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Calçadas. e rampa
viram moradia

.

Receita começa
. pagar restituição
Dinheiro será liberado a partir do dia 15 de
junho. Idosos têm prioridade no recebimento.
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Migrantes, que trabalham com artesanato,
habitam calçadas e rampa da Scer há dias.
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Sete cidades e só 46 policiais
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Visite o apartamento decorado
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TSE decide pela
ab�olvição de �HS
Por seis votos a um, ministros

Esta é a atual realidade do efetivo da Polícia Civil no riú - não há delegados, apenas policiais responsáveis. Eles' julgaram improcedente recurso
Vale do Itapocu, que tem cerca de 220 mil habitantes. O contam com a ajuda de um único policial auxiliar e de impetrado pela coligação Salve Santa
ideal seria ao menos dobrar o número para garantir um funcionárias cedidos pelas Prefeituras, que fazem o tra-

.

Catarina contra o governador.
atendimento adequado à população. Em quatro delegacias balho burocrático. Nas cidades mais populosas, como

.

Página 19
- Massaranduba, Schroeder, Corupá e São João do Itape- Jaraguá do Sul e Guaramirim, o "sufoco" é semelhante.
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QUE VENHA O PINOCHO
MAlWEE PASSA COM TRANQUILIDADE PElO PABlO ROJAS'E FAZ A SEMIFINAL HOJE,·ÀS 19H45,

,CONTRA OS ARGENTINOS. ANTES, À� 18H, TEM KRONAlJOINV.IllE X PABlO ROJAS.
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Apoio:

.
Os opostos �e fato se atraem. Estudo
da Universidade Federal do Paraná
descobriu que as pessoas subcons-

.

cientemente tendem a escolher
alguém cuja constituição genética
seja diferente da sua. Os pesquisa
dores sugerem que essa tendência
é uma' estratégia evolucionária para
garantir uma reprodução saudável.
"Nossa pesquisa mostrou claramente
que são as diferenças que produzem
uma reprodução bem-sucedida, e que
,o impulso subconsciente para ter fi- .

lhos saudáveis é importante'na hQra
de escolher um parceiro", afirmaram
estudiosos em comunicado.

FAMEG

(47) 3313-9800
.

www.fameg.edu.br
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CHA�GE

CUIDE BEM
DE SEU BAIRRO!

PONTO DE VISTA

Balanço 'municipal

GUIDO JACKSON

BRETZKE, PRES([)ENTE
DO CruAS - cErumo
EMPRESAfW\l. DE
JARAGIJÁ DO SUl.

Quando apresentou o balanço dos

.primeíros meses da atual administração;
recentemente, a prefeita Cecília Konell evi
denciou de maneira bem objetiva e transpa
rente a situação financeira domunicípio e os

desafios que se apresentam para Jaraguá do
Sul, principalmente após as ocorrências da
catástrofe climática que aconteceu no final
do ano passado.

É necessário compreender que desastres
naturais como o que atingiu praticamente
todo o.Estado - não poupando também [ara-

DO LEITOR

Aquecimento em

',Jaraguá do Sul
o àquecimento global obviamente inclui nossa,

cidade e nos ameaça de igual como todo planeta.
Há dados preocupantes com o ritmo que o planeta
está se aquecendo. Há indícios que a temperatura
do Atlântico estaria quase um grau mais quente,
isso por si só já traria consequências graves para
o Brasil e para o sul do continente, como as en

chentes e secas prolongadas.
Há culpados? Sim, o ser humano é, o acelerador

que esta desgovernando o equilíbrio climático do pla
neta. Estamos indo na contramão ele tudo que seria

prudente e racional para agirmos. Cresce a popula
-ção no mundo e não temos um plano de'crescímento
mundial. Estamos emitindo mais C02 e quase nada'
para impedir seu aumento. Muito pelo contrário, es
tamos ainda desmatando, matando os animais silves
tres, andando mais de carro, queimando florestas.

O resultado não poderia ser eutro, Aquecimento
global em processo que pode ser irreversível e trági
co' para toda a humanidade. Apenas um grau, já re

presenta aumentar a proliferação de insetos em cem

vezes mais, isso traz a dengue e a malaria em forma
-

epidêmica, além das secas e tormentas piores, fome e

outros transtornos.
Podemos evitar esse terrível quadro? Sincera-

.

mente, não sei, mas podemos- agir já! Evitar e não

pactuar com os' desmatamentos, deixar os rios

limpos sem o lixo evitando que ele crie ambien
te próprio para infestação de mosquitos, votar em
políticos que possuam ética' e vontade políticas
ambientais, procurar evitar o desperdício, reciclar
tudo que puder, deixar o carro mais na garagem.

Se cada família plantar ao menos três arvores nati
vas onde puder, erguer a vegetação para reter umidade
salutar a todos, respeitar os animais, principalmente
as aranhas, sapos e libélulas que comem insetos. Então

quem sabe Jaraguá do Sul faça valer o título de unia
_

boa cidade para se morar e sirva de um bom exemplo
para outras cidades. O planeta vai agradecer.

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

enviados poro o e-mníl redocoo@ocorreiodopovo.com.br. ou por corto poro o

Av. Prefeito Woldemor Grubbo. 1400 • Boependi' CEP 89256-500 • CP 19. E obrigatório
informar nome completo, profissão, 'CPF e

' telefone (' não serão publicados).

guá do Sul - muitas vezescomprometem o JÁRAGUÁ têm buscado contribuir com à
planejamento demédio e longoprazo deuma administração do município. É um com-

administração, pois recursos que poderiam' promisso que se assume com a comunída
estar sendo destinados a novas obras acabam de, mas que depende do engajamento de'

,

tendo de ser direcionados para recuperações toda a máquina administrativa, por meio
emergenciais. ' da adoção de mecanismos que levem ao

Um dos camirthps para que às recursos' combate do desperdício e à redução dos
escassos possam ser potencializados, passa_ custos na comprá de produtos e serviços, e
necessariamente por uma gestão eficiente o controle na execução orçamentária, prin
da máquina administrativa. Porém, não : cipalmente nas licitações e na aplicação dos

. basta apenas ter melhoria da receita, mas' recursos públicos com a folha de-pagamento
, que esse aumento na arrecadação possa ser e na execução de obras. .

traduzido em retorno ao que os contríbuin- O primeiro passo começa' a ser dado
tes necessitam, como os serviços de infra- com a adoção de práticas consagradas de
estrutura, seja nas alternativas para ter um melhoria já empregadas pela iniciativa pri
sistema viário mais eficaz, seja na saúde ou vada e que podem perfeitamente ser ade
na educação. ' - quadas ao meio político-administrativo, e

É neste sentido que entidades como o com a criação de órgãos que consagrem os'
Centro Empresarial e fóruns como o PRO- mecanismos de controle ede transparência,
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Está em tramitoçõo no Assembleia legislativo um projeto de lei do depu
tado Jean Kuhlmonn (DEM), determinando que pagamentos do licencia
mento anual, seguro obrigatório, jpVA e eventuais encargos pendentes de
exercícios anteriores dos veículos registrados em Santo Catarina, sejam
feitos em rede bancário até o d-oto do tlcenclnmente. Segundo o deputa
do, um dos benefícios desta olteroçõo poro proprietários de automóveis,
motos, caminhões e ônibus é o licenciamento sem necessidade de visto
rio no Detr,gn. Mos só estão incluídos no proposto proprietários de veí
culos que não tenham ultrapassado o limite de tempo de uso que obrigo
00 pagamento e que não tenham excedido determinado quantidade de
infrações e pontos correspondentes no CNH. Com o licenciamento eletrê-

r

nico de veículos, o proprietário receberá o novo Certificado de Registro e

licenciamento de Veículo pelo Correio, mediante o pagamento dos despe
sas de postagem. Em cosas que dependam de vistorio, o pagamento continu
ará o ser feito como é hoje. Cabendo ao governo do Estado definir o idade do
veículo, número de pontos máximos no prontuário do proprietáriQ, prazo de
entrego do certificado de registro e licenciamento poro sua liberaçõo.

/ Ucendamento eletrônico

o
",'

�
s
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"Para mim,
não existiu. "

ALDO RABELO (PC DO Bi,
DEPUTADO FEDERAL, testemunha de
defesa do ex-ministro José Dirceu (PT)

no caso do "menselée".

