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Fã de carteirinha
completa acervo
o professor de Biologia, Altair Venturi, assume
paixão pela Malwee e coleciona camisas.

Página 14

. Jogadora de futebol
'esteja convocação
Fernanda Beck foi chamada para fazer parte
da Seleçijo Brasileira de Futebol Sub-20.

Página 15

Prefeitura fecha acordo
,sobre Parque de Eventos
Município ofereceu R$) milhão para ter novamente foi votada ontem e aceita por oito aos nove associados

a posse do local e vai arcar com os possíveis encar- presentes. Agora, o texto segue para o Legislativo em

gos do ex-procurador da Salvita, Sávio de Azevedo. regime de urgência. O Correio do Povo já ouviu os ve

Elepede na Justiça cerca de R$ 2 milhões. A proposta readores. Saibacorno deve ser o voto de cada um.

CEcíLIA KONELL COMEMOROU ACORDQ. POSSE DO LOCAL FOI PROMESSA DE CAMPANHA.

Vjsite I! apartamento decorado I
,i

EstRUTURA
j '3273-7466 - Plantão

Homem é morto
em Araqu'ari
Djalma Machado, 50 anos, foi
assassinado na madrugada de ontem.
A casa dele foi incendiada. Quatro
suspeites foram presos.
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Pesquisa feita pela empresa de softwa
res McAfee afirma que a circulação dos
e-mails indesejados (ou spams) con

some cerca de 33 bilhões de tilowatts
.

hora por ano, o que seria suficiente
para suprir 2,4 milhões de casas com

_ energia 'elétrica no mçsmo período. Nos
cálculos do levantamento, a produção
desso energia causa emissões de gases
do efeito estufa equivalentes às de 3,1
milhões de carros por ano. A empresa
estima que 62 trilhões de e-mails spam
foram enviados em 2008.

.

Fonte: BBC Brosil

FAMEG

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

PONTO DE VISTA

A popularidade e a queda na arrecadação.
FERNANDO RIZZOLO, tMJVOC.J\OO E COORD!5\JfID(IH DA

OOMiSSÃO OE OIHElTOS E MERROOATlVMS DAORDElVl
DOSMIfOOAOOS 00 BRAS!!., SEcç,W SÃO PAULO

mais pobres da população, o que; do ponto
de vista macroeconômico, atua como um

agente vascularizador da cidadania, irri
gando a economia real, e desenvolvendo
o mercado interno. A questão da susten
tabilidade e continuidade do programas
sociais, que traz no seu bojo, preparar essa
faixa populacional para a inserção do de
vido mercado de trabalho, fica por vezes

comprometida com a queda da arrecada

ção, tornando os programas simplesmente
matéria de cunho eleitoral.

É de bom alvitre ressaltar, que num

cenário de desaceleração, além do con

trole dos gastos públicos, principalmente
pelos gastos com pessoal, o corte na: des

pesa com juros .é imprescindível, visando
assim impedir uma preocupante "arma-

. dilha tributária".

Corroborando esta ideia, o IPEA, proje
tou sete cenários, para concluir que, entre .

eles, omelhor a ser feito seriabaixar em 1%
a taxa da Selic até setembro, e em outubro,
reduzir em mais 0,75%. Chegando em ou

tubro de 2009 comuma taxa de 7% ao ano,
contra os atuais 12,75%. O que representa
ria, uma economia fiscal de R$ 30 bilhões.

Poucas opções restam ao governo, vez

que repercussões nos cortes.com gastos so
ciais e em investimentós, resultariam num

desconforto político eleitoral. A redução
dos juros e a diminuição dos spreads, tal
vez seja a melhor saída, o que- provavel
mente faria com que os bancos desta vez,
acabem por fim pagando ã conta da po
pularidade do governo. Afinal de contas,
os bancos e o povo, sempre estiveram ao

lado do presidente.
.
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O Centro de Política Social (CPS) da

Fundação Getúlio Vargas (FGV) confirma:
somente em janeiro, a classe C nas seis
maiores regiões metropolitanas do país
perdeu 11% do seu crescimento no go
verno Lula. No mês, um total de 563 mil

pessoas caiu da classe C para as classes D e :

E nas regiões metropolitanas de São Paulo,
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Ale

gre, Salvador e Recife.
Uma' das características do governo

Lula, foi a implementação dos chamados

projetos de inclusão social. É sabido que
muito de sua popularidade, é devida a

este potente "motor estatal", capaz de rea

lizar transferências de recursos às camadas

DO LEITOR

-Identidades preservadas?
Refletir o .contexto da Educação é considerar que para

ensinar e aprender é preciso mais do que frequentar a es�

cola, ter os materiais adequados, estar uniformizado e ter

um currículo. Segundo Silva (2005, 15) "quando pensa
mos em currículo pensamos apenas em conhecimento,
esquecendo-nos de que o conhecimento que constitui o
currículo está centralmente, vitalmente envolvido naquilo
que somos, naquilo que nos tornamos: na nossa identida
de, na nossa subjetividade". Pensar o currículo nestes ter

mos nos leva a refletir sobre as identidades dos alunos, dos
professores, das propostas pedagógicas e das instituições
superiores. O que está acontecendo com nossos currícu
los? Cadê o professor e o aluno neste contexto? Onde estão
suas vozes? Será que foram caladas? São tantas as pergun
tas que nos fazem pensar e querer çompreender.-

A cultura popular, a prática social, o cotidiano são

importantes espaços pedagógicos onde são levantadas
relevantes questões sobre os elementos que organizam e

compõem a base subjetiva, intelectual e experiência dos
alunos e professores. Com um currículo pronto e descon
textualizado, as identidades somem, ficam a mercê de um
discurso dominante.

Preservar as identidades é permitir que os estudantes e

educadores percebam que o ensinar e o aprender devem,
estar associados aos objetivos da educação de ambos: com
preender por que as coisas são como são e como vieram .

a se tornar assim; tornar o familiar.estranho e o estranho
familiar. (GIROUX,1997). Se o estudante não se identifica
nos conhecimentos estudados: se não consegue construir
sentidos e estabelecer significados, aprender se torna algo
muito difícil. Quando perceberemos sujeitos capazes de
identificarem-se como cidadãos, se as pessoas não se inte
ressam pela sua identidade, não .o permitem fazer parte de
uma proposta, de um currículo? Ou estas mesmas pesso
as se julgam capazes de anulai sua própria proposta, sua
identidade. Como sujeitos constituídos pela sociedade,
precisamos estar alerta, pois aquilo que é frequentemente
tomado como natural e inevitável, é na verdade historica-

.

mente construído'e moralmente regulado.

PATRíCIA FERREIRA THIVES E RIKELI FERREIRA THIVES,
MESTRES IEM EDUCAÇÃO E PROFIESSORAS EM GUARAiVmUM

1- REFER�NCIA: SILVA. TOMAZ TADEU. DOCUMENTOS DE IDENTIDADE. UMA INTRODUÇÃO AS TEORIAS

DO CURRíCULO.AurtNnCA.BELO HORIZONTE: 2005. 2 - REFERÊNCIA: MOREIRA, ANTÔNIO FLÃVIO
BARBOSA; SILVA, TOMAZ TADEU_ CURRíCULO. CULTURA E SOCIEDADE. CORTEZ. SÃO PAULO:1997.

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).
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FALA Aí!

"Quem moro

na região deve votgr
em candidatos dáqui. "

IRINEU PASOLD (PSDB),
VICE-PREFEITO, sobre" o processo de

.

migroção que influencio o votação ein
condidotos de outras regiões do Estado.

" Elegemos (o PP)
,

deputados por
24 anos. "

, JOSÉ CARLOS NEVES (PP),
EX-VEREADOR, anunciando que voi

,

, pleiteor suo candidatura o deputado·
esteduelem 2010.

" Não podemos
.

persistir no erro

(de 2006). "
GUIDU BRrnKE, PRESIDENTE
DA ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL

defendendo poucos e sólidos
'candidaturas nos eleições de 2010.

PORTAS ABERTAS
Vereador Patrício Destro (DEM) o mais
votado de Joinville e do Estado com

-

8.540 votos começa uma campanha
moralizadora contra prática dos tais

"pontos facultativos". Só no noine,
parqué ninguém trabalha mesmo, nem

querendo. Mas com garóntia do salário
integraL E já convocou seus nssesseres
poro o próximo 'segundo-feiro, 20,
véspera do feriado de Tiradentes. Dia
em que o expediente no gabinete do
democrata será normal. Dessa forma,
o Câmara terá de abrir os portos. Será
:"'itado? Esperem sentados.

Nós ,também
"Espero um posicionamento cloro dos outorjdodes que se fizeram presen
tes na reunião, que tragam documentos e extratos bancários confirmando,
o envio dos recursos, poro que eu não precise usar o tribunà de novo para
lamentar a falto de informações". O desabafo é do presidente do Câmara
de Jaraguá, Jean leutprecht (PC do B), irritado 00 extremo a exempto de
secretários municipais, todos os outros vereadores e a população com

a demora para o início dos obras de reconstrução do que foi destruído
pelas chuvas de novembro no que toco ao patrimônio público. Disse la
mentar que só recentemente se soube que o atraso ocorre por falta de
projetos ou do nomenclatura correta nos mesmos. "Se foi isso, errou
quem entregou o projeto, mos também quem recebeu e não alertou que
tinha falhas", disse, acrescentando esperar que os nutoridcdes real
mente compareçam e não apenas enviem representanfes ou assessores

poro o audiência publicado mnrcedu para hoje às 19h30 na Câmara.

