empatou aos cinco,
com Ronaldo, e virou aos sete
com .Michel.

.

VARZEANO
Outra competição quemovi

mentou a cidade foi o Campe
onato Varzeano - Troféu Raul
Valdir Rodrigues. Das oito cha
ves em disputa apenas duas es

tão praticamente definidas. Ná.
Chave E, o Atlético está classi-

. ficado com seis pontos, já que
o Barrabaxo e o Amizade se en
frentam na última rodada, Pelo
Grupo G, o Guarany se garantiu
e o Cruz de Malta e_Botafogo
lutam pela segunda vaga. As
outras chaves serão. definidas
apenas na última rodada que
acontece no dia 18 de abril.

GENIELLI RODRIGUES

DíVIDAS
O problema de inadimplência é tõo grande que o entidade hoje, teQ1 muitos
dívidas. "Preciso converSorcOm o Marino para ver o valor correto. Queremos
acertar estes débitos o1Iuanto antes", afirmou luft. No sábado que vem (18 de
abril) deve ser conyocoda uma assembleia com todos os clubes poro discutir a.
situação atual do ligo. Aliás, um dos projetos do novo presidente é tirar o sede
do Rodoviário e levar para o Arena Jaraguá. "Está quase tudo certo. Só teremos
mais uma reuniõo poro definir os detalhes", afirmou.

MALWEE TREINANDO t' >

Depois do empate em 2x2. ntl ámistoso com Chapecó, o Malwee se reopresen
tou ontem de manhõ no Arerio Jaroguá. Após o treino tático e técnico, houve
uma reuniõo com o diretoria do dube. De tarde eles participarom de um treino
físico no academia, comandado pelo ex-jogador Ao, já que Joõo Romano (as
sim como o goleiroTiago) está na Hungria com a Seleção Brasileiro. A viagem
paro Ubertôndia (MG), onde a Malwee estreia no ligo Futsol, está marcóda
poro quinta-feira. Só páro constar - poro evitar problemas por causo das con- .

vocações dos goleiros, d Malwee trouxe de volto Marcinho, que jogou com o
.

Umuarama depois que time jamguaense em 2006.

O piloto jaraguaense Ronaldo Klitzke comemorou o resultódo'qa 1 Õ Etapa
do Copa Santa Catarina da categoria Mini Fórmula Tubufof, realiza
da em Ascurra. Ele venceu a primeiro boteri� e foi vice no segunda,
terminando entõo com 22 pontos. Romir Roeder, de JoinviUe, venceu
o segunda e ficou atrás .d'e Klitz�e no primeira e tem os mesmos 22
pontos do jaraguaênse, M(ls.Jeva vantagem no tempo.

;;MiGATARINENSE,
. jt O Avaí tem tudo para conquistar o título do Campeon

2009. Cloro que ainda falto muita coisa,. mos pelo quê ,.presentou
neste turno do quadrangular, o leõo do Ilha pode ser considerado
favorito. Uma vitória contra o Criciúma, foro de cosa, na quarta-feira,
praticamente coloca o time da Capital na final. Já o Joinvitle, que fez
uma grande campanha ..

até metade do returno, segue seu. calvário.
Ontem, depois da derrcíta por .2xO poro o Chapecoense, á. diretoria
confirmou o saída de'Gelson Silva e a contrat(l�õo de Sérgi.o Ramires.

:�

Galvanização Batisti (calção escuro) venceu o Box 7 por 3xO na Arsepum

Bordo BmsiVCordeiro 2x4 Guorony
.

, � .

��IIÍ�ic.o.s 2.�o. !�� .... . .. h • ••

........ �.

Ivonizoção Bolisti.3xO BoX7
,." .. , •• » ' " A ••••••••••• ": ,,

oboxo 1 x2 Atlético .,
." " ", " .. "; .. , _,, ..

dellburg/Dutro 6x3 E
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----------ESPORTE
CATARINENSE DE VELOCROSS

Boca mais uma vez no pódio
Piloto lidera a VXl com seis pontos a mais que o segundo
MASSARANDUBA

o Motódromo de Massa
randuba foi palco da segunda
etapa do Campeonato Catari
nense de Velocross. Os pegas
foram acompanhados de sol
forte durante

.

praticamente
todo o fim de semana. Apenas
no domingo no fim da tarde,
quando iniciou a bateria da
VX1, que o tempo virou e os

pilotos encerram a prova de
baixo de muita chuva.