" lula tem azia -

quando se falo em

. diminuir impostos." CANDIDATOS
PAULO BORNHAUSEN (DEM), o pp de Timbó lançou o pré-condida-

- DEPUTADO FEDERAL, dizendo tura do ex-deputado federal Hugo Ma-
que o presidente prefere penalizar a tios Bhiel a governador. lá, o prefeito

caderneta de poupança. loércio Schuster Júnior é do partido.

, '.Sero-o quase 1,8 m'll
Bhiel é natural de Pirotuba, no Oeste
do Estado. Disputou vogo 00 Senado

, ,-em 2006, sem sucesso. Também foi
empregos novos. candidato o vice-governador no chapa

RENATO HINNIG (PMDB), DEPUTADO de Esperidião Amin em 2002. Mos é
ESTADUAL e autor de lei que obriga só um bolãO de ensaio poro animar o

casas lotéricos e agências dos Correios trupe pepista. Se sair com candidatura
.

a contratar vigilantes. préprla, O PP deve ir com o deputado
Angelo Amin.

OLHO NO OLHO
Aindá em Timbó: enquanto que em al
guns municípios o presença de agen
tes públicos em reuniões coletivos
em bairros 'se limito às câmaras de
vereadores 'com sessões itinerantes,
nesta cidade do Médio Vale do Itajoí
o Prefeitura resolveu fazer o cominho '

inverso normalmente percorrido pelo
contribuinte. Prefeito e secretários võo
aos bairros, onde os necessuíedesde
população podem ser vistos-e discuti
dos com-clareza. Sem recados de inter
mediários. Imitá-los é uma boa.

SEM DESPERDíCIO
. Por iniciativa do deputado Ano Paula limo (PT), os

eséolas particulares de Senta Catarina terão que
utilizar os seus livros didáticos por, no mínimo, qua
tro anos. Quem não cumprir o lei levo multa de RS 10
mil. Vai gerar economia poro os. famílias, fortalecer
o cultura e evitar o desperdício; Pense num brasilei
ro cabeça com mais de 40 anos e pergunte se escola
onde estudava, público ou particular trocava de livro
todos os anos. (Arthur Monteiro/ABC Digital)

o CORREIO DO POVODSEXTA-FEIRA, 29 DE MAIO- DE 2009

, cels_o@ocorreiodopovo.com.br
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Silvio Celeste: "exigência legal"

R$ 200 mil

para merenda
JARAGUÁ DO SUL,

_

Projeto de lei do Execu
tivo enviado à Câmara de
Vereadores abre crédito su

plementar de R$ 200 mil no

orçamento da Secretaria de
Educação e Cultura. A pro
posta transfere o moatante
do programa "Alimentação
Escolar e Avaliação do Es
tado Nutricional dos Alu
nos", da Coordenadoria de
Ensino Fundamental, para
o mesmo programa vincula
do à Coordenadoria de Edu
cação Infantil.

O caráter de urgência,
segundo a mensagem assi
nada pela prefeita Cecília
Konell (DEM), se justifica
pela necessidade de aqui
sição de frutas e verduras

_

para alimentação .escolar
das crianças atendidas pe
los Centros Municipais de
Educação Infantil. A propos-

'

ta, em .anâlise nas' comissões
permanentes, tramita na

Casa desde o dia 20.
De acordo com o secre

tário de Educação e Cul
tura, Silvio Celeste, o re�
manejamento de verbas se

faz necessário por conta do

rompimento do contrato de
terceirização da merenda es

colar pelo atual governo.Até
o ano passado, o município
era responsável pela meren

na somente nos Centros de
Educação Infantil, "Como a

gestora é a Prefeitura, temos
que ter cada item de acordo
com o que exige a lei", afir
mou Celeste. '

;_::..

NA CÂMARA

pOLíTICA----------

Sem consenso sobre projeto
Nova distância para construção de postos será votada na quinta

"Estamos negociando", dis
se ontem, defendendo uma

,

distância intermediária entre
as sugeridas pelo governo e

oposição. "Minha proposta
é de 150 metros das escolas,
creches, hospitais, igrejas (e
outros) e 400 metros entre um

posto e outro", afirmou.

EMENDAS CONJUN TAS
O presidente da Casa

acredita que as bancadas
possam chegar a um acordo
e apresentar emendas con-

juntas} Segundo Mannes,
duas, - possibilidades são
discutidas: a proposição de
uma 'só distância, como fez
o Executivo, ou duas, entre
os postos de combustíveis
e deles das escolas, igrejas,
terminais rodoviários, hos

pitais, subestação de ener

gia elétrica e outros estabe
lecimentos ·mencionados no

Código de Posturas.

CAROLINA TOMASELLI

Lei em Jaraguá também, pode mudar

,GUARAMIRIM

o projeto de lei que altera
a distância para -instalação de
postos de combustível no mu

nicípio deve ser votado pelo
'plenário da Câmara na próxi
'ma quinta-feira, 4. Mas os ve

readores contrários à diminui
ção proposta pelo Executivo,
de 800 para 100 metros, ainda,
não chegaram a um consenso.

Os 11 estiveram -reunidos
na tarde de quinta-feira, Vere
adores da base aliada reitera
ram pedidos pela 'manutenção
do projeto em sua forma origi
nal. O governo também deve
receber o voto do democrata
Osni Fortunato, mas, mesmo

assim, pode ser que a decisão
fique nas mãos do presidente,
Marcos Mannes (PSDB), atra
vés do voto de Minerva.

Isso vai depender da po-,
siçâo do vereador Caubi dos
Santos Pinheiro (PDT), que
ainda não decidiu o voto. Audiência publica realizada pela Câmara semana passada mostrou que o assunto divide opiniões

Enquanto em Guaromirim a,

proposta é reduzir a distância, em
Jaraguá do Sul a,movimentação é
no sentido inverso. O presidente da
Câmara, Jean leutprecht (PC do B),
propõe que passe de 200 para 300
metros a distância mínima para

• construção de postos das escolas,
hospitais, unidades militares e asi
los. Entre postos, sugere 500 metros.

A indicação para o Executivo alterar
a lei de 1988 foi aprovada pelos ve
readores semana passada.

Segundo leutprechl, o pedido
foi feito Relo Núcleo de Transporta
dores de Combustíveis da cidade. Ele
argumenta que as novas régras para
construção, ampliação e reforma de
postos e serviços automotivos visam
à segurança e saúde do consumidor.

--_...--._..."..,.
,
JARAGUÁ DO SUL

- O PMDB cónfirmou ontem
as indicações para sua cota

de cargos comissionados na

nova estrutura administrati
va da Câmara de Vereadores.
Além de Ricardo Zanghelini,
que ocupará o cargo de secre

tário executivo, como O Cor
reio divulgou na edição de

terça-feira, foram indicados

Raphael Schreiber como as

sessor das Comissões e Am
brósio Lino Becker, que será

.PMDB apresenta nomes·para.cargos
Equipe nanova estrutura administrativa da Câmara de Vereadores está quase completa

chefe da Ouvidoria. Ambos
ocupavam cargos de confian
ça na legislatura passada.

Os nomes, entretanto"
ainda não fazem parte ofi
cialmente do quadro de fun-,
cionários da Casa. Das cinco

nov�s vagas' criadas pela re

forma administrativa, apenas
uma portaria foi publicada,
na data de ontem, nomean

do Gilberto João Feiten como

assessor das Comissões. A

indicação veio do pv. O ou-

tro .nome a ser indicado pelo
Partido Verde deve ser co

nhecido ainda hoje,' infor
mou o vereador da bancada,
Amarildo Sarti.

Ao todo, a estrutura da
Câmara passa a contar com

37 servidores comissionados,
incluindo os 11 assessores

parlamentares e 11 chefes de
Gabinete. Além do PMDB e

PV; são contemplados com os

cargos de confiança o PT, PR,
'PC do B e PSB.
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Migra�tes·habitam
calçadas e rnmpe
Situação incomoda moradores, que reclamam
JARAGUÁ, DO SUL

Duas barracas montadas so

bre a terra batida.' Seis' pessoas,
incluindo uma criança, dormin
do ao relento, embaixo de uma

rampa. Latas de cerveja e saco

las' plásticas espalhadas pelo
chão. Preocupação de um lado
e tranquilidade dó outro. Esta é
a realidade com aqual se depara
quem olha para-o terreno na es

quina das ruas Jorge Czerniewi
cz e João Doubrawa, Ao lado do
Centro Cultural da Scar, artesãos
viajantes literalmente armaram

acampamento. e, agora, deixam
moradores receosos, '

.