SDR 1 SDR 2
-

O secretário' do SDR de Jarogúá lia Ti- ,Vistoriar investimentos do Estado não de-
rnnl (PSDB) argumento o fovorda des- veria ser uma rotina dos secretários, com

.

centralização do gQverno. Diz, que, com dotas previamente agendadas, já que o go-
isso, o processo se inverteu e, hoje, os vemo está descentralizado? Tudo continuo

. secretários estaduais vêm à região não dependendo dos secretarias centralizados
sendo mais preciso correr o Florionó- no Capital. Estas têm, de fato, autonomia,
polis a todo hora. Mos o presença de

'

00 contrário dos SDRs cujo papel se resu

secretárles em Joroguá e região não me em listar necessidades. Igualzinho'
tem sido lá muito relevante. Prova é o' aos escritórios régionois de governo
dificuldade em angariar recursos. criados pOF Esperidião Amin (PP),

VALEU!
Cama O Carreio noticiou ontem, o de
putado Silvio Dreveck (PP) opeiou foro,

'

malmente 00 secretário do Seguran
ça Pública Ronaldo Benedet (PMDB),
poro que a Delegacia de Proteçõo à
Mulher de Jaraguá seja, de uma vez

por todas, instalada. Aliás, uma

promessa por várias vezes repetido
[3 pelo próprio secretário que, agora,
� alego falto derecursos e de pesso
� 01. Visto o indiferença de outros, o

� deputado já foz jus aos 126 votos
� que recebeu aqui em 2006.

o CORREIO DO POVO lOQUINTA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2009
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Pier 8erri pede pista de skate

Revita lização
de praça
MASSARANDUBA

Os vereadores do PMDB!
Pier Gustavo Berri e Pedri
nho Osmar Spézia, defen
dem a revitalização da Praça
Helga Cuesser, no centrode
Massaranduba. A indicação,
ao Executivo foi apresentada
na última sessão da Câmara.

Lugar para a prática de
esportes e lazer, eles pedem
que sejam construídos ves

tiários e banheiros, além da
reforma do parque de diver- _

são e troca de areia no cam-

- pinho de futebol. '1\ revita
lização é muito importante,
tendo em vista que a praça
encontra-se abandonada, a

mercê de violência, ,e não é
mais tão frequentada como ,

antes", justificam no texto
da indicação.

Segundo Berri, também
líder de governo, o pedido
já conta com apoio do Exe
cutivo,' que pretende con

cluir a obra ainda este ano.
Outra obra pleiteada por ele
é a construção de uma pis
ta de skate na área central.
"Visitamos outros municí

pios que tem a estrutura e

verificamos que há um mo

vimento intenso. E aqui se

vê as crianças praticando na

estrada, o que é perigoso",
, relatou o vereador.

A Câmara de Massaranduba
antecipa para hoje, às 19 horas, a

sessão que ocorreria no dia30 de abril.
, Na data, vereadores e funcionários da
Casa participam de uma palestra na

Amvali sobre processo legislativo.
Em Jaraguá do Sul, a antecipação da
sessão foi no horário. Ao invés das
19 horas, a reunião dehoje acontece
às 18 horas, já ,que às 19h30, será
realizada a audiência pública sobre os

recursos para as obras de reconstrução
do patrim�nio público.

-

-

PARTICIPAÇÃO

,

POLITICA---------c
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o fiscal dos fiscalizadores
Eleitor assistiu a 73 das 56 sessões da Câmara em 2008 '

GUARAMIRiM �

Das 73 sessões ordinárias
ocorridas em 2008, ele com

pareceu em 56. Por isso, Jorge
Luiz Chaves receberá hoje, às
19 horas o Título de Cidadão
Fiscalizador da Câmara de
Vereadores de Guaramirim.
Além dele, serão homenage
adas as outras quatro pessoas
que mais assistiram às reuni
ões no ano passado.Jvo Ruedi
ger, Marcos Quintino, Dalmiro
Ledo Borba e Vitor Jung. Eles
receberão uma medalha per-'
sonalizada e um certificado.

'

Chaves conta que o incenti
vo para começar a acompanhar
o trabalho dos vereadores veio
justamente com a instituição
do programa" em 2005. 'De lá

para cá, recebeu o título em

todas as quatro edições, e foi
tomando cada vez mais gosto
em saber o que acontece den
tro do prédio do Legislativo.
"Gosto muito 'de participar e

acho que todo mundo deve
ria ir. Se fosse assim, as coisas
seriam diferentes. A popula
ção poderia exigir, melhorias
principalmente em saúde e

.educação, 'que eu defendo",
comentou.
ltts 53 anos, o agente co

munitário de saúde acredita

que o eleitor tem por obriga-
, ção fiscalizar o empenho dos
vereadores em defesa dos inte
resses de quem eles represen
tam. E lembra que pela Câmara
passam todos os projetos que

Jorge Chaves mostra as medalhas recebidas: "O povo deve ficar de olho, porque o dinheiro é público"

peidem ou não virar lei, mais
um motivo para participar. "É
importante que a população

Câmara, você sabe os verea

dores que fazem e os que não

fazerrr-porque muitos estão lá

por interesse", avalia.
Para Chaves, a participação

da comunidade ainda é ínfima
se levado em conta o eleitorado
domunicípio. Segundo ele, o pú
blico médio das sessões varia de
cinco a 15 pess<;>as. "Quando tem
homenagem fica cheio, quando
é para receber dinheiro também,
mas depois estas pessoas não

também faça sua parte, não é, aparecem mais", conta.
só votar. Ela deve estar junto,
vendo quem é quem. Indo à CAROLINA TOMASEL,LI

Câmoro,aprova recursos para programa
R$ 121 mil garantirão às APPS a continuidade de "O jornal na sala de aula"

JARAGUÁ DO SUL o número de salas de aula e "Como professor, durante
Em votação única, a_ Câ- alunos de cada escola. A pro- quatro cinco anos deixava de

mara aprovou por unanimi- posta é de ,que em cada sala lado os livros didáticos para
dade o projeto do Executivo de aula seja disponibilizado usar os jornais", relatou o vere

que concede subvenção a 32 pelo menos um exemplar de ador Justino da Luz (PT), para
APPS (Associações de Pais e

, jornal, para que os professores quem 0 mais importante não é

Professores) das escolas da possam utilizá-lo como fonte ,o valor do recurso, "mas o da
redepública municipal. Os R$ de informação e incentivar o informação e da cultura que
121.680,00 garantirão a conti- hábito da leitura, despertando se leva para a sala de aula".
nuidade do programa "O jor- o censo crítico dos estudan- Já o vereador Amarildo

_ nal na sala de aula", iniciado teso E, além disso, servir como Sarti (PV) defendeu o aperfei
� há mais de dez anos., material de apoio didático e çoamento do projeto, traba
� Os valores destinados a pedagógico para o desenvol- lhando a cidadania no sentido
� cada APP variam de R$.468,00 vímento de atividades curri-

_ de informar sobre os direitos e

S,�rtrpropõe ampliação do projeto a R$ 6:552,00, de acordo com culares. deveres das pessoas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PARQUE DE EVENTOS

Salvita aceita a propostà
- Prefeitura sugeriu o pagamento R$ 1milhão pelo imóvel
JA�AGUÁ DO SUL

Uma assembleia agitada,
realifzada ontem na Prefeitura,
pode ter sido o primeiro passo'
concreto para a resolução de

impasse que perdura há duas
décadas. entre o município e

a Salvita (Sociedade Assis
tencial ao Lavrador do Vale
do Itapocu). Com a presença
dos associados da entidade,
a administração pública fez,
oficialmente, uma nova pro
posta de aquisição do Parque
de Eventos. Ele é motivo de

disputa judicial desde quando
foi desapropriado, 110 início'
dá década de 1990.

Agora, a prefeita Cecília
Konell sugeriu que a institui

ção receba R$ 1 milhão pelo
imóvel e mais a quitação de
débitos municipais, como o

IPTU (Imposto Predial e Ter
ritorial Urbano). Além disso,
a Salvita ainda ficaria imune
ao processo de uso capião im

petrado na Justiça pela família
de Marta Vasel de Sousa, mo
radora do local.

Para conseguir aprovar a

sugestão, no entanto, também
foi preCISO assumir os possí
veis encargos do ex-procura
dor da Sociedade,' Sávio de
Azevedo. Eles motivam dispu
tas judiciais e podem alcançar
o montante de R$ 2 milhões.

A questão gerou embates
entre os sócios ao ponto de a

votação acabar sendo secreta,
Ao final, por oito votos a um,

Reunião foi agitado, mos consolidou o proposto do Prefeitura, que recebeu oito dos nove votos vólidos

- I

e tranquilo, principalmente,
porque a partir disso, a enti-

_ dade deve ser dissolvida por
completo e de forma definiti-

..

va. No ano passado, o repre
sentante já havia adiantado
ao O Correio a intenção de re

solver o problema. Na época,
ele chegou a confirmar que a

instituição já não tinha mais
funcionalidade alguma e esta

va, na prática, extinta há vá
rios anos.

o parecer terminou aceito por da Salvita, Arthur Erschinger, KELLY ERDMANN.

eles. Conforme o presidente a resolução o deixou satisfeito CO!.A�0I10U DÉ�í}I1A l{EU..NER

Prefeitura quer demolir a estrutura
De acordo com Cecília, pouco pode ser aproveitado do atual Parque de Evento�

JARAGUÁ DO SUL .

Abandonado desde ou

tubro de 2007, o Parque de
Eventos sofre com a ação do

,

tempo e de vândalos. Na épo
ca, o então prefeito Moacir
Bertoldi ordenou a desocu

pação do imóvel na tentativa

(/)
de abrandar o impasse com

� a Salvíta. Mas, apesat.de al

� gumas investidas .do governo
,� passado' com a proposta de

� adquirir o local por R$ 4,6
� milhões, o passo definitivo

.' � só ocorreu agora, 18 meses

depois da renúncia.

Se a situação dos galpões já
era de destruição naquela épo
ca, agora o caso só pode Ser

revolvido com a demolição
de grande parte da estrutura ..

Segundo, a prefeita, os pré
dios foram saqueados, tendo
desaparecido a maioria dos
materiais que davam suporte
à realização de eventos. Até
mesmo as forrações do teto e

do chão sumiram,
.

Já durante a campanha,
Cecília Konell disse à repor

. tagem do O Correio que pre
tendia demolir os pavilhões

para, depois, reconstruir tudo.
Ontem, ela reafirmou a inten

ção. A obra custaria, no 'míni
mo, R$ 3 milhões e teria que
ficar pronta até outubro, mês
da Schützenfest.