E foi nessa bateria que saiu
o único piloto da região cam

peão da etapa.Luciano de Oli
veira, o Boca, conseguiu ven

cer mais uma fase e está com

50 pontos, seis a mais que Lui
André Fietz, que ficou com

o vice em Massaranduba. O
terceiro foi Milton Hobus que
desbancou Leandro Lemos na

parte final da bateria.
Nos treinos classificató

rios Boca ficou com a pri-
.

meira colocação e conseguiu
se manter na ponta. "Estava
com o tempo bastante feio,
abri bastante do segundo na

metade da prova, quando
começou a chover já estava

Times de vôlei
- -

soo campeoes
JARAGUÁ DO SUL

OS dois times de vôlei in
fantil, feminino e masculino,
que entraram em quadra no

fim de semana, sagraram-se
campeões das etapas do Cam

peonato Estadual Infantil. As
meninas da ADV/Marisol;FME
jogaram em casa, noGinásio da
AABB, e venceram as três parti
das. Primeiro contra São Bento
do Sul, por 3 sets a 1 (parciais
25x20, 20x25, 25x16 e 25x18),
depois o Concórdia por 3 sets a

O (25x8, 25x12 e 25x22) e, por
último, Balneário Camboriú

por 3 sets a 1 (19x25, 25x18,
25x19 e 25x18).

O time masculino jogou em

São José. Os garotos da ADV/
Marisol/FME derrotaram San
to Amaro por 3 sets a O (25x18,
25x21 e 26x24), venceram São

José pelo mesmo placar (25x21,
25x20 e 25x17) e por último ba
teram Itajaí em 3 sets a 2 (22x25,
25x20, 25x19, 20x25 e 2Ox18).

bem na frente", relatou.
O piloto Beto Alchini, de

Massaranduba, ficou em se

gundo na força livre Iiacional,
atrás apenas de Jackson Keil,
que também venceu na nacio
nal 250cc. Maysa Pianezer, de

.

Jaraguá do Sul, terminou em

quarto lugar na júnior.
Na VX2 Lui suportou a

pressão' de Leandro Lemos e

saiu' vitorioso. Na categoria
VX3, que abriu a disputa, o

vencedor fqi Braz dos San
tos, de Blumenau. Na VX 3
nacional João Francener, de
Joinville, fez uma prova me

morável, assumindo aponta
na última volta.

Entre a garotada, Mayron
da Silva dominou a sscc, en
quanto Sebastião da Silva fez
uma disputa eletrizante com

Lucas Gadotti pela primeira
colocação da 65cc. Na cate

goria júnior, Luis Felipe' Fietz
venceu a etapa. Na Street,
Edenilson Batista terminou
com a vitória. Na Nacional
180cc e 230cc Eduardo Bran
co e Eduardo Leodet vence

ram, respectivamente. Joroguoense Moyso Pionezer ficou com o quarto colocação do etapa

O atual campeão do Tor
neio de Verão Aberto de Futsal
de Schroeder Posto Cidade!
Tio Patinhas!ARC Industrial . _LIú_Á_FIlTS_Á_L-------

São Caetano/Corinthians 3x3 Umuarama
venceu o Força [ovem por 4x3 Intelli Ixl Vasco
e conquistou invicto o bicam- São Paulo Ox3 Minas

peonato da competição. Carlos Barbosa 5x3 Petrópolis
A partida teve os dois times AlÍãntico 4xO Cascavel '

Cortiana/UCS 5x3 Praia Club
chegando com bastante perigo Garça 2xl Unisul
e foi marcada pelo equilíbrio. ONTEM **

.

0-Posto Cidade marcou Com 19h - São Paulo li Unisul

CI ( ) d 19h - Carlos Barbosa x Cascavelaiton 2, Nati e Lean roo
19hI5-SãoCaetano/CorinthiansxVasco

- Para o Força Jovem balança- 19h45-Joinvillex Petrópolis
ram a rede Jonathan, Lombar- 20h - Atlântico x Praia Club
di e Éder, 20hl5 -Intelli x Umuarama

O terceiro lugar também 20hl5-GarçaxMinas
foi disputado na sexta-feira. - COPA LIBERTADORES

8 O Loes, de Blumenau, bateu o. -HO-J-E
-----------

ê- Vitória por 5x4 e ficou com o Uh - Universitário x Libertad

� bronze. O artilheiro do torneio 19h15-Nacional (PAR) xU.San Martín
(J) 19h15 - Grêmio x Aurora

.� foi JorgeWolff, do Noite a Fora, 21 h30 - River Plante x Nacional (URU)
� com 16 gols. Loes ganhou com
,� equipe disciplina, com apenas

* Jogos não encelTados até o término desta

g três cartões amarelos e, ao lado edição

� do' Posto Cidade, foi a defesa ** Confim os resultados no Blog Arquibancada;
Posto Cidode/Tio Potinhos/ARC Industrial (bronco) venceu o Forço Jovem menos vazada do certame. no site www.ocorreiodopovo.cam.br .