Segundo Loreno Hagedorn,
gerente da entidade, a, situação
.já fOI reclamada à Ouvidoria da
'Prefeitura, ao setor- deassistên
cia social e também ao Conselho
Tutelar da cidade. No entanto,
nada aconteceu. Além disso,
conforÍne o operador de máqui-:
nas Jaime Lisack, a PolíciaMilitar
esteve no local, pelo menos, duas
vezes. Porém, os novos vizinhos
não abandonaram a morada de
improviso. ��té doei um colchão
e lavei as roupas do bebê, mas
desisti porque eles não cuidam
de nada", comentou.

Há informações ainda de que
o grupo consome drogas ilícitas
nos fundos do terreno. E, para
completar, ocorreriam brigas ro

'tíneíras entre eles.

KELLY ERDMANN

'Sou -artesão e

viajo o mundo'
Indagado sobre o inativo de

estar habitando a calçada do
Centro Cultural da Scar, Michael
Rioja, 25, respondeu que deve ir
embora ao longo do fim de sema
na. "Sou artesão e viajo o mun

do", complementou o migrante
do Mato Grosso do Sul. Ele está

abrigado no local há 'mais de
uma semana e confirmou que
nenhum representante dos ór

gãos públicos o procurou. "Só a

polícia veio aqui e mandou não
'azermuita bagunça", explicou.

Além de armar duas barracas no terreno, pessoas dorm/em sob rampa da Scar

Secretaria não responde
A reportagem do O Carreiõ-do Povo entrou em contato com o Secretaria

de Desenvolvimento Social de Jaraguó do Sul poro obter informações sobre
o situaçõo dos seis pessoas que moram no terreno. No entanto, até eteeha
menta dessa edição; não recebeu qualquer retorno.

.
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'Aqui eu moro, aqui eu cuido'
leva cidadania aos bairros
JARAGUÁ DO SUL

OS habitantes dos bairros
Baependi, Vila Lalau e Cente
nário estão sendo recrutados
a melhorar o ambiente onde
vi�em. Eles são os primeiros a

participar do programa "Aqui
eu moro, aqui eu cuido", uma
ação conjunta das secretarias
da Prefeitura com as associa

ções de moradores que substi
tui o antigo "Bota fora".

Entre os dias 8 e 20 de ju
nho, as três localidades são o

foco de atividades de limpeza,
. conscientização e fiscalização.
Os trabalhos iniciam' com o

recolhimento de móveis, ele
trodorriésticos, roupas e uten
sílios que ainda possam servir
a alguém .. Todos os materiais
devem ser doados a pessoas
atingidas pela enchente. de no
vembro passado., Quem quiser
participar precisa entrar em

contato com o, município por
meio do telefone 0800-642-
156 e avisar a Ouvidora da in-

tenção de ajudar.
, . Já na semana seguinte ao

início do projeto, as equipes
dos setores de Zoonoses e Vi�
gilância Sanitária pretendem
"visitar casas e comércios. Elas
repassam' informações sobre
prevenção de doenças, como a

dengue, e de como manter os

estabelecimentos dentro das
normas higiênicas. No mes

mo período, o Rio Jaraguá será
recuperado no trecho entre os

três.bairros. Por fim, terrenos
baldios também passam por
limpeza. Proprietários de es

paços abandonados serão no

tificados a fazer o mesmo.
Conforme Josiane Trocatti, da

Fundação do Meio Ambiente, o
objetivo é incutir nas pessoas a

responsabilidade de. cuidar do

próprio "bairro. "Queremos que
cada um faça' a sua parte", co
menta o presidente da Fujama,
César Rocha: Os próximos a re

ceber o mutirão 'são o Amizade e

. oCzemiewicz, emagosto,
\. '

.

Além de armar duas barracas no terreno, pessoas dormem sob rampa da Scar

Central dos Correios passa
por reformas e ampliações
JARAGUÁ DO SUL

A central de distribuição
dos Correios, na Rua Domin

gos Sanson, Baependi, está
em obras. O imóvel atual
mente utilizado pelo serviço
deve ter o tamanho dobrado'
com a construção de um novo

prédio. O prazo de execução
do projeto gira em torno de 12
meses e os custos da amplia-
'ção são do proprietário, Má-,
rio Donini. Segundo ele, a se

paração de correspondências

para Jaraguá do Sul e região é
feita no endereço há cerca de
dez anos.

Mesmo com os operários
no local, as entregas não de
vem ser interrompidas em
momento algum, conforme a

assessoria dos Correios, que
também garantiu a normali-·

zação dos trabalhos após pe
ríodo de atrasos. A situação
gerou discussões na Associa-

.

ção Empresarial no início do
.

mês, mas.estaría controlada.
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SEGURANÇA PÚBLICA

JARAGUÁ' DO SUl,.
Sete municípios, com cerca

de 220 mil habitantes e apenas
46 policiais civis. Esta é a atual
realidade do efetivo da Polícia
Civil no Vale do Itapocuquan
do o ideal seria ao menos dobrar
esse número para garantir um
atendimento adequado à po
pulação. Em quatro delegacias
- Massaranduba, Schroeder,
Corupá e São João do Itaperiú -

não há delegados, mas policiais
responsáveis. Eles contam com

a
.

ajuda de apenas um policial
auxiliar e de funcionários cedi
dos pelas Prefeituras, que fazem
o trabalho burocrático.

Nas cidades mais populosas,
como Jaraguá do Sul e Guarami
rim, o "sufoco" é semelhante. A
maior preocupação está relacio
nada à equipe .de plantão, que
atua na escala 24X48 (trabalham
24 horas e folgam 48), o que so

brecarrega os policiais.
De acordo com o delegado

regional Uriel Ribeiro, as ocor

.rências em Jaraguá do Sul au
mentam cerca de 10% ao ano.

Esse crescimento não está rela
cionado apenas à questão po- DAIANE ZANGHELlNI

pulacional, mas também à mu

dança na legislação. "As prisões
em flagrante pela Lei Maria da
Penha (violência doméstica) e

a Lei Seca (dirigir embriagado)
aumentou o número de proce
dimentos na Polícia Civil nos
últimos dois anos", explicou.

Em 2007, foram 198 prisões
em flagrante na cidade. Em 2008,
saltou para 410. Neste ano, de ja
neiro a maio, foram 296.

'Até fim do ano, provavel
mente, VaInOS atingir o dobro de
flagrantes do ano passado", acres-

_
centou o delegado. No total de
ocorrências, omunicípio realizou
em 2008 novemil atendimentos.
Nos cinco primeiros meses de
2009, os registros já chegaram a

4,6 mil. Estes números mostram
a necessidade urgente de se re

pensar a estrutura da segurança
pública'na microrregião.

.

Conforme Ribeiro, as ocor

rências mais comuns são os cri
mes contra o patrimônio (furto,
roubo e estelionato), lesão cor

poral, ameaça, injúria, calúnia
e difamação.

Masson diz que atual estrutura da polícia prejudica atendimento à população

EDITAL
I

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá <to Sul/Se

ISA MARTAMOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de
Imóveis da Comarca dá Jaraguá do Sul/ SC, torna público pelo
presente edital, que OSMAR PISKE, CI n' 817.830-5-SESP-SC,
CPF n'.292.181,019-00, técnico contábil aposentado e sua esposa
MARIADARIAMARCARINI PISKE, CI n" 19/R-1.135.499-SSP-SC,
CPF n'418.208.869-72, do lar, brasileiros, casados pelo regime da
Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei 6.515f77, residentes
e domiciliados na Rua PastorAlbert Schneider sln', Bairro Barra do
Rio Cerro, nesta cidade; requereram-com base no art. 18 da lei n"

'------------'

6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO
, situados nas Ruas 510,Domingos Vieira e 501-Pastor Albert Schneider, Bairro Barra do Rio Cerro.
perimetro urbano de Jaraguá do Sul/SC. abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul/SC, conforme Certidão n" 430 I 2008, expedida em 11.12.2008, assinando. como
responsável técnico, a arquitetura e urbanista Dirlene Chrast, CREA n' 78972-9, ART n" 3355092-9, O
desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 2.358,28m', sendo constituído de 1 (uma)
parcela, sistema viário e remanescente. O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias,
contados da áata da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentaoa por escrito perante a

Oficiala que subscreve este; no endereço da Serventia: Av, Marechal Deodoro da Fonseca, f683- centro,
Jaraguá do sul/se.