Indagada, a respeito das
restrições orçamentárias com

as quais a Prefeitura estaria

operando, ela fez questão de
esclarecer que 'há um projeto
em andamento destinado à re

construção. "Temos uma for
ma 'de conseguir os recursos,
mas ainda não posso dar deta
lhes a respeito", adiantou.

. O CORREIO DO POVOOQUINTA·FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2009

VEREÁDORES FALAM
SOBRE O PROJETO

ADEMAR WINTER

Disse ser favorável ao retorno do
Parque de Eventos à Prefeitura
para que ri Schützenfest volte ao'

ser realizada no local."

ADEMAR POSSAMA!

Gemmtiu ser fmumível à propost{l.
E disse que o IJOIOí reduzido

c{msidemvelmente.

AMARILDO SARTI

Não refletiu ainda sobre o caso

e não tem uma opinião formada.
Pretende se interar mais sobre as

negociações para após poder dar
sua opinião.

FRANCiSCO ALVES·

Nôo tem ume opinlfio formad{l
sobre e assunto e quer ouvir os
dois do coso pum temor
umo detistlo mais consciente.

.........

j
....

ISAIRMOSER

É contra porque seria um

risco desnecessário para a

Prefeitura fechar o acordo
sem os valores definidos:

JAIME NEÚiHER!30N

Nüo foi encentrsde

JEAN LEUTPRECHT

É a favor de o pavilhão voltar
para a Prefeitura, mas disse que
precisa analisar o casountes de

tomar uma decisão.

JOSÉ ÁVILA

Se disse totalmente o fovor
. à proposto. No entonto, m:ho
que é necessário discutir os

lf{llores, possivelmente, pagos 00
advogado Sóvio de Azevedo.

JUSTINO DA LUZ

É contrário à d�cisão parque
acha que, no momento, o

município precisa discutir com a

comunidade outras prioridades.

!.OmitA!. OEMATHÊ

dente
e preferiu nfio se prom.mciaf.

NATÁLIA PETRY

É a favór da negociação..
Quer que o caso sejq resolvido,

mas é necessérle que os

custos sejam analisados mais
profundamente.
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Homem é assassinado a pauladas
Quatro suspeitos de matarem Djalma Machado, 50 anos, foram presos.

.
�

.

1
�

o o CORREIO DO POVO
•

QUINTA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2009

CRIME

ARAQUARI
Um

.

homem foi assassinado
dentro da própria casa, às mar

gens da BR-280, perto do limite
- entre Cuaramirim e Araquari,
porvolta das 3h30 de ontem. Se
gundo informações dos bombei
ros de Joinville, a suspeita é de
que Djalma Machado, 50 ãnos,
teria sido morto a pauladas. Em
seguida, a casa dele foi incen
diada. O corpo foi encaminhado
para o IML (Instituto Médico Le-

.

gal) de Joinville.
Segundo a Polícia Militar, os

acusados assaltaram um taxista
no Bairro ltinga, em Araquari,
depois de cometer o crime. Em

seguida, abandonaram o táxi

perto de um ferro-velho e fugi
ram por um matagal na região
do bairro Porto Grande. Dois ho
mens e duas mulheres suspeitos
de participarem do crime foram
detidos. Mariléia Barboza, 34

anos, e Gêrci Aparecida Rosa, 31,
foram encontradas na manhã de
ontem em um terreno abandona
do, próximo ao local da fuga.

Os dois homens também fo-

O nome deles não foi divulgado
pela Polícia Civil porque o de
legado de Araquari, Eliézer José
Bertinotti, não havia finalizado a

tomada de depoimento até o fe
chamento desta edição.

Segundo moradores próxi
mos ao local do crime, a vítima
trabalhava como chapa e morava

no lugar há mais de dez anos.

. Eles informaram que, aparente
mente, o homem não tinha ini

migos. No entanto, um vizinho
que preferiu não se identificar,
disse que Djalma teria tentado
impedir que dois homens as

saltassem um caminhoneiro a

poucos metros de sua casa, por
volta das 23h de terça-feira. "Ele
gritou para que eles não fizessem
isso com o caminhoneiro e eles
fugiram pelo mato. Acredito que
depois eles voltara:rrl para se vin

gar"; suspeita.
Da casa de 50 metros qua

drados, somente as paredes não
foram consumidas pelo fogo. Os
Bombeiros de Guaramirim auxi
liaram a corporação de Araquari
no combate ao incêndio.

ram localizados nas proximída-
des, no final da tarde de ontem. DAIANEZANGHELlNI

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do sul/se
ISA MARTA MOHR ZIEMANN. Oficiala do Registro de Imóveis
da Comarca de Jaraguá do Sul 1 se, torna público pelo presente
edital, que CONSrRUREAL EMPREENDIMENTOS E
INCORPORAÇÕES LTDA, pessoa jurídíca de direito privado.
CNPJ n° 09.412.443/0001-64. estabelecida na Rua Reinaldo
Rau n" 60, sala 403, Centro, nesta cidade, requer com base no

art. 18 da Lei n
" 6.766/79, o REGISTRO DE

DESMEMBRAMENTO. situado na Rua 839-Sizino Garcia.
Bairro Três Rios do Norte, perímetro urbano de Jaraguá do
Sul/Se, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeítura
Municipal de Jaraguá do Sul/Se, conforme certidão nO:> 338/2008,
expedida em 02.10.2008, assinando como responsável técnico,
a arquiteta e urbanista Rafaela Hass. CREA n" 63864-5, ART n"
2646877-8.

O desmembramento é de caráter residencial possui a área total de 9.283,39m2, sendo constitufdo de .

12(doze) oarcelas, sistema viário e remanescente.
.

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 Oficíala que subscreve este, no
endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, Jaraguâ do sul/se

JARAGuA DO SUL, 13 DE ABRIL DE 2009.

AOFICIALA

Celebramos no dia 17 de abril, sexta-feira,
o 3° aniversário de falecimento do

Padre Aloísio Boelng
Convidamos a comunidade em geral
para a Celebração da Santa Missa em

sua memóríaàs 9h, 15h e as 19h30, na
Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário,
em Nereu Ramos.

POLíCIAlGERAL�-------

Instituição
faz 20 anos

Depois do homicídio, acusados incendiaram a casa da vít�ma. Todos os móveis foram destruídos

Seis máquinas caça-níqueis são
apreendidas pela Polícia Civil JARAGUÁ DO SUL

A Fundação Logosófica
de [araguá do Sul comple-.
tau, na terça-feira, 20 anos

de' atividades. A entidade,
que . congrega cerca de 40

participantes regulares, tem
o objetivo de difundir a 10-

.

gosofia; ciência que oferece
ferramentas para que o ser

humano busque o auto

aperfeiçoamento. e o conhe
cimento de si mesmo.

De acordo çom BeliniMa
ser, participante da institui
ção, uma das metas da enti
dade em 2009 é a construção
da sede própria. A fundação,
que se mantém exclusiva
mente com recursos dos par
ticipantes, está situada num

espaço alugado.
5 A Fundação Logosóficazs
cC fica na Rua João Planinche.g
ii: ck, 141, Bairro Nova Brasí-
,� lia. Outras informações pelo�
s telefone (47) 3275-1867 ou
::>

iS '.e-maíl Iogosofíajsrênetuno.
Operação foi realizada em estabelecimentos comerciais de cinco bairros com.br.

JARAGUÁ DO SUL

A Polícia Civil apreendeu,
na noite de terça-feira, seis má
quinas caça-níqueis, material
relacionado ao jogo do bicho e

cerca de R$ 1,2 mil em cheques
e dinheiro nos Bairros Nova
Brasília e Vila Rau. A apreen
são resultou também na prisão
do dono de uma banca e de um

apontador.
A operação de combate aos

jogos de azar foi realizada em

bares, lanchonetes e mercados
dos bairros Vila Lenzi, Chico
de Paulo, Nova Brasília, Estra
da Nova e Vila Rau. Em alguns
estabelecimentos também fo
ram apreendidos maços' de

cigarros contrabandeados do

Paraguai. Os proprietários res
pondem em liberdade por cri
me de prática ilegal de jogo de
azar e contrabando.
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Ouinta�feiro, 16 de abril
• Showde pagode com grupo NovoTendência

lacal: london Pub
Início às 22 horas I· Contato: 47 3055 0065 ou 8448 2122
Acesso: RS 5,00 feminino e RS 10,00 !I1asculino - primeiro lote

• Ouinto Disco com banda Nega Fulô/OJSpark
local: Estação do Te
Inícioàs21 horas I 0:4733764822
Acesso: R$ 5,00 feminino e RS 1 0,00 masculino

Sertc-íelm, 17 de abril
'

• OJsAnderson Noise, San Schwartz, EduardoMoretti,leo Renan e Juliano Oelucca
local: Choperia Bíerbude
Início às22 horas I Contato: 47 32750537 ou 8433 0083
Acesso:, RS 15,00 feminino e RS 20,00 masculino - primeiro lote. Bônus
disponível no loja Oi�cotheque reduz valores poro RS 10,00 masGulino e RS 8,00

, temínino aos portadores.
• Shaw de rock/pop-rock com bando Quarteto em Três

, local: london Pub
Inícioils22 horas I Contato: 47 3055 0065 ou 84482122
Acesso: R$l 0,00 femininoe RS 15,00 masculino - primeiro lote

• Sexta Rock com bando OsVelhos
local: Estação doTempo

,

Início às21 horas I Contato: 47 3376 4822
Acesso: RS 8,00 feminin�'e R$l2,OO masculi�o

• Spyzer Prelect, e-m uslc Ilvel DJsCarlos fuse e Guil herme Konni h '0

local: Corombas, em Indaial
,.