Atual campeão
conquista o bi
.SCHROEDER
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CAMPEONATO CARIOCA
8" RODADA DA TAÇA RIO
Vasco 4xO Bangu
Madureira 0x2 Friburguense
Resende Ox4 Botafogo
TIgres 3x2 Macaé
Flamengo Ixl Fluminen�e
Volta Redonda Ixl Duque de Caxias
1Ioavista 4xl Americano
Mesquita Ix2 Cabofriense
CLASSIFICAÇÃO FINAL

\ GRUPO A: Vasco 24, Fluminense 20, Tigres II.
Madureira 9. Americano 8, Duque de Caxias 7,

. Resende 7 e Cabofriense 3 ..
GRUPO B: Flamengo 17, Botafogo 16, Fribur
guense 15, Boavista 13, Bangu 13, Macaé 10,
Volta Redonda 8 e Mesquita li.

CAMPEONATO CATARINENSE
3" RODADA DO QUADRANGULAR
Avaí 2xl Criciúma
Chapecoense 2xO Joinville

CLASSIFICAÇÃO: Avaí 8, Chapecoense 5, Criciú
ma 3 e Joinville I.

CAMPEONATO GAÍlCHO
QUARTAS-DE-FINAL RETURNO
Santa Cruz I x2 Juventude
Internacional 2xl Grêmio
ONTEM
19h - Ulbra x Inter-SM *

2 t h I O - Veranópolis x Caxias *

CAMPEONATO PARANAENSE
3" RODADA OCTOGONAL
Nacional 2x2 Cianorte
Coritiba OxO J. Malucelli
Atlético 3xl Iraty.
HOJE
20h30 - Paraná x Paranavaí
CLASSIFICAÇÃO: Atlético 8, Coritiba 8, J.
Malucelli 7, Nacional 5, Paraná 4, Cianorte 1.
Iraty O e Paranavaí O.

CAMPEONATO PAULISTA
19" RODADA
Mirassol 2x2 Corinthians
.Palmeiras 2xl Botafogo
São Caetano 2x2 São Paulo
Ponte Preta 2x3 Santos
Ituano 2xl Marília
Bragantino I xO Guarani
Barueri Oxl Paulista
Guaratinguetá Oxl Oeste
Noroeste 2x5 Mogi Mirim
Portuguesa 2xl Santo André
CLASSIFICAÇÃO: Palmeiras 44, São Paulo 40,
Corinthians 39, Santos 37, Portuguesa 37,
Santo André 33, Mirassol 28, Barueri 27, Ponte
Preta 24, Bragantino 23. São Caetano 22,
Paulista 20, Ituano 20, Oeste 20, Botafogo 19,
Mogi Mirim 19, Guaratinguetá 19, Marília 18,
Guarani t 4 e Noroeste 14.
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REMIO
Roth saiu depois da derrota para o Gre-Nal, que tirou o tricolor do Gauchão

PORTO ALEGRE

A falta de técnico é apenas
um dos problemas que o Grê
mio terá para o jogo de-hoje,
às 19h15 contra o Aurora no

Olímpico, pela Libertadores
da América. O tricolor gaúcho
também chega abalado com
a quarta derrota consecutiva

para o maior rival, que acabou
tirando as chances da equi
pe conquistar o Campeonato
Gaúcho. Além disso, o auxiliar
Marcelo Rospide, que coman

da o time hoje, tem problemas
no ataque .: Jonas foi expulso
no último jogo e Alex Mineiro
segue lesionado.

'

O ataque gaúcho pode ser

argentino, se Rospide optar
por Herrera e Maxi López.
Mas Reinaldo segue na briga
por uma vaga também. O resto
do time deve ser o que Celso

Roth vinha utilizando.
-

Sobre técnico, segue tudo
indefinido. Com a recusa de
Geninho, os nomes que mais
têm força na cúpula da di
retoria do Grêmio são o de
Renato Gaúcho e o de Renê
Simões. Renato é mais popu-'
lar entre a torcida do que en

tre a diretoria. Já Simões está
_ parado desde que deixou o

Fluminense. Mas o Grêmio
não descarta pegar um nome

menos desconhecido, já que
anda reclamando dos altos
salários pedidos. Se esta for
a opção, Gilmar Iser, do Ju
ventude, entraria na briga
também. "Gostaria de divul
gar o mais rápido possível,
mas não tenho prazo para
anunciar o nome", admitiu
o diretor de futebol, André
Krieger. Depois da derrete ao Gre-Nal, tricolor gaúcho se concentra agora na Libertadores, onde busca mais um título

Novo Gol'1.0 VHT (5,U11C4), Total Flex, MY 09/09, 4 portas, com preço a vista a partir de R$ 27.320,00. Polo Hatch 1.6 VHT (9A3"'), Total Ftex, MY 08/09,4 portas, com preço à vista a partir de R$ 42.890,00 ou entrada de 60% (R$
25.734,QO) e parcelas em_12meses de R$1.595,88. Taxas de juros de 0,99% a.rn, e 12,55% 8.8. Total da operação: RS 44.884,53. CETmáximo para esta operação de 23,10% a.a Condiçõesvalidas até 08/04/09. Caraguó' Auto Elite

Uma relcçõo de confiança.www.autOêlite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. M ��.-II' 47 3274·6000
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