.

. JARAGUÁ DO SUL, 25 DE MAIO DE 2009
A OFICIAL

•

CIVIS
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Na Delegacia da Comarca já foram registradas 4,6 mil ocorrências neste ano

Profissionais se desdobram no

atendimento às ocorrências
GUARAMIRIM/BARRA VELHA

Em Guaramirim, 11 pes
soas trabalham na delegacia.
O maior gargalo está na equi
pe de investigação: três dos

quatro - investigadores se re

vezam nos plantões, acumu
lando o registro de boletim.
de ocorrência e o trabalho

investigativo. "O ideal é que
tivesse, no mínimo, 12 inves
tigadores", afirmou o delega
do Daniel Dias.

Mas as preocupações vão
além do problema. no efetivo.
"Precisamos de ll.m prédio
novo, com mais espaço, e de

pelo menos cinco viaturas.

Hoje nós temos três veículos,
só que dois estão quebrados",
lamentou.

Em Barra Velha, dez po
liciais civis, dois funcioná
rios cedidos pela Prefeitura e

o delegado, Wilson Masson,
se desdobram para dar conta
da investigação, registro de
BOs, emissão de documentos

�
,

de trânsito, serviço de físcalí-.
zação de jogos e diversões e

atendimento aos detentos da
cadeia pública. "Desse jeito'
é impossível fazer plantão
com dois policiais", criticou
Masson, O delegado salienta
que, durante a temporada, o

número de ocorrências che
ga a quadruplicar. Neste ano,
foram 239 furtos e 32 roubos
(quando há violência ou grave'
ameaça).

Sete municípios e 46 policiais
Esta é a realidade no Vale do Itapocu. Efetivo deveria ser dobrado

CADEIA PÚBLICA
A situação da cadeia públi

ca, que funciona ria delegacia,
também é preocupante: são
22 presos em um espaço onde
cabem apenas seis. Segundo
Masson, a conclusão da UPA

(Unidade Prisional Avançada)
deve aliviar, ao menos, a ques
tão prisional em Barra Velha.

. A expectativa é de que a estru
tura seja finalizada até fim do
ano.' O local terá capacidade
para 72 detentos,

•

JARAGUÁ DO SUL
24 funcionários: 17 policiai
gados;'quotro escrivã qu
e seis invesligod

..

quo
cedidos pelo Prefeitura e quatro est

* A Delegacia Regional. que também fica
.em Jaroguá do Sul. conto com cinco policiais
civis, sendo que u� deles é o delegado

6UARAMIRIM
11 funcionários: sete policiais civis (um de

legado, um escrivão, um escrevente, quatro
invesligadores) e quatro funcilmários cedi-

-

dos pelo Prefeitura

CORUP'Á
Cinco funcionários: dois policiai
responsável pelo delegacia e um auxiliqr) e
três funcionários cedidos !tela Prefeíturp

. .

y

SCHROEDER
Três funcionários: dois policiais dvis (um
responsóvel pel!l delegacia e um auxiliar) e
um funcionário cedido pelo Prefeitura

S. JOÃO DO ITAPERIÚ
Quatro funcionários: um policial responsú-
vel, um funcionário cedido pela pre/éllura e

dois policiaismilitares
> W

Prefeitura e PM

reforçam quadro
SÃO JOÃO DO ITAPERlú

São João do Itaperiú é uma

das cidades da região onde o po
licial responsável pela delegacia
está proibido de ficar doente.
Além dele, o local conta com um

funcionário cedido pela Prefei
tura, que faz as vistorias nos ve

ículos, e dois policiais militares,
que dão apoio ao atendimento
de ocorrências de trânsito. O res- .

ponsável pela delegacia, Airton
Chaves, destaca que seria preciso
pelomenosmais umpolicial civil
para desafogar parte dos inquéri
tos acumulados. Assim como em

Corupá, Schroeder e Massaran

duba, a delegacia fecha à noite-e
nos fins de semana. O expedien
te é das 8h às 12h edas 141 às
18h. Na região, os atendimentos
fora deste horário são deslocados

para Barra Velha, Jaraguá do Sul
e Guaramirim. A Secretaria de

Segurança Pública informou que
- 'deve contratar 600 policiais con
cursados em todo o Estado ainda
este ano, mas não há previsão de

quantos virão para a região.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.

.Bracinho pode servir de.exemplo
Prefeitura que implantar "Schroeder Natureza Viva" na Estação Ecológica

, ,(.
SCHROEDER

A Prefeitura de Schroeder
encaminhou um ofício para a

Celesc (Centrais Elétricas de
Santa Catarina), em Florianó
polis, para apresentar o proje
to "Schroeder Natureza Viva".
O poder público tem a inten

ção de promover passeios de
educação e conscientização
ambiental, além das-caminha
das na Estação Ecológica do
Bracinho.

O . espaço é uma área de
preservação de propriedade
da Celesc. No local ficam a

Usina Hidrelétrica e as se

guintes represas: Rio do Jú
lio, Primeiro Salto, Oitavo
Salto e Piraí. "Já falaram que
a Estação Ecológica do Bra
cinho é um ponto turístico,
mas não é. A ideia não é esta,
Lá vamos resgatar a história

da Usina Hidrelétrica e falar
sobre a importânç:ia de pre
servar", destacou Ivanio Dal
ton Laube, assessor do setor

de Turismo.

VISITAS
. Uma das' propostas que

consta no "Schroeder Natu
reza Viva" é que a Estação
Ecológica do Bracinho só po
derá ser visitada por grupos
inscritos em alguma atividade

promovida pela Secretaria de
Turismo, com datas e horários.

preestabelecidos. As áreas não
autorizadas pela Celesc não

poderão ser visitadas.

Segundo Ivanio, todas as

restrições serão respeitadas e os '

profissionais habilitados deve
rão acoJ?panhar os eventos.

DAIANA CONSTANTINO Represa do Oitavo Salto é um dos pontos onde a Prefeitura quer levar os futuros visitantes, no Bracinho'

Educação ·reforça cuidados
depois de envenenamento
JARAGUÁ DO SUL

A Secretaria Municipal de

Educação de Jaraguá do Sul
mandou uni comunicado à im

prensa ontem afirmando que to
das as providências cabíveis já
foram tomadas para que o caso

de envenenamento na Escola
Machado de Assis, Bairro João
Pessoa, siga os encaminhamen
tos legais. Na terça-feira desta.
semana, um aluno de 16 anos

levou para a escola uma garrafa
de suco com veneno de rato, to
mou a bebida e a ofereceu para
mais três colegas.

Depois, o rapaz 'avisou à di
retora o que tinha feito. Os qua
tro adolescentes foram encamí-

nhados ao hospital, submetidos
a exames toxicológicos e pas
sam bem, pois a quantidade de
veneno no suco era pequena.
O Conselho Tutelar e o Minis
tério Público foram acionados.
A partir da próxima semana, o

rapaz e a família dele receberão

acompanhamento psicológico e

assistência social.
Na segunda-feira, os quatro

alunos devem voltar às aulas, de
pois de realizados todos os exa

mes. O secretário da Educação,
Silvio Celeste Bard, ressalta que
os professores vão reforçar aos

alunos a importância de recusar

alimentos ou bebidas que não se- .

jam oferecidos pela escola.

NOTA DE AGRADECIMENTO
Esposa Marilene e filhas Jacilene,Manuelle e Caroline agradecem
a todos pelo apoio e carinho 'prestados nessa hora tão difícil de dor

pela perda de nosso amado esposo e pai

JACINTO LANGA
e convidam a todos para a missa de 7° dia que será realizada-na

Igreja Nossa Senhora das Graças, Barra do Rio Cerro, no próximo
sábado, 30 de maio, ás 19:00 horas.

.

A família enlutada.

Acervo de liVros precisa ser atualizado
Moradores doam livros para a Biblioteca Municipal Cruz e Souza
SCHROEDER

A menina Alexandra Ga
briela Krogel, 7 anos, fez a
doação de 43 livros de histó
rias infantis para a Biblioteca

Municipal Cruz e Souza. O

exemplo dela tem sido segui
do por vários moradores de,
Schroeder desde que a nova

sede foi inaugurada, segundo
o auxiliar de biblioteca, Clau
dinei Roncki, 32 anos.