• ,

, Início às 23 horas I Contato: corambas.com.br
Acesso: valores não divulgadoS

Sábado, 18 de abril
• Green Beats

local: Sociedade Diana, em Guaromirim
Início às 23 horas' I não divulgado
AcessQ: feminino free ° e RS 10,00 masculino - primeiro lote

• DJs Renotinho Ribas. Jhonny, Andr�Heat e leo
local: Mommo Club, em Pomerode
Início às 23 horas I Contàto:momma.com.br
Acesso: valores nôo divulgados

• Balada eletrônico com SpyzerProjecl, e-music live
local: london Pilb
Início às.22 horas I Contato: 47 3055 0065 ou 8448 2122

, Acesso: RS 15,00 feminino e RS 20,00 museeline- primeiro lote

• Noite de jazz com bandà Jozzuca
local: Estação doTempo
Início às21 horas I Contato: 47 3376 4822
Acesso: RS 5,00 feminino e RS 8,00 masculino

Domingo, 19 de abril
• Bando Tribo do lua em acústico ao ar livre

local: Anfiteatro do Centro HistÓlÍco, 00 Iodo da antiga estaçôoferroviári�
.

Início às 17 horas e 30minutos I Contato: 47 8804 0505
Acessos: gratuitos

• Shaw de sertanejo universitório com dupla Téo &Edu
local: london Pub
Início às20 horas I Contato: 47 3055 0065 ou 8448 2122
Acessos: RS 5,00 feminino eR$l 0,00 masculino'

,

• Shaw de pagode com grupo louca Tentação mais convidados
local: Estação doTempo
Início às 19 horas I Conloto�4733764822
Acesso: RS 8,00 feminino e RSI2.00masculino

contato@poracaso.com

SAÚDE

Academia ao ar livre
foi inaugurado ontem
Moradores podem usar o espaço das 8 às 22h
SCHROI!:DER
o aposentado Alfredo Vogel,

66 anos, foi o primeiro a utilizar
os equipamentos da _

academia
ao ar livre da praça de ativida
des físicas, localizada próximo à
Prefeitura de Schroeder. Acom
panhado pela professora Aman
da Risso dos Santos, ele seguiu
a programação' de exercícios de
rotina, que antes era praticada no
Ginásio de Esportes Alfredo Pas
soldo Agora, o morador começa a

ser atendido no espaço apropria
do, que foi inaugurado ontem

pelo município.
'Alfredo conta que se sente

muito bem quando faz exercícios
físicos e, segundo ele, a academia
ao ar livre vai contribuir para
melhorar a sua saúde. Conforme
afirma a professora, o aposentado
é um aluno corajoso e dedicado.
"Com esforço, ele controla a hi

pertensão, diabete e o mal de Pa
rkinson, além de buscar um con

vívi"o social", explicou Amanda.
Junto com Alfredo mais nove

alunos fazem as atividades físicas
oferecidas pela secretaria de Saú
de, através do projetoMovimenta
Schroeder, que abrange cerca de
8'0 moradores. Os atendimentos
acontecem nas segundas-feiras,
quartas-feiras e sextas-feiras, das
10h às t ih, na nova praça. O
trabalho se estende nos bairros
Schroeder I e m. Essa é uma ini
ciativa do programa Vigilância
em Saúde, do goverrio federal.

DAIANA CONSTANTINO

Alfredo inaug�rou ontem os equipamentos da praça de atividades físicas

Academia ao 'ar livre
De acordo com a secretória de os moradores. A praça fica aberta

Saúde e'Assistência Social, Ingrit das 8 às 22h. O investimento foi
hEiche,nberger, a academia ao ar de RS 42 mil e dez equipamentps
fivre poderó ser usada por tod.os . custaram cerca de RS 17 mil.

Novo prédio da Cruz e Soum fundonando
Estudantes usam o espaço e aprovam a estruturada nova biblioteca
SCHROEDER

Ontem, foi inaugurado o pré
dio da bibliotecamunicipal Cruz
e Souza, de Schroeder. A nova

estrutura agradou os estudantes
Neide Linder e Eraldo Zipperer,
de 20 anos, que aproveitaram'a
manhã de quarta-feira para ler e
pesquisar. O serviço, de internet
também é oferecido no local. Ao
todo, são 11 computadores dis
poníveis para a comunidade. O

atendimento acontece de segun
da-feira a sexta-feira, das 7h3U às
12h e das 13h30 às 17h.

De acordo com a auxiliar de
biblioteca, Joice Maria Zanella
Ramalho, os moradores devem
fazer uma carteirinha para po-
der fazer o empréstimo de livros.
Basta os interessados chegarem à
Rua Paulo Jahn, no Centro, late
ral da Prefeitura de Schroeder,
munidos com os seguintes do-

cumentos: carteira de ídentida
de e comprovante de residência.
Ao todo, cinco livros podem ser

retirados em única vez.

Hoje, cerca' de 20 retiradas
são feitas, diariamente e o acervo

dispõe de 13 mil exemplares. Se
gundo o secretário de Educação,

'

Cultura, Esporte e Lazer, Harildo
Konell, a intenção é atualizar as

bibliografias e fazer novas aquisi
ções gradativamente.
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PIAN,O
Registrando sempre seu compromisso com a cultura, o industrial WiJndér
Weege está apoiando mais um grande evento em Jaraguá do Sul. Será o

show Pinno Steinway, com o fabuloso pianista Arthur Moreira lima. O evento
ncontete dia 25 de abril, às ZOh30, na Scgr. Os ingressos estão à venda na

secretaria do teatro.

BIERBUDE
No sexto-feira, Thiago Mattos e Pepe Narloch; do fuel, trazem
poro movimentar o pista mais famoso de Joraguá, do Bierbude,
o renomado DJ Anderson Noise, fera que está em 20° lugar nO'
ranking mundial, o único brasileiro. Tem também o presença do top
DJ Sondrinho. Retirado de bônus no loja Discothéque. Vale conferir.

LEITOR FIEL
O leitor fiel do dia é o meu amigo e

músico Eduardo Mira. Ele também lê
a coluna todos os dias para ficar an
tenado no que acontece de melhor na
nossa urbe sorriso. -

MICO
Sabe aquele ex-secretário que chegou à
idade do lobo e está dando em cima de
mulheres mais novas, incluindo amigas
da filha? Pois é, chegou um e-mail dando
conta de que ele trocou de carro por um
fim de semana com uma menina sarada,
apenas porque ela elogiou o transporte
dele na orla de Balneário Camboriú. So
zinhos e em papo animado, ele insistiu
para que ela fizesse um test drive com o

posSante. E lá foi ele com o carro 2001
da moça, pensando que "historinha" ,

inventaria quando chegasse em case.
Pode? Pafa relaxar só tomando mesmo

.

uma taçá bem geladinha da nossa espu
mante Cave Pericó Brut. '

" Não é valente o
que não tem medo,
mos sim o que sobe

dominó-lo .,
NELSON MANDELf'

ARROGANTES
Fiquei feliz· em saber que a banda jara-

.

guaense "Arrogantes", a qual eu tive o

prazeJ de conhecer e fazer amizades com
todos integrantes, lançou seu primeiro
CO: "Caráter Profissional". São treze mú
sicas inéditos, um trabalho' de qualidade
indiscutível. Vale a pena conferir.

.

DESTAQUE·
A boa de bola Fernanda Coroline Beck,
do Olympyo de Jaraguá do Sul, foi esco
lada poro integrar a Seleção Brasileira.
de futebol feminino. Sucesso, Fernanda.

NAS RODAS
• O empresário' Valério Junkes
(Vê Mais) acabo de fazer o ca

minho de ida poro os Estados
Unidos da Américo, onde pas
sará uma semana resolvendo
muitos buslness,

• Pois é, com a baixo do vaivém
de turistas, as empresas aéreas
vQltaram a tratar a turma do
business o pão-de-ló. Além de
passagens aéreas com preços
inacreditáveis. liquede olho!

• No próximo dia 23 de
abril, a Liga Norte de Basque
te promove concorriao coque
tel em. Joinville para premiar
os destaques da temporada
2008. O time' de Jaroguá do
Sul, Wifer/Menegotti, estará re

presentado pelo atleta Gustavo
.

Jorge Bartsch. Bola branco.

• Hoje à noite às 19h30, a

Berlim Ambiente promove
concorrido coquetel paro mos

trar a caro nova da empresa.
Nova marca, novo show room,
novos produtos e padrões.

Christian Doubrawa, 00 lodo do esposo Thais,
festejo hoje o idade novo

Morgana Maiochi é aniversariante
mais festejado de hoje

Eduardo
. Werninghiius
e Diego Mover -

emolduram

Revnaldo
Gianecchini,
no Green Valev,
bolado -esperto
de Balneário
Camboriú

TE CONTEI!
'. A data da 80 Edição da

. Stammtisch já foi. confirmada.
Seró,dia 25 de julhô, no
sábado, feriado de an' ário
do cidade d� Jaraguá uI. O
loc,al o de sempr�,.po Calçadão
do,�areehal. J;;�i,

DomIngo, no Parq�e Malwee, ..

tem 9° encontro do Ppssat Cor
Club Santo Cotarina. fi evento
começa às 10 horas .

., Não esqueçam. sté
Sá'bado, valido pa
Campe.onato Cat se, tem
o 20 Etapa. do Call1peonato
Catorinense de Râlly de
Regularidade 2009. A largado
será no Arena às 9 horas. A
promoção é do Jeep Club.

• O amor é com(}:um relógio
de -areia, enquantQtse enche .e;,
'coração, O.Céf�bró-'�e esvaiia.

Saborear o delicioso Hockerpeter
no Califórnia lanches.
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNALISTA

No provador
Já prestou atenção a um provador

masculino em qualquer loja do univer
so brasileiro? As de' departamento são
as melhores, segundo Clara. No fim de
semana, acompanhou o namorado em

.

uma maratona de compras em uma (a
predileta entre todas as demais existentes
no país). Ao invés de ela sair embusca de
roupas e mais roupas, a vez era 'dele.

As araras estavam cheias de calças,
camisas, casacos e tudo mais o que se

imagina para a vestimenta masculina.
Tudo recém chegado, lançamento, novi
dade! Foi necessário mais de 60 minutos
para ela convencê-lo de experimentar
uma a uma as peças selecionadas por am
bos. Com os braços carregados, ele aden
trou àqueles metros quadrados chamados
de provador. Clara ficou na porta.

O banco reservado a quem era obrí-
. gado a esperar tinha mulheres se aper
tando, de tantas. Havia jovens descan
sando no tablado que suportava-um
manequim. Algumas preferiram perma
necer de pé e mais outras batiam perna
nos corredores no intuito de passar o

tempo, dar aquelaolhada na ala femi
nina ou, então, descobrir itens extras
para carregar os homens de volta ao

ditá cujo espaço no intuito de encontrar
'algo' com melhor caimento.

É só chegar perto e elas já dão um jei
to de iniciar uma conversa paralela. Não
importamuito o assunto, já que estão ali, .

no aguardo, qualquer serve. Tem quem
fale sobre as roupas femininas dispostas

. alguns metros à frente e quem prefira dis
correr a respeito dos preços, do clima, da
demora ou das dificuldades de decisão
dos maridos/namorados/filhos.

Enquanto a conversa acontece, mais
.mulheres se aproximam, querem um lu
gar para esperar: O revezamento é contí
nuo. Jamais o hall de acesso fica vazio e

Clara presta atenção ao fenômeno com

afinco de estudiosa comportamental.
Por causa disso, descobriu algo antes

não visto: a ala masculina da loja tem
uma área reservada para provadores
com acesso permitido às acompanhan
tes. Eles abrem a cortina e elas podem
verificar a composição de, perto (como
ocorre com as crianças) ao invés de fazer

gestos de positivo ou negativo lá de lon
ge. Para Clara, uma ideia simplesmente
fantástica! q ruim só é a possível extinção
das tais conversas paralelas, uma troca de
informação banal, porém, tão relaxante

quanto ir ao banheiro com as amigas e falar
sobre a cor do batom ou trocar figurinhas
acerca do melhor lápis para o olho ..

.• kellyerdmann@gmail.com

NOVELAS

VARIEDADES----�-�--

iJOINVltCr
!!II Cine Cidode�l " "

• Um foz de Conti{que Atonteç,� (Qub
(15h - todos os diaS)

.

• JlfgoEntre ��.�iões ((eg) (19h, 21 h - todos OS:9ias)
• Um�otel Bom pRfCachorro (Du�) (Uh todos os diÜs)

�

,.,�

'Mostrando
a verdade

o paramilitar David Wolfe é um as

sassino altamente treinado e contrata
do poro motor um terrorista no Oriente
Médio. Durante o missão, ele se defronto
com uma conspiração do governo ame

ricano envolvendo o alto cúpula do od�
ministração. David está determinado o

expor o verdade antes que seja tarde.

Um caso

complicado
Piet Jonsen, antigo proprietário de um

hotel, é encontrado entre os ruínas de um

sítio arqueológico pouco visitado próximo
00 Nilo. O inspetor egípcio Yusuf Kholifo
fico intrigado com os-fotos que vêm à tono.
O coso torno-se bastante complico'do, e

Khonfo se vê forçado o aliar-se 00 detetive
israelense Arieh Ben-Roi, e à jornalista pa
lestino Loylo ol-Modoni.

PARAíso
Antero gosto dos notícias sobre o visito que Ma
riano e Mario Rito fizeram. Zeca confesso poro
Eleutério que sobe do amor que Santinho sente

·

por ele. Eleutério pede poro Zefo não ir embora
·

do fazendo e o deixo mais envergonhado. Nor
berto resolve dédicor Ufll horário no rádio poro
folar de político e discurso 'no bar do Bertoni.
Ricardo fico inconformado com os impulsos
intempestivos do amigo e sofre 00 ver os dois
conversando. Otávio se desculpo com Aninho
pelo beijo e elo fico decepcionaM.

CARAS E BOCAS
Vicente se agarro 00 bolão e pofne e o piloto
evitam que ele caio. Gabriel fico revoltado com

o proposto do família de Loís. Vicente chegü ar

rasado e é recebido por Jacques. O milionário
convence Vicente o continuar tentando. Léa diz
o Judith .que Jacques já deve ter um plano p'oro

,

casar Dafne. Bianco insiste para que o mãe ar

rume um marido. Jacques conto o Vicente que.
mudou o estatuto do empresa, e pviso que está

· perto de descobrir quem provocou o ocidente
que matou seu filho e suo nora.

CAMINHO DAS íNDIAS
Rani descobre que o filho de Moyo é de Bohuon
e foz o exame no lugar do cunhado.lndiro acor

do e Moyo mostro o ultrossonogrolio. Codore
levo Castanho poro conversor com Torso. Melis
so e Ramiro não aprovam o atitude de Codore.
Amithob discute com Roj sobre o associação fei- .

to com Koron poro o loja. Roj diz o Loksmi que
vai poro Dubai fazer uma surpreso o Moyo. Raul

-

descobre que Yvone teve acesso o suo conto. Roj
vai 00 encontre de Moyo em Dubai. Oposh che

go 00 Brasil e Chiara vai buscá-lo.

CHAMAS DA VIDA
Carolino falo para Pedro que é melhor eles con
verserem. Pedro e Coro"uno discutem e choram.
Vivi diz poro Gugo que não o orno e está confu
so. �ostão brigo com Xavier por ter matado o

menino errado. Ele pede que Xavier levante o

ficho de Beatriz. Beatriz e Leo chegam no ferro
velho e falam que vão desenterrar o dinheiro

poro Monu e Marreto. Bio pergunto o que está
acontecendo. Tadeu chego no pensão e pergun
to por Beatriz. Cozé diz que elo deve estar no

ferro-velho e explico poro Tüdeu onde é.

PROMESSAS DE AMOR
.

Isabel comento com Camargo que estranhou
o foto de Cristina estar solteiro. Camargo fico
nervoso. Ele começo o se preocupar com o apro
ximação de Isabel e Cristina. Ágata· percebe o

interesse de Aquiles por Silvio. Gabriela ligo
poro Valente e diz que não pode mais viver sem
ele. Valente aviso que não vai estragar suo rela

ção com Nati. Gabriela diz que preciso folàr com
Valente, poi� sobe uma coisa muito importante
sobre seus pois. Marli e Liliona comentam com

Silvio que Aquiles estava de olho nela.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade dos emissoras).
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Leilõo de Jackson
cancelado por juiz
Michael Jackson ganhou a batalha
legal para impedir· que seus pertences
sejem leiloados. Ouase 2 mil objetos
deveriam ser arrematados, mas o juiz
decidiu impedir. A produtora do pops
tar entrou com a ação e um acordo
de última hora, fez Jackson retomar
a posse de seus bens. Entre 'os itens
está sua famosa luva com crístelse
uma coleção de bustos retratandó um

Jackson careca fazendo caretas.

Madonna compra
mansõoem NV
Madonna gastou RS 87 milhões em
uma nova propriedade em estilo
inglês em Nova Vork. A casa de quatrn
andares, no luxuoso Upper East Side
de Manhattan; tem 13 quartos, 14
banheiros, um elevador, adega, ga
ragem e jardim. Madonna con'seguiu
um desconto de RS 11,3 milhões na

compra, segundo o jornalThe Sun.
,

"Ela está tentando recriar Londres em
New Vork", disse uma fonte.

Angelina Jolie
é a mais bela
A Revista Vanity Fair fez uma enquete
entre seus leitores, para saber qual
a mulher mais bonita do munde, e
58% dos votos foram para Angelina
Jolie. A supermodelo brasileira
Gisele Bündchen, que está na capa 'da
edição de maio �a revista, ficou com

o segundo lugar, com 9% dos votos,
seguida por Halle Bimy, que recebeu
4% dos votos. O restante dos votos foi
para outras 16 celebridades.

SUDOKU
De

,! 01.4.ô··2wfde abfii
1

o melhor click
será presenteado

pelo
CÃES E

MIMOS
Esta é o fofinho Tommy Ilha de Malta Molliedi. O seu dono é o leitor Werner.

?

ai' P('lIhop ai'Y('l(',inótio
.

.. .. 7ai' Banho (' TolO ai' Acupulltu,Q Y('t('Hnó,ia III rlI
ai' V('neJa cI(' filhole-I ai' HO/pecf,,')em
-- NovidAde: DOG WRLHER --

I*OO�6
.

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

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

R. Botão do Rio Bfoneo. 617

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

I
ENVIE SUA FOTO PARA REDACAO@OCORREIODOPOVO.COM.BR

Uma nova massa de ar frio e seco

passa a influenciar o Estado, com l> fases (la lua
sol e chance de chuva fraca. CRESCENTE CHEIA MINGUANTE NOVA

�2/4 9/4 17/4 25/4

� Jaraguá do Sul e Região

HOJE SEXTA SÁBADO DOMINGO
MíN: 14° C MíN: 13° C MíN: 13°C MíN: 14°C
MÁX: 24° c MÁX: 26° c MÁX: 28° C MÁX: 28° C
Sol Sol Sol Sol

SOLUÇÃO

lfl ÁRIES

4��' (20/3 a 20/4)
." Mais mudanças

� [ necessórias e trens-
. formação. Desta

vez elas se darão no plano emo- .

cional. O pcissado dó os últimos

suspiros e você deve começar
com a pé direito. Procure parar,
refletir e meditar para compre
ender todo processo.

L� LEÃO .

�,.:> (22/7 a 22/8)
.: '} Problemas rio

� Uo--; trabalho podem
atrapalhar seu equi

líbrio emocional no dia �e hoje.
Você sabe que muita coisa deve
mudar, mas ainda não conseguiu
entender por onde deve começar.

.

Não arrisque suas finanças, pois a
fase difícil continua.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
A fase continua
tensa. Você estará
fechado·em seus

pensamentos e disposta a

colocar um ponto final em
muitas coisas durante todo dia.
Procure controlar os impulsos
para não tomar nenhuma atitude
precipitada.

.

TOURO
(2114 020/5)
Mercúrio, Lua e

.

Saturno em aspecto
fluente dão o tom

emocional do dia. Só tome
cuidado para não gerar nenhum
afastamento. As mudanças já es

tão assimiladas e você consegue
entender a necessidade de tudo
o que aconteceu.