"Depóis que leio, entrego os

. livros", contou a garota, que fre-
.

quenta o espaço quase todos os

dias para leituras e pesquisas..
A intenção é criar um ambiente
específico para as crianças.

Ainda segundo Roncki, o

acervo da biblioteca deve ser atu
alízado. A maior procura é pelos
volumes literários. Ao todo, a

unidade possui 13.500 livros.
.

Cerca de 50 moradores pas
sam pela biblioteca por dia. �O
período da tarde é o mais mo

vimentado. Na parte. da manhã,
as escolas levam os alunos para
as atividades de leitura.

A inauguração do espaço
aconteceu no dia 15 de abril. A
construção foi financiada:pelos .'

, empresários Egon João da Silva
e Werner Voigt.

Alexandra e II prima Natália aproveitam o cantinho para a leitura

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BRANCO GERAL coleção Inverno 2009
na Cal-mela esperando k?or você. ,

.

Sobe quando no trabalho dá aquele bronco, você suo frio e

penso que nessas horas seria bom ser velocista e bater o re

corde mundial de ido do banheiro? Pois nõo é que isso me

aconteceu justamente nessa coluna? Funciono assim: eu

lembro de ocontedmentos reais e coloco, por exemplo "Lu-
-

ciono, privado do rodoviário". E no próximo coluna eu já sei
o que eu quero contar, só falto desenvolver. Eu já tinha um

montõo de ideio poro essa coluna. Mos nõo passavam de se

mentinhos que nõo queriam crescer. Eis que eu precisei do
minha editoro chefe, que é um amorzinho, para me dor um cutucõo e dizer: "É agora ou nunca, nêgo". E nõo é
que; no aperto o coisa sai? Além do Sheilo, no divõ, o coluna ficou uma belezinho ... Sim, sou modestÍl ...

PAGAR, PAGAR •••

-

Pensar nos contos o pagar nos tiram o sono. E nós sempre conseguimos dor um
jeitinho. Aperto daqui, negocio de lá e no fim dos contos conseguimos deixar
tudo em dia. Se nõo sobro um dlnhelrlnho bom, pelo menos podemos dormir
tranquilos (até o próximo mês). Aí eu fico pensande naqueles que nõo estõo
nem aí purn.esse tipo de coisa. Sõo aqueles que nõo esquentam o moringa pois
ganham, pagam, sobro, gostam e aproveitam ... E que invejinho eu sinto deles.
Ouerio ser pobre só um dia do minha vida ... todo dia é ruim demais.

DESAFINADOS
Pois nõo é que eu andei lendo sobre algumas celebridades que além
de atores também adoram soltar o gogó? Uma peno que, além de nõo
serem grandes intérpretes
no' telinho, também nõo

sejam gróndes intérpretes
no microfone. Maurício
Mottor, Dado Dolobello e

agora até o tal Julio Paes, .

atriz pomô. decidiu mon

tar um grupo (chamado
Sexy' Dolls, oi!) no estilo
Pussycot DQlls e gravar
um "sucessão". E o pior de
tudo é que, muitos vezes,
os melodias lindos desses
artistas coem no boca do
povo. É difícil hein?

ESTADO DE SANTA CATARINA IPODER JURIDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/2° Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, si, Vila Nova - CEP 89.259-300. Jaraguá do Sul - SC
- E-mail: jgsvar2@lj.sc.gov.br

Cargo do Juiz do Processo « Nenhuma Informação disponível »: Nome do Juiz do Processo
no 1° Grau« Nenhuma informação disponíel »

Escrivã 'Judicial: Ana Lúcia Rozza

EDITAL DE INTERDiÇÃO-Art. 1184, do CPC PRAZO DO EDITAL: 10 DIAS

Interdição/e�tinção da Interdição n° 036.02.006592-8
Requerente: Ademir Correa e outro

Interditando: Adernar Correa
Interdito(a)(s): Ademar Correa, Rua MarianoWitkoski, 95, Vila Rau - CEP 89.250-000, Fone
(047)273-6130, Jaraguá do Sul-SC, RG 21R-1.476.408/SC, nascido em 09/03/1962, Solteiro,
brasileiro(a), natural de Jaraçuá do Sul,SC, pai Placido Correa, mãe Helma Maas Correa. .

Doença Mental Diagnosticada: retardo mental (F 70.0).Data da Sentença: 16/11/2004.
Curadorta) Nomeado(a): Ademir Correa e Arlete Correa. Por intermédio do presente, os'
que virem ou dele conhecimento tiverem, ficam cientes de que, neste Juízo de Direito,
tramitaram regularmente' os autos do processo epigrafado, até sentença final, sendo
decretada a medida postulada, conforme transcrito na parte superior deste edital, e

nomeado(a) ola) curador(a),.o(a) qual, aceitandoa incumbência, prestou, o devido com

promisso e está no exercício do cargo. E, para que chegue ao conhecimento de todos,
partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume
e publicado 3 vez(es), com intervalo de 10 dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC),·22 de agosto de 2006.

BISCOITO DA SORTE

ROUPAS FEMININAS·ACESSÓRIOS

EM FRENTE AO BOMJESUS· CENTRO - JARAGUÁ DO.SUL - 47 3055 0878 - blogdacarmela.com.br

DIVÃ COM SHEILA KOPP WEBBER DE LIMA

EU SOU: De sorriso fácil, mos nem sempre o bom humor impero. Versátil, prático
e sincero, sempre busco um novo desafio profissional. No Iodo pessoal, Deus me
deufudc o que preciso: um esposo espetacular e dois filhos que me enchem de
nmot AMO: Edsón, Caio e Mileno; dormir no sofá, comer brigadeiro e tomar

chompogne. NÃO SUPORTO: Lugares barulhentos e gente preguiçoso. NÃO VIVO
SEM: Coco Colo. PRODUÇAO PERFEITA: Gosto do estilo hippie chlc;de saio longo.
MEU TRABALHO: Metas, objetivos e conquistas. MINHA FAMllIA: Precioso ..
MINHA TRILHA SONORA: She (Elvis Costello), do trilho sonora do filme "Um
lugar chamado Notting Hill". CHOREI COM: Ouondo estava grávido, chorava
até assistindo novelo ... SORRI COM: A risada do minha filho Mileno, tentan
do imitar os adultos (elo tem um aninho) - é demais! AMAR É: Tudo. AMI
GQS SÃO: Poucos e imprescindíveis. MANDARIA PARA O INF�RNO: Ninguém.
Deixo que Deus se encarregue disso. MANDARIA PARA O CEU: Ai, oi... meu
amado, mos só se ele me levasse junto. UM DIA EU VOU: Ficar três meses

.

viajando mundo aforo. PAR PERFEITO: Eds_on li�o - simplesmente perfeito!
RECOMENDO: Fernando de Noronha. POÇAO MAGICA: A paciência é uma ár
vore de raízes amargos, mos com fruto muito doce. (Desconhecido)

• Mãozinha no inverno tende o

ficar mais ressecodo... e enrugo
dinho. Vai uma dica: esfolioção, ,

protetor solar e hidratante. Mão
zinhas de fado, nos quatro esta

ções... totoso, né?

• A revisto Isto É desse mês traz
! uma notinha sobre o São

Foshion Week: 10% dos mo s

devem ser negros ou os grifes
pagarão multo de RS 250 mil.
Alguém quer comentar?

• Domingo é o Dia do Aero
moço. lembro que quando eu

era menininho sempre dizia que
viajaria de avião pelos quatro
cantos do mundo. As coisas não

. saíram exatamente como plane
jado. Eu viajo muito, porém/Mio
de avião...

Quando penso que foi ontem
que tomei tedns na virada do
ano e que no próximo semana já
estamos entrando em junho ..

'·

oi,
que desespero .. e as rugas não
atrasam o posso .. Drogo ..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PENSE VERDE

Sete dias para conscientizar
Estudantes e comunidade na Semana do Meio Ambiente

. "Vida em .nossas mãos",
este é o tema escolhido pela
Prefeitura de Jaraguá do Sul

para comemorar a Semana do
Meio Ambiente. Uma agenda
especial, composta de 19 even
tos, foi elaborada para avançar

, pela próxima semana.