".,,,
CÂNCER

. ��,_.;� �2f�:ea/��!
: ; amena onde as mu-

danças acontecem
com mais tranqüilidade. Alguns
planetas continuam pressio
n(lndo, Mas você jó assimilou
suas energias� Seriedade de

pensamentos facilitam decisões
acertadas.

Ilf
VIRGEM

.

(23/8 a 22/9)
Diz o ditado que o

.

dia é sempre mais
escuro pouco antes

do amaJ1hecer. A fase difícil
voltou com tudo, mas. não se

preocupe, as limpezas que estão
sendo feitas são necessárias.
Depois do final deste mês tudo
volta a caminhar para frente.

,.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Algumas confusões
e brigas podem .

maltOr esta fase.
Em casa, a vida domestica
também pode estar pesada. Você

.

sente como se não tivesse um lu

gar só seu. Procure sair um pouco
nem que seja sozinho para refletir
com pessoas que confia.

ESCORPIÃO
(23/100 21/11)
O dia estará .

um pouco mais
nublado. Alguma
confusão pode

acometer seu estado de espí(ito
e acabar contaminando todo seu

.
dia. Se estiver envoMdo em algum
romance, é quase certo que tudo
termine não dando em nada.

SAGITÁRIO
(22/11 021/12)

lJ1 Com a entrada

({ de Vênus em

Peixes unindo-se
a Urano e Marte você pode
esperar pela finalização
definitiva dê alguma situação.
ou relacionamento que já não
fazia nenhum sentido perma·
necer em sua vi_dil.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1 )

. At{,. Hoje· a dia se�ue
emocionalmente
tenso e você deve

. tentar manter seu equilíbrio.
Procure não se deixar levar
por pensamentos e emoções
negativas para não perder o
discernimento e a capacidade de

discriminação.

,,( Lt,
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ANIVERSÁRIOS
,

1614
AdeIiDO.Hansen
Ademar Konell
Adilson Schunke
Afonso Piazera Neto
Amadeu Gadotti
André R. Prochnow
Areli M. Kopsch

.

Charlene G. Konell
Daniel Carlos Steinert
Diego L. de Castro
Eliaile Peggau
Enoe de Souza.
"Fabiano Karsten
Graciosa Bortolini
Irma Goulart
Kelly Thais ehlert
Lucas H. Meier
Luiz FelipeA. do Silva
Luiz Narloch
Marciane Hornbürg
Miria Rodemel

Morgana Maiochi
·

Odimir Lescowicz
·

"Rauline Dougs
Raulino Esbiteskoski
Regis Hornburg
Roberto Caroline Kuster

Rosangela J. W. Franzner
Ruan Carlos Alves.
Sandra S. S. Bruch
Tereza G. Bonkowski
Tereza Saplinski
Tiara A. do Silvo
Valdir Bertoldi

.

Veroniêia Mória B. Torri

,Vilma A. da S. Lipreri
Werne Stahl

DIVIRTA-SE

Quebm-cabeça
Uma loira chega à editora do Uvro dos
Recordes e diz:
- Bom dia. Moço, eu quem entrar para o
Guiness Bool<, porque consegui montar um
quebra-cabeça de quinhentas peças.
O recepcionista diz:
- Desculpe, mas isto não é tão especial.

·

- Ouerido acho que você não está
entendendo, claro que isso é especial! Eu
consegui montar em três meses.
- Mas isto também não é muito especial.
A moça teima e diz:
- Claro que é! Na embalagem está escrito:
"De 3 a 5 anos"!

AQUÁRIO
I

(2111 a 18/2)

,.
. Não se deixe aba·�

) ter por algumas. ,I}
confusões que

podem acontecer nos próximos·
dias. Aproveite esta fase que
você estaró mais sensível paro
estar mais em contato com o

mundo invisível e Divino. Prati
que a meditação e faça orações.

PEIXES
� (19/2 019/3)
•..,. Nesta altura
Y-'''' você já assimilou

as; energias de
mudanças e já começou a fazer
o que seu coração deseja. Não
tenha medo, pois quanto mais·
paralisado no medo você ficar,
mais será adiado o término da

angustia de alguns sentimentos.
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Por Jéssico Ehmke Kroetzer
recepcoo@ocorreiodopovo.com.br

Completo 5 meses amanhã •

Longe, poro alegria d .' o gotinha Beatriz
"Voc"

os pOIS Grocielo e Volmi�e e o nosso anjo".
.

, Completou �o dia 5 de abril, o se�
10 oninbo, a linda Ana flora. Os pOl�

latiane e Minor, orgulbOSO� � agradeCidos,
desejam muitas tehcldades.

, Parabéns poro o lindo G .

12 comemorou 8 anos oObrle!o Luono, que dia
d.

. S pOIS Paulo e JeseJom muitos felicidades.
onete

No foto .0 fofinho Eduardo Comile que dia 3
completou 4 oninhos. O tio Ingom�r e OS avós

, Gerdo e Beno mondam os parabéns.

�s po.is Nels�n e Rosangelo e o irmã Lorisso
eS�J.om mUitos felicidades poro o pequeno'anjinho G�stovo Henrique Fallgater, quemanha comemoro seu 10 aninho.

Cerco de 400 crianças dos Bairros IIh dA' ,

uma lembrança de Páscoa � a guelra e Tres Rios do Norte receberam
componho do Rotoract ClUbe:J�rag�::s, ;�VOd dGe dente e I� infantil em

o u e o ru o de Amigos Tilongos.

. que completoU
larissa 'seatrll fal.lg���on e Rosangela e seu

11 anos dia 10• Seus pais . m-11\uitas delicidades.
irmõOlinbo GustaVO desela

-

Mamãe Josete e po
.

A .

muitos feliCidade/oI drl�no,.desejom
dia 19

poro Jooo VitOr. quecomemoro 5 anos.

Parabéns .para a linda lí��a, que esse mês

completa um aninbo. Sellos bem grandes
das titias Kanv e Amando.

. A gotinha Mo' .

completou 3 onin�::o .de Bem Kuntz,
Marcos e FerJlàndo 0:g10'11h4. Seus papais.

. u osos desejammUito saúde e paz.

Compl,etou no di1l14, seu 10 aninho o princesa
,Amando ,�otorino. Vovô Vilmor e o Vovó'

.Marli mandam muitos beijos.
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., floriaíii@florianíequipam-entos...corn.br
.
www.florianiequipamentos.com.br

Rua Venâncio da S-ilva Porto, 353
Fone 3275-1492

Uma organização sem organização
Se formos buscar o sentido da palavra organização, vamos en

contrar no dicionário (IAROUSSE, 1980:606) a definição como

sendo: "Modo pelo qual as partes que compõe um ser vivo estão

dispostas para cumprir certas funções". Levando este conceito
'

para a administração, podemos definir organização como um con

junto de duas oumais pessoas que realizam tarefas, de forma gru
pal ou individual, demaneira coordenada e controlada, buscando

_ atingir um objetivo. A organização, portanto, é uma entidade com
-

objetivos a serem alcançados.
Também podemos entender organização como a função da

administração que distribui tarefas e recursos pelos membros
da empresa, que determina quem tem autoridade sobre quem, e

quando e onde se deve tomar decisões. Tais definições são impor
tantes para entendermos a crise que se estabelece no pais a partir
do momento em que o Presidente Lula se diz indignado e preo
cupado tom a lentidão, morosidade e o não alcance dos objetivos
estabelecidos no PAC - Programa de Aceleração do Crescimento.

Parece que ele·não enxerga que comanda uma organização
denominadaGoverno, sem uma organização no tocante a proces
sos . que poderá fazer com que ele acabe tendo prejuízos em sua

avaliação como 'admínístradormaior do pais, diminuindo seu per
centual de aprovação nas pesquisas, Como popularmente se diz

"todo homem traído é o último a saber", parece que com Lula está
acontecendo a mesma coisa.

cansa de falar sobre o PAC nos palanques de eventos (COllÚ
cios?), sobre a grandiosidade do programa, sobre amãe do PAC, a
mínístraDilma, sua candidatapreferidapara as próximas eleições, .

logo, podemos imaginar que Lula dftve assumir como pai - se der
certo. Porém, ao que parece, rodo não passa de eloquência de pa
lanque, pois de fatomuito pouco está acontecendo.

Porque será que Isto não surpreendejHora, basta viajar no
trecho sul da BR 101'para saber que tudo não passa de promes
sa. O governo faz que paga, as construtoras fazem que constro
em e a população é quem padece. Quem trafega nesta.estrada,
acompanhando desde o seu início, sabe que pelo tempo de-

.

corrido, em outros países, já teria sido construído a duplicação
com três pistas. Prométeram para 2010, mas pelo andar da car
ruagem, e eu aposto em 2013.

Se Lula diz que existem recursos, então o problema é de atua

ção coordenada dentro damonstruosidade que se tomou o gover
no federal- uma "organização sem organização". SegundoAnsoff

- (1981:43), "qualquer organização é, ao mesmo tempo: uma agên
.cía de produçâo e uma estrutura social concreta". Há no governo,
uma estrutura social concreta e inchada (aparelhada), de altíssimo

CUsto, mas de uma produção abaixà da critica, tanto que passa a

ser percebida pelo próprio presidente. Mas Lula conta corri a be
nevolência notória e histórica deste povo, por exemplo, que apesar
de em 1785 ter sido feito um decreto que proibia amanufatura de
produtos no Brasil em benefício às mercadorias importadas, prin
cipalmente da Inglaterra, o povo não fez nada, ficando decretado
também nosso atraso só recuperado a partir de 19.33.

-

Continuamos do mesmo jeitinho, acreditando que o governo
sempre faz a coisa certa (para quem?). Lula deve assumír não só
a paternidade como a Culpa dos atrasos, pois é o administrador
maior e a palavra administração diz respeito a uma atividade que
se realiza sob o comando de outro, de uma ação dispensada a ou- -

tro em razão de autoridade. Ele determinou, mas seus comanda
dos não estão cumprindo e ele vai acabar pagando o "pato", como
seria de se esperar. Ninguém pode assumir em seu lugar, nem a

mínistraDilma. Podemos esperar conflitos interpessoaís dentro do
governo se a direção dos recursos do ,PAC não for canalizada para
os resultados esperados. O tratamento de Lula agora é de urgência,
além de sua obsessão em baixar os juros, caso contrário será ava
liado negativamente como adnúnistrador. Caindo os indices de

aprovação ao seu governo, terá como consequênciamaior, o risco
de não emplacar ninguém nas próximas eleições.

-

,
. * Professor da Univille e Consultor • brognoli@netuno.com.�r brognoli@netuno.com.br .

INDICADORES CÂMBIO
LOTERIACOMPRA

-

VENDA
2,195 2,197
2,890 2,891

VARIAÇÃO f----
0,09%
-1,27%

'Ylmein:t sorteio
m� � O, - 22 - 40 - 46 •

Se'imlH�O sorteio
1 I-} -- 14 -e- 11 _. 21 -_ 33 - 43

MOEDA
Dólar comercial (RS)
Euro (em RS) CONCURSO N° 2040.

. TERREMOTO

Cerca de R$ 35 bi para reconstrução
Governo quer evitar que máfia se aproveite para lucrar com recuperação
ÁQUILA

o ministro do Interior italia
no, Roberto Maroni, cifrou em

12 bilhões de euros (cerca.de R$
35 bilhões) os fundos necessá
rios para reconstruir a região de
Abruzzos, assolada por um forte
terremoto em 6 de abril e que se

gue enfrentando sismos de me

nor intensidade.
Sobre a possibilidade de que

a máfia se aproveite da tragédia
para lucrar com a reconstrução
da região, o ministro assegurou.
que fará todo opossível para evi
tar que isso aconteça. "Criaremos,
comoMinistério do Interior, uma .

estrutura de controle específica
para evitar' infiltrações mafiosas
na reconstrução de Abruzzo, que
não tem nada a ver com o contro

le da regularidade das reformas
ou sobre como serão - feitas as

obras, algo que corresponde aos
técnicos", disse.

O terremoto de magnitude
6,3, que atingiu a região no dia
6 de abril, matou 294 pessoas.
Das 1.467 casas vistoriadas,
53% foram consideradas habi
táveis, enquanto o restante pos
sui diferentes graus de destrui

ção e estão .temporariamente
condenadas. Cerca de 55 mil

pessoas estão desabrigadas, e

33 mil delas vivem em tendas
em acampamentos montados
nos arredores .. ''Até o fim de
outubro, faremos O possível
para que as pessoas que vivem

hoje em barracas tenham uma
.

solução diferente", afirmou
uma autoridade do Serviço de
Proteção Civil. -

AGÊNCIA ESTADO Cerca de 55 mil pessoas estõo 'desabrigadas e 33 mil delas vivem em tendus espalhadas pela cidade
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Assembleia do Liga
No próximo sábado, às 10

horas no RecreativQ do Karla
che, o novo presidente do ligo
Jaraguaense de Futebol, Jerry
Luft (foto), vai comandar uma
assembleia geral com todos
os clubes filiados. O princi
pal objetivo do' encontro é
deixar todo mundo o por do
atual situaçõo do entidade,
atualmente sem um centavo
em éaixa e sofrendo com o

inadimplência dos associo
des, "Vamos propor soluções
poro todo mundo ficar em

dia", disse Iuít. Além disso,
serõo discutidos os calendá- '

rios poro 2009 e 2010.

ESPORTE----------

TUDO PELO CLUBE,

�rof�ssor mostra a aquisição mais recente: a primei�a camisa do time de futsal com o patrocínio da Malwee

Torcedor cria quarto
para a maior paixão
Professor tem acervo com mais de 300 itens

,

GUARAMIRIM

Torcedores apaixonados
são todos iguais. Têm camisa,'
pôster, boné ... Mas quando se

trata do professor de Biologia
Altair Venturi, a coleção de ar
tigos toma proporções gígan
tescas: Ele é tão fanático pela
Malwee que coleciona tudo o

que diz respeito ao time jara
guaensé, No total possui 67

camisas de todos os modelos
de oito anos de Malwee.

Por ironia, a última camiseta

que ele conseguiu foi a do pri
meiro modelo do time montado
em 2001. "Foi difícil de conse

guir, mas consegui esta semana

com, um aluno meu", comentou.
Além das camisas, Altair

tem agasalhos, shorts, chine
los, bonés, relógio de parede,
chaveiro personalizado, anel
da Malwee, faixas de capitão,
coletes, munhequeiras, clipa
gem de notícias (5 mil pági
nas), adesivos e até uma placa
com o nome da Malwee na

. porta do quarto que ele man
dou fazer sob medida.

A fixação pelo time surgiu
logo nos primeiros anos. Altair
relata que em 2004 começou a

ter interesse pela equipe. São
tantas coisas que ele teve que
fazer um'quarto especial.

\ Dos

,artigos, o que ele guarda com

mais carinho é, a camisa do

primeiro título da Liga Futsal, -

em 2005. Em segundo lugar
,

vem o calção que Falcão usou

na final do Mundial de Sele
ções no ano passado.

Todo o torcedor tem um

jogo inesquecível. Na opinião
deste, a semifinal da Liga Fut
sal 2008 contra o [ec dificil
mente sairá da cabeça. "Ga-

, nhar do Jec é inexplicável e
'

da forma que foi não tem nem

comparação", descreveu.
Para a felicidade de Altair

.ser completa falta apenas uma
coisa: "um-sonho que eu tenho
é um dia poder ir junto com

a delegação acompanhar os
,

jogadores em alguma viagem
fora de Jaraguá do Sul".

GENIELLI RODRIGUES
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De Jaraguá do Sul
para Granja Comary
Fernanda conseguiu a vaga pormeio de olheiro
JARAGUÁ DO SUL

A estrutura inadequada, a

falta de incentivo e o precon
ceito foram insuficientes para
barrar o sonho da meia-ata
cante Fernanda Beck, 19 anos.

Natural de [araguá do Sul e

ex-jogadora do Olympya, ela
recebeu na terça-feira a notícia

que promete dar urna virada
em sua carreira. Ela foi convo
cada para a Seleção Brasileira
de Futebol Feminino Sub-20 ..
Ela se apresenta no dia 20 de
abril na Granja Comary onde
fará urna série de treinamen
tos até dia 2 de maio. O pe
ríodo servirá para o técnico
M(lJcOS Gaspar testar o time

que representará a seleção ca

narinho no Sul-Americano de
2010 - com país e data ainda
não definidos.

Mas corno Gaspar encon
trou Fernanda? Ela mesma

responde: "foi por intermé
dio do empresário Maragno.
Ele é um dos representantes
da CBF, me indicou para o

técnico e veio a convocação",
relatou, emendando que o

empresário a viu jogar no Ca
tarinense 2008, quando de-

. fendia o Olympya.
"É tudo o. que eu sempre

quis, jogar na seleção estar re

presentando a cidade. É mui
to especial para mim", disse
a jogadora que no momento
está no time de futsal da FMD
de Blumenau. Mas atuou no

Olyrnpya no ano de 2008 e

no Atlético Pomerodense em

2007. Apesar de estar no fut
sal a meia-atacante pretende
ficar nos gramados. Entre fut
sal e futebol lá 'se vão quatro
anos de experiência.

GENIELLI RODRIGUES Meio jogou no Olympya no ano passado e está no 1utsal de Blumenau

Futuro fora
..
do pQís
m grandes aqui, não tem estruturo e bons salários",

declamu. Com a convocação a. espérança de conseguir
sarr ,do país aumentou. "Agora, com a convocação, irá
melhorar o meu currículo e tenho mais esperança de dar
certo' noJutebol".

çôo física' pretende futuro
mo tem cidadania alemã

A estudante de' Ed
mente jogar fora do p
vai procurar algum tim djEuropa, mos nôo descarta a

pOSSibilidade de ir poro os Estados Unidos. "Lá fora o fu
tebol feminino é mais valorizado. Por mais que os times
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'Adriano e Inter não entram
em acordo na primeira reunião
MILÃO

Não houve acordo na pri
meira reunião entre a direto
ria da Inter e o procurador de
Adriano, Gilmar Rinaldi, on

tem em Milão. As duas partes
parecem concordar na res

cisão de contrato d� atacan-·
te brasileiro, 'que resolveu

interromper a carreira "por
tempo indeterminado", mas

falta resolver corno será feito
o rompimento.

Depois da tensa reunião de

cerca de duas horas com dois
dirigentes <ia Inter - o vice

presidente Rinaldo Ghelfi e o

_ diretor-técnico Marco Branca
-, Gilmar Rinaldi voltou para o

Brasil nesta quarta-feira mes

mo. Disse que precisava con

versar com Adriano antes de
nova rodada de negociações, já
marcada para semana que ·vem.
"Ternos um problema porque
ele não se apresentou e essas

coisas são sempre difíceis de se

discutir", disse Gilmar.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA

Tabelionato do Municlpio e Comarca de Jaraguá do Sul

Margot Adelia Grubba Lehmann,
.

Tabeliã e Oficlala Designada
Avenida Marechal Deodoro da Fonseca nO 1589,

Telefone: (47) 3273-2390 H. de Func. 09:00h às 18:00h

EDITAL DE INTIMAÇÃO
: Saibam Iodos que virem o presenle edilal, que faram apresentados nesta servenlia os litulos abaixo relacionacos.ücando os devedores,
: intimados a partr da publicação deste edilal" os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 diasúteis), alertando-se. desde já. quanto à :
j possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sobpena de, em não o fazendo, ser lavrado e re�istrado o protesto
: correspondeníe.A presente publicação se deve ao fato de a(si pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em),
, senemjdesconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessivel, ou for(em) resiqente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição

i �oen';g���d�a������so�9t���'Jg\'õ��,��Jo�é� b��ifJôS a receber a intimação no endereço fomecido pelo apresanle, tudo em

: Protocolo: 108160 Sacado: JULIANO DE SOUZA CPF: 037.947.289-98
: Cedente: BANCO CIFRA SIA CNPJ: 08.030.2151000
: Número do Titu!o: 182690001194Espéoie: Nota Promissória

.