Para dar largada, na segun
da-feira, o Sesc recebe alunos
da, Escola Abdon Batista e

da' Faculdade Jangada para a

realização de atividades cul
turais, de lazer e, principal
mente, voltadas à educação
ambiental. Já no domingo,
acontece o encerramento com

a Pedalada Famosa, que tem

apoio do colunista do O Cor
reio do Povo, Moa Gonçalves.
O evento deve reunir mais de
mil pessoas.

Os organizadores destacam
ainda a promoção de duas ati
vidades desenvolvidas duran
te pratícarrientetoda a semana.
Uma delas estará sob a respon
sabilidade do Sesi, que plane
ja envolver cerca de 18 mil
trabalhadores de indústrias de

Jaraguá do Sul em aulas de gi-.
nástica nas dependências das

empresas. A outra é a "Loteria
do Meio Ambiente", uma pro
moção da Fujama aberta à par
ticipação da comunidade, que
será desafiada a responder
a dez perguntas postadas no

site da Prefeitura de Jaraguá
do Sul (http://portal.jaragua
dosul.com.br/). Quem acertar
todas as questões concorrerá,
no dia 8, ao sorteio de quatro
pen drives.

:� fRO�R�MAÇÃO
SEMANA bO"MEIO AMBIENTE

STRA
'"

,"c�'1 �,

I: U"e�
'.'

." HoráFioi20�15
rante: Marlene o Silvo felisbino

iejónisto) ,
• ATIVIDADESCUllU

, SAODH EDUCAÇÃO
Lo.col: Sesc

.

Horário: 8h30 - 11 h30 • 1�h�(}-16h30

" Q�ARrl"FEIRA;
• VISITA AOS PONTOS DE SEleÇÃO DOS
REsíDUOS DACOlHA SElfI1IJA
Locais: Cooperativa dos Recicladores,
Transpézio (resíduos d!l Construção e
Entulhos) e Associação dos Reciclodores

mnOMU-IGa
• PASSEIO ClCÚsnCO
local: Da Arena para a Arena
Horários: 8h

Estudantes võo participar de atividades de educaçõo ombiental

Avenida Getúlio Vargas é:
, parcialmente interditada

A Secretario de Obras e Urbanismo comunico que o Avenida Getúlio Vargas, no Centro,
estora parcialmente interditado, no trecho entre os entroncomentos com os ruas Arthur
Müller e Coronel Emílio Corlos Jourdon, no períodó dos 8h30 às 11 h30 desta sexto-feiro
(29). A interdição é necessório paro que seja realizado o serviço de recopeamento da pavi
mentação asfáltico do avenida nos proximidades do Biblioteco Público Rui Barbosa.

O CORREIO'DO POVO IHSEXTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2009

Marisollança
novo slte

A empresa Morisol acabo de
lançar seu novo site. O site (www.
marisolso.com.br) institucional da
companhia joroguaense está com um

visual mais contemporâneo e objetivo,
acompanhando o novo posicionamen
to e linguagem da empresa. No site é
possível conhecer o história do grupo
por intermédio de fotos no link "linho
do Tempo"; o atual posicionomen-

'

to; todas os marcos que compõem o

portfolio; dados aos interessados no

Morisol Frunchlslnq (que inclui lilico
& Tigor, One Store e Bobysol), além de
um Portal de Compras que facilita o

contato do departamento de compras
do Morisol com seus atuais e possíveis
fornecedores.

Vestibular
de Inverno

As unidades do.Anhonguero estão
-ccm inscrições abertos poro o Vestibu
lar de Inverno. A provo será promovida
no dia 7 de junho, às 9h30, mos os

, candidatos poderão optar pelas provas
agendados entre -os dias 15 de junho
e 31 de julho. O período de inscrições
vai até o dia 30 de julho. A taxo é de RS
25. Aqueles que optarem por substituir
o provo objetivo e a redação pelo noto
do Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) devem entregar o comprovante
legal dos notas no ato do inscrição. Em

, Joroguá do Sul, os candidatos podem
optar por estudar Administração de

. Empresas, Ciências Contábeis, Tecno
logia em Gestão Financeiro, Tecnolo
gia em Gestão do Produção Industrial e
Tecnologia em Comércio Exterior.

,Exame
de seleção

As instituições do Grupo Unias
.selvi estão com os inscrições abertos
para o exame de seleção. Os candi
datos devem se inscrever poro cursor

alguma dos groduações, presenciais
ou o distância. As aulas do segundo
semestre começam em 27 de julho. As
inscrições e o exame de seleção devem
ser feitos pelo internet. O� interessa
dos podem acessar o site www.fomeg.
edu.br. O prazo poro fazer o lnscrlção
encerro dia 12 de junho. O custo é de
RS 30. A relação dos aprovados vai ser
'divulgado no dia 19. E os matrículas
devem ser feitos de 24 a 26 de junho. A
noto do Enem (Exame Nacional do En
sino Médio) pode ser substituído pelo
provo e redação:
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCRfiOR

Por trás do ato,
·o,fome e o poder

Os recentes atas da Coreia do Norte, vistos
como audaciosamente perigosos pelo restan
te do mundo, podem ser explicados por urna
maneira. O país passa por urn momento de
luta pelo poder, que ganha fôlego aos meses,

talvez, dias que virão. O Líder "louco" Kim
Iong-íl está doente: suas últimas aparições é

quase uma sobra daquela pessoa de poucos
anos atrás, E não está bem de substituto. A es

peculação sobre urnamudança de poder con
centra-se nos três filhos de Kim. Omais velho
é considerado pelo pai, um afeminado, o se

gundo, também é chamado de problemático
- seus interesses são outras coisas: viver na

Europa, tocando guitarra ou apreciando cer

veja com futebol. Sobrou para o mais novo.

Na Coreia do Sul a mídia diz que esse é o su

cessor escolhido pelo pai. E essamídia afirma
que esse é um cidadão refinado; que estudou
na Suíça e falá vários idiomas. Aí o problema
para os militares de alto escalão, que como

em todo governo militar que se vê: bons mo
dos, intelectualidade e igualdade, que fiquem
longe. Para agravar a pressão interna contra
o suposto substituto, a economia norte-core

ana, urn desastre desde que a União Soviéti
ca acabou com a ajuda em 1990, tem sofrido
ainda mais com o aprofundamento de seu

isolamento internacional e, em grau limita
do, os efeitos secundários da recessão global
na China, sua principal parceira comercial.
"O cachorro late mais forte quando se sente

Vulnerável", afirma urn especialista alemão
em Coreia do Norte. Assim estão os militares
norte-coreanos; se sentindo apertados.

Apesar do esforço em desenvolver seu
ambicioso programa atômico, o governo
norte-coreano

.

não tem recursos para ali
mentar sua população. O país comunista
vive a ameaça da fome desde 1995, quan
do centenas de milhares de pessoas morre
ram de inanição, corri os sobreviventes se

alimentando de folhas, cascas de árvore e

tudo o que encontravam pela frente. Inun
dações, seguidas por secas, e maremotos
são em parte os responsáveis por essa situ

.

ação, mas para a ONU o 'problema está no

atrasado sistema de agricultura coletiva.
.

A postura política dá Coreia do Norte
não mudará. De vez enquanto, assim como

já vem acontecendo desde anos passados,
ouviremos sobre os testes atôinicos desse
país. Essa política foi instituída há 50 anos

pela experiência do bombardeio americano
durante a Guerra da Coreia. E histórias si
milares com governos chamados de "revol
tados", já vimos no Afeganistão - até com o

Ràmbo lutando ao lado dos Talebans e na
guerra Irã-Iraque, com os militares ameríca
nos saudando Saddam Hussein pelas bom
bas sobre o Irã,

VARIEDADES--------

Contra
o crime

Em alerto após o furacão Katrina e

assustado com os traficantes, o cidade de
Nov� Orleans preciso tomar uma atitude
drástico contra os poderosos reis dos dro
gas. Encabeçando esta luto está o agente
federal Mayor Padial, que vai liderar um
grupo de agentes locais e fazer o que
ninguém jornais teve coragem.

Leituras de
um ditador

'Em "A Biblioteca Esquecido de Hi
tler", Timothy Ryback mapeio os leitu
ras do ditador alemão, destacando os

-

autores e obras que exerceram maior
influência sobre o formação do Führer.
As três bibliotecas particulares de Adolf
Hitler, localizados em Berlim, Muniqu�
e no refúgio de Obersalzberg, nos Alpes
Bávaros, chegaram o obrigar mais de 16
mil volumes.