: Apresentanle: MARILI TABORDA E ADVOGADOS ASSOCIADOS Dala Vencimento: 01/0212008 . Vaiar: 11.436,12
: Liquidação após a intimação: RS 10,00, Condução: R$13.89, Diligência: RS 20,00, Edital: R$10,00

: Protocolo: 108296 Sacado: MARCOS FELIPE SCHWIRKOWSKI CPF: 798.832.499-34
: Cedenle: JAVELJARAGUA VEICULOS PECAS SERVICOS LT CNPJ: 79,501.8621000
: Número do Titulo: 0115749 E Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
: Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimenlo: 09/0212009 Vaiar: 164,84
: Liquidação após a intimação: R$10,OO, Condução: RS 18,82, Dmgência: R$ 20,00, Edital: RS 10.00

.: Protocolo: 108334 Sacado: RAQUEL PRESTES MIRANDA CPF: 907.988.569-04
: Cedente: CENTRO DE FORM DE CONDUTORES CORUPA LTDA CNPJ: 04.214.0141000 .

; Número doTilulo: 159005 Espécie: INDlCACAO •

: Apresentanle: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 30/03/2009 Vaiar: 150,00
: Liquidação após a intimação: RS 10,00, Condução�RS 32,20, Diligência: RS 20,00, Edilal: RS 10,00

: Protocolo: 108335 Sacado: ROSELI PRESTES MIRANDA PAZ CPF: 974.343.379-15
: Cedente: CENTRO DE FORM DE CONDUTORES CORUPA LTOA CNPJ: 04.214.0141000
: Número do Titulo: 160005 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
: Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 30/03/2009 Vaiar: 150,00
, Liquidação após a intimação: RS 10,00, Condução: R$ 32�0, Diligência: RS 20,00, Edital: RS 10,00

i ;;;;;;';'lo:·jôã349- SaCad��üAMÃR DlST.·TAANSP MAT CONST LTÔA'-- CNPJ: 00.825.622/000
: Cedente: CASAS DAAGUA MATERIAIS PARA CON CNPJ:75.362.160/000
: Número do Tilulo: 152116/1 Espécie: Duplicala de Venda Mercantil por Indicação
; Apresentanle: BESC Data Vencimento: 27/03/2009 Vaiar: 5.400,00
: Liquidação após a intimação: RS 10,00, Condução: R$ 21.64, Diligência: RS 20,00, Edilal: R$ 10,00
. -----------------_._--�-

: Protocolo: 108195 Sacado: VILSON VARELA CPF: 085.283.669-44
: Cedente: JAVEL JARAGUA VEICULOS PECAS SERVICOS LT CNPJ: 79.501.862/000 .

: Numero do íitulo: 0121003A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
: Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimenio: 27/02/2009 Valor: 165,25
: liquidação após a intimação: R$10,OO, Condução: R$16,71, Diligência: RS 20,00, Edital: RS 10,00

: Protocolo: 108219 Sacado: C.v.T REPRESENTACOES COML LTDA CNPJ: 07.373.015/000
: Cedente: TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA CNPJ: 04.195.6431000,
: Número do Tituio: 01N93776701 Espécie: Duplic�ta de Venda Mercantil por Indicação
; Apresentanle: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 03/0312009 Vaiar: 70.00
, Liquidação após a intimação: RS 10,00, Condução: R$ 14,60, Diligência: RS 20,00, Edilal: RS 10,00

: Prctccolo: 108313 Sacado: VIL.sON VARELA CPF: 085.283.669·44
; Cedente: JAVELJARAGUA VEICULOS PECAS SERVICOS LT CNPJ: 79.501.862/000
: Numero do Título: 0121222 A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por índicação
; Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 04/03/2009 Vaiar: 112,25
: Liquidação após a intimação: R$10,00, Condução: R$16,71. Diligênoia: RS 20.00, Edital: RS 10,00

Protocolo: 108314 Sacado: VILSON VARELA CPF: 085.283.66944
Cedente: JAVEL JARAGUA VEICULOS·PECAS SERVICOS LT CNPJ: 79.501.8621ÓOO

���;������t�rNO�&1g� :RA��r�: Duplicata de veg��������� �g}8�h��9 Valor 165,25
liquidação após a intimação: RS 10.00, Condução: RS 16,71, Diligência: RS 20,00, Edital: RS 10,00

Protocolo: 108346 Sacado: ELlSANGELA CARDOSO MENDES CPF: 934.333.870-87
Cedente: TECH MASTER INFORMATICALTDA CNPJ: 07.206.478/000

��;�����t��&11�g��6M��é��b��cata de Venda ���"We�����c��g3/2009 Valor 416,66
Liquidação após a intimação: RS 10,00, Condução: RS 14,60, Diligência: RS 20.00, Edital: RS 10,00

Pmtocolo: 108374 Sacado: MARIO SALLES FARIAS CPF: 352.410.639-00
Cedente: IPK CONVERTEDORA G M C LTOA ME CNPJ: 02.644.367/000

, Número do Título: 100/3-5. Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
: Apresentanle: BANCO ITAU SA Data Vencimento: 15/03/2009 Vaiar: 220,00

.

: Liquidação após a inümaçã,,, R$10,OO, Condução: R$16,00, Diligência: RS 20,00, EditaI: RS 10,00.
� -�-�-_._�._---------r-------';-_._--_._---_.-
: Protocolo: 108391 Sacado: ELlSANDRO VINCENSI CPF: 850.939.129·72
: Cedente: ROSELI MARISASOPRAN E CIA LTOA ME CNPJ 08.657.154/000
: Número do Titulo: 000511-8 Espéoie: Cheque .

Apresenlante: ROSElI MARISA SOPRAN E CIA LTDA ME Data Vencimento: 1211212008 Vaiar: 340,00
: liquidação após a intimação: RSI0,00, Condução: RS 21,64, Diligência: RS 20,00, Edital: R$10,00

: Protocolo: 108398 Sacado: ELZIRAKLUG CPF: 594.233.159·68
, Cedente: WMK COM DE CELULARES E PARABOLlCAS CNPJ: 72.449.168/000
: Número do Tilu!o: 000793-5 Espécie: Cheque
, Apresentanle: V'lMK COM DE CELULARES E PARABOUCAS Data Vencimento: 07109/2005 Valor 263,50
: liquidação após a inümação: RS 10,00, Condução: RS 8,96, Diligência: RS'20.00, Edital: RS 10,0.0

: Protocolo: 108404 Sacado: FRANCISCO CARLOHODI CPF: 310.477.859-00
: Cedente: WMK COM DE CELULARES E PARABOLlCAS CNPJ: 72.449.168/000
: Numero do Titulo: 900308,8 Espécle: Cheque
, Apresentante: WMK COM DE CELULARES E PARABOLlCAS Data Venoimento: 30/10/2004 Vàjor: 104,83
: Liquidação após a intimação: R$10,00, Condução: RS 46,28, Diligência: R$ 30,70. Edital: RS 10,00

: Protocolo: 108406 Sacado: PATRICIA ROSA CPF: 045.420.43%7
, Cedente: WMK COM DE CELULARES E PARABOUCAS CNPJ: 72.449.168/000
: Número do Títuio: AA,000010·8 Espécie: Cheque ' .

: Apresentante: V'lMK COM DE CELULARES E PARABOLlCAS Dala Vencimento: 10/09/2008 Vaiar: 135,10
: Liquidação após a intimação: RS 10,00, Condução: RS13,89, Diligência: RS 20,00, Edital: R$ '10,00

Marg'ot Adelia Grubba Lehmann, Tabeliâ e Oficiala Designada

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ENDURO

ESPORTE----------

JARAGUAENSE ESTREIA NO·BRASILEIRO
Tecilla é o atual campeão.catarinense e disputa o nacional pela primeira vez

JARAGUÁ DO SUL

No ano passado, o jaragua-
.

ense Nilson Tecilla decidiu
participar do Campeonato Ca
tarinense de Enduro. Logo na

estreia, já conquistou o título

geral da competição, na cate

goria E2. Quando entrou..a in

tenção era pegar ritmo e ir evo
luindo aos poucos. Mas logo
percebeu que poderia sonhar
mais alto. Tanto que ergueu
o troféu no final da competi-

.

ção. E hoje ele embarca para
Natal (RN), onde participada
1 a Etapa do Campeonato Bra
sileiro da modalidade.

Já com 31 'anos, Tecilla
conta que a paixão pela moto

começou cedo, influenciado
pelo irmão mais velho. "Foi
ele quem me fez sentir gosto
pela coisa", resumiu o piloto.
O fato de conquistar um título
logo na primeira competição
que disputou surpreendeu Te
cilla. "Realmente eu não espe-

rava, mas senti durante o cam

peonato que poderia brigar
pelo primeiro lugar", afirmou.

Tecílla participará de duas
etapas consecutivas do certa
me nacional. A primeira neste
fim de semana em Natal e a

- -

outra nos dias 25 e 26 de abril,
emMaceió. "Quero brigar para
'ficar entre os três. primeiros
colocados", prevê o jaraguaen
se, que compete com apoio de
Nenê Motos, Rinaldi Pneus,
Totvs, Moldemaq, Romaço Ro
lamentos e Gaivota Painéis.

O enduro é uma modalída
de onde as motos andam em

trilhas, e cada circuito (ou
volta) costuma ter cerca de
50 quilômetros. As provas
duram, em média, de duas a

três horas' e, por isso, é preci
so ter o preparo físico em dia.
Jaraguá do Sul deve- receber
uma prova da modalidade

(válida pela Copa Norte), no
mês de junho.

i
- I

Nilson Tecillo espero brigar poro terminar entre os três primeiros colocados nos duas primeiros provas do ano

Novo Go11.0 VHT (5U11C4), Total Flex, MY 09109, 4 portas, com preço à vista a partir de RS 27.320,00. Cadastro sujeito à analise de credito. A ço�cessão de qualquer percentual �e desconto exclui autom�ticamente as vantagens
cesta pro�õção.Valiçlade desta promoção: 16/04/2009. Caraguá Auto Elite

Uma relação de confiança ..
www.autoelite.com.br ,Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade.
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