NOVELAS

PARAíso
Ricardo e Aninho voltam o Paraíso. Otávio fico
furioso quando Rícordo lhe conto que só con

seguiu arrumar anunciantes poro o programo
de Geraldo. Mario Rosa falo que eles precisam
fazer algo se não quiserem perder o rádio poro
Geraldo. Rosinha teme que aconteço algo ruim
com Zeca. Zefo se irrito cem -Tobi. Eleutério diz

poro Rosinha que ficaria feliz de vê-lo casado
com' Zeca. Irmã Matilde converso com Mario
Rito. Tobi se 'preocupo com o mentira que in
ventou. Aninho confesso que ainda penso ,no

beijo de Otávio.

CARAS E BOCAS
Bionco se empolgo com o converso de Nicholos.
Simone quer ver o ateliê de Denis. Gabriel se
arrepende de ter demitido Fabiano. Socorro en

tro no cozinho e se deparo com, Xico. Cássio se

expliéo poro Dafne. Simone sente cheiro de pos
tei e Espeto conto que foi o poj quem fez. Fabiano
aceito voltar o trabalhar no bar. Bionco foz pressão
poro o mãe se encontrar com Nicholos e elo aceito.
Socorro conto que viu o invosot mos o susto foi tão
grande que esqueceu como ele é .

. (

CAMINHO DAS íNDIAS·
Gopol desconfio do noturolidode de' Vvone.
Pandit resolve descobrir todos os segredos.dos
Anondo. Suellen aceita se casar com Castanho.
Vvone retiro o chip do câmera de Raul. Camiljl re
clama de Surya. Indira se espanto quando Camilo
diz que não sabe cozinhar. Mova coloca um cartão
com o telefone de Bohuon em UI!! livro. Murilo
mostra poro Tônio o aliança que comprou. Raj vê
Moya tiror o cartão do livro. Mayo prepara Niroj
POro-UiílO cerimônia. Vvone não consegue impedir
Raul de se encontrar com Gopal.

PODER PARALELO
Mauro diz que preciso folar com Bruno. Vânia
diz que Bruno não está no hotel. Mouro manda
chamar os empregados e os seguranças. Bruno
pergunta para Fernanda se ela tem visitado
Rudi. Fernando diz que ele tomou uma overdo-·
se e quase morreu. Bruno se dá conto de que
Fernando e Mouro se encontraram no Totem.
Bruno dizque há muitos coisas em jogo em suo

separação com Mouro. Bruno diz que Mouro
está de posse de ações valiosas. Vânia pergunto
aos empregados quem colocou o envelope no

coma de Mauro.

PROMESSAS DE AMOR
Eugênio continuo investindo em seus projetos.
Silvio �onta paro Aquiles que Isabel está in
ternado . .Ezequiel e Ora. Cúria discutem sobre
o estado, de Isabel. Silvio os interrompe e diz

que pediu uma segunda opinião sobre o caso.

Ezequiel fica surpreso, mos não permite que
Oro. Carla examine sua paciente. Camargo tem

pesadelo com Isabel. Cristina fica preocupado
com o crise de depressão de Estela. Nestor e

Armando chegam 00 prêmio de hipismo paro
ver Amadeus.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade das emissoras).
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Por 10 uenne Pou \tI

Miguel A. Voelz aniversariou d·Quem manda os parabéns p
Ia 19, .co�pletando 4 aninhara o IIndmho é '.

os.
.

a avo Eliane!

Dia 8 de junhoPedro Henrique
co"!pletará seu
primeiro ano

de vida. Todos
os familiares

desejam muitas
felicidades!

Felicidades para ofofuxo Guilherme
que comemorou
seu primeiro anode vida· dia. 20.
Os padrinhosLucimara e Alcir
mandam um
super beijo!

Na foto o pequenoLeonardo Gabriel,
que dia 20

comemorou seu

primeiro aninho
de vida. Todos
os familiaresmandam muitos

beijos!

�amõe Carla
Slewerdt Lima

. .e papai JaisonLima mandam
�arabéns para o;filho Gabriel

dia 23 ,que
3 . completou�nmhos, e o filhoErlck que em IJunhocompletará nove

. meses de vida.
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Por
RicArdO
DA NieL Ire is

o casal noto 10 Camilo de Limo e Morthin Soloi Stahelin,
sempre visto conferindo os melhores balados do cidade

/
.

'

SEMPRE

flickr·/por ocaso

FOTÓGRAFOS
Sêo Pedro Lopes de Oliveira (também
conhecido como Pedrão), quem diria,

-

também dá seus tiros com a câmera:
Recomendação da semana, conhecer as
perspectivas do colega acessando

plopesoliveira,multiply,com.

MOMENTO DA CITAÇÃO
"Sorte é achar dinheiro em casaco

.
velho. Azar é ver que Cruzado Novo nõo
vale mais nada"@MauMeirelles

SHOW COM MATANZA EM JOINVILLE
Pouco (ou nem mesmo) divulgado por aqui, o boa é que' domingo
tem hordcore nervoso lá no Big Bowlling, onde o' partir da� 16h

_ rolam shows com 5 bandas do gênero e mais a paulista'MÍltanza.
Ingressos o RS 15,09, tem mais info no bigbowllingjoinville.com.br.

FACILITANDO
Temos pores e pares de ingressos das béladns do finds pra sortear

hoje lá na blog. Acesso o PorAcoso,com e participe pra concorrer o

ingressos pra festa Café Confusóo na AABB e pras baladas com DJ
Puff (Sábado) e duplo Téo e Edú (domingo) no London Pub.

PELA CIDADE
- A equipe do Déep 6rill mando avisar que agora também serve seu
buffet o kilo, dando mais uma opção 00 público.
- Coprichoda o apresenteçêo do loja Mentawaii, representando
impecavelmente no estilo o moda surf em Jaraguá.
- Dia 02 de junho tem curso de degustação com sommelier
premiado na Adega Airoso Menezes; Chegando o inverno, nada mal
inteirar-se da arte paro opreciar aindo mais o prazer de um bom
vinho. Contato: 3370 0220.
- A arquiteta Groziela Bortolini está de volta à cidade, reabre seu

escritório na Rua Amazonas, Centro, e convida todos para visita no

número 160.
- Já conferiu o clip publicado pela banda Tribo da Lua no Vou Tube?
Pra todo mundo ouvir, a canção "Melodia do Passado" pode ser

acessada aqui: tinyurl.com/tribodalua

PRO ESQUENTA, O PONTO DE ENCONTRO
Neni Junkes convocou a banda Soul Bar para tocar na Licoreria a

_ partir �as 21 h neste sábado. Rock, blues, MPB e sambarock entram
no cardápio, agitando o instinto boêmio qúe voi levar a -moçàda
noite adentro nas baladas.

ta

MAX
pires

Co-autor Max Pires

,
magázine
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Indice de aluguel mostra deflação
IGP-M fechou maio com queda de 0,07%, após recuar 0,15% em abril
o Índice Geral de Preços

Mercado (IGP-M), usado para
o reajuste de aluguéis e alguns
serviços, terminou maio com

recuo de 0,07% depois de de
clinar 0,15% um mês antes.
O resultadó foi influenciado
pela queda menos marcada
nos preços no atacado.

A expectativa do merca

do, no entanto, era de uma

inflação de 0,10% no IGP-M
de maio, segundo o último
Boletim Focus do Banco Cen
tral (BC). Este é o terceiro
mês consecutivo de deflação
pelo IGP-M.

,

De.acordo com os dados di
vulgados pela Fundação Getu
lio Vargas (FGV); o IGP-M di
minuiu 1,14% no acumulado
do ano e verificou elevação de
3,64% em 12 meses.

O Índice de Preços ao

grupo Alimentação, que ti
nha avançado 1,13% no mês

passado, apresentou declínio
de 0,19%. Transportes segui- .

ram trajetória de queda, indo
de retração de 0,16% para di
minuição de 0,21% entre um
mês e outro. 'A desaceleração
registrada pelo item gasolina
(-0,33% para -0,81%) justi
fica a maior parte do movi

mento", destacou a FGV.
O Índice Nacional do Custo

da Construção (INCC), repre
sentativo de 10% do indicador

geral, mudou de direção - foi
de um- decréscimo de 0,01%
pára ampliação de 0,25%. O
indicador relativo a Materiais,
equipamentos e serviços caiu
0,71% e o índice Mão de Obra
cresceu 1,39%.

Atacado (IPA), que represen
ta 60% do IGP-M, encolheu
0,30% neste mês após baixa
de 0,44% em abril. Os produ-.
tos agropecuários aumentaram
0,24% e os produtos indus
triais cederam 0,48% contra.

- acréscimo de 0,84% e redução
de 0,85% no mês passado.

Dos três estágios de pro
dução componentes do IPA,
os Bens Intermediários e os

Bens Finais registraram que
da, de 0,67% e 0,52%, na

ordem. As Matérias-Primas
Brutas tiveram alta em maio,
de 0,61%, mais significativa
do que aquela verificada um

mês antes, de 0,06%.
O . Índice de Preços ao

Consumidor (IPC), que res

ponde por 30% do IGP-M,
caiu para 0,42% agora contra
o 0,58% anotado em abril. O

o

eL-
o
o

�
::;
a
o:
«

índice N{lcional do Custo da Construção (lNCC) teve ampliação de 0,01%AGÊNCIA ESTADO

I

Receita começa a pagar restituição
Prioridade no recebimento é dos contemplados pelo Estatuto do Idoso

Sistema Petrobras privilegia
,PT em �oações a candidatos A Receíta Federal começa

a pagar no dia 15 de junho as

restituições do IRPF (Imposto
de Renda da Pessoa Física) de
2009 (ano-base 2008). O ca

lendário das restituições foi
publicado no "Diário Oficial
da União" de ontem. Quem
não receber a restituição nes

sas datas está automaticamen
te lia malha fina.

Terão prioridade no recebi
mento das restituições os con

tribuintes contemplados pelo
Estatuto do Idoso. Também se

rão priorizadas as restituições
entregues pela internet, segui
das por disquete e formulário,

Neste ano, a Receita recebeu
o número recorde de 25,565 mi
lhões de declarações do IRPF
2009. Trata-se da primeita_ vez

em que o número superou as ex

pectativas da Receita, que espe
rava receber 25 milhões. No ano

passado, foram entregues 24,3
milhões de declarações no prazo Idosos que entf!!gam a declaração terão prioridade para rece�er restituição
e mais 1 milhão com atraso.

São esperadas também cerca

de 500 mil declarações atrasa
das neste ano. Quem não en

� víou os dados dentro do prazo
9 terá de pagar multa mínima de
� R$ 165,74; a máxima é de 20%
do imposto devido.

Reportagem publicada na

edição de ontem do jornal Folha
de São Paulo mostra que ao me

nos nove empresas ligadas à Pe
trobras doaram R$ 8,53 milhões'

para campanhas eleitorais em

2006 e 2008. A maior parte das

doações (54,86%) beneficiaram

campanhas petistas.
As empresas que fizeram as

doações integram o chamado
"Sistema Petrobras" -a estatal
tem participação acionária ne

las, indica diretores e participa
de seus conselhos. Por lei, a Pe
trobras é proibida de financiar
candidatos e partidos. A legisla
ção, entretanto, é omissa sobre as

contribuições das empresas das

quais as estatais
.

são acionistas
'" -

minoritárias.
A reportagem informa ainda

que representantes da Petrobras
no conselho de administração da
Braskemparticiparam da aprova
ção das doações. A Petrobras tem
23,78% do capital da Braskem.

A Petroquímica União fez a
-

maior doação para um candi
dato em 2008: R$ 800 mil para
Luiz Marinho (PT), eleito pre
feito de São Bernardo do Cam

po (SP). A Petroquímica União
é uma subsidiária da Quattor
Participações, na qual a Petro
bras tem 40% do capital.

Doações de empresas ligadas à Petrobras favoreceram o PT
-
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Jorge Negretti (centre) quer trazer grandes nomes do metocress brasileiro para prova em Jaraguó do Sul.

EVENTO INÉDITO

Manobras com moto
em julho na Arena
Etapa será válida pelo Campeonato Brasileiro

,

JARAGUÁ DO SUL

Em julho, a Arena será pal
co de urn evento diferente. O
local será palco da 28 Etapa do

Campeonato Brasileiro de Mo
tocross Freestyle (ou estilo li
vre). Serão montadas rampas.
na quadra, onde cerca de dez

pilotos de nível internacio
nal encantarão o público com

suas manobras. E o melhor: o.
ingresso será apenas um qui
lo de alimento não perecível.
O evento será nos dias 10 e 11,
sendo aberto ao público no sá
bado à noite e no domingo.

O anúncio foi feito ontem,
em coletiva realizada na Arena

[araguá. No comando do evento
está o piloto Jorge Negrettí.rum
dos mais conhecidos do Brasil

. na modalidade. "Santa Catari
na é urn Estado que tem gran
des competições de motocross,
Aqui em Corupá, urn encontro
de trilheíros entrou para o Gui
ness Book. E agora [araguá do
Sul' entrará lia cenário do frees
tyle", disse Negretti.

E o evento promete. Além
de ter o diferencialde ser em

local coberto, Negretti pretende
trazer o norte-americano Mike
Metzer, recordista mundial de

backflip (aquela manobra em

Fogãça.quer competir em casa

que o piloto faz urna "camba
lhota" em 360 graus). 'Ainda
não está 'confirmado, mas já
estamos em contato com ele",
afirmou. Outros que podem
marcar presença também são
Ciro Oliveira e o atual campeão
'brasileiro Joaninha-.

O secretário de Cultura, 1\F
rismo e Esporte, Ronaldo Rauli-,
no, disse que o campeonato faz
parte da intenção da Prefeitura
de, pelo 'menos urna vez por
mês, trazer um grande evento.

E falou também sobre a apro
vação do valor de R$ 148 mil,
aprovado pela SDR na quarta
feira. '� gente já tinha solicita
do. para retirar de pauta, mas
não aconteceu. Esse valor não
será necessário, por isso vamos
cancelar o pedido já que a em-

.

presa organizadora será respon
sável pela captação de recursos.
A contrapartida da Prefeitura
será de R$ 30 mil para custear
o show que haverá depois do
encerramento", informou.

-
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. "NOTIFICAÇÃO PARA EXERCíCIO
DE DIREITO DE PREFERÊNCIA"

Vimos pela presente, na qualidade de proprietários do imóvel localizado á rua Ma
noel Francisco da Costa, s/no, no município de Jaraguá do Sul-SC., Matrícula n° 31.792;
dar-lhe ciência de nossa intenção de vender o. imóvel acima mencionado, pelo que o.

.

notificamos, na qualidade de Locatário do aludido imóvel, para que caso queira, venha
exercer o direito de preferência que lhe é pertinente por força do previsto 'no art .. 27 e

seguintes da Lei nO 8.245/91, pelo preço certo de R$ 550.000,00 (quinhentos e cincoenta
mil reais), cujo pagamento deverá ser feito á vista.

Caso Vossa Senhoria pretenda exercer o direito de preferência na compra' do referi
do imóvel, deverá manifestar-se por escrito e de forma comprovada, no prazo de 30 (trin
ta)..dias contados do recebimento desta, sob pena de assim não proceder, caracterizar
se renúncia tácita do.exercício de preferência que ora lhe é conferido por força de lei.

'

Não havendo resposta de Vossa Senhoria no prazo acima rnencíonado, ou se for

negativà ou, ainda, se não condizente' com as condições aqui estabelecidas;-estarão os

ora Notificantes, livres para oferecer ou alienar o imóvel acima identificado a terceiros
interessados na aquisição do mesmo.

Toda a documentação referente ao imóvel, encontra-se na posse e sob os cuidados
,

do Sr. ARNO ALDROVANDI, no horário comercial, junto ao Posto Guaramirim Ltda., es
tabelecido à BR 280, Km 56, centro do município de Guaramirim-SC.

Para fins do. previsto no Código Civil Brasileiro, uma vez manifestado por Vossa
Senhoria no prazo consignado o aceite. integral das condições da presente proposta,
estará Vossa Senhoria vinculado em todos os seus termos, obrigando-se a pagar perdas
e danos aos Notificantes e até mesmo pelos lucros cessantes, em caso de ulterior desis
tência ou descumprimento por parte de Vossa Senhoria.

Atenciosamente
ARNO ALDROVANDI ROSEU MARIA CHIODINI ALDROVANDI

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
ESTADO. DE SANTA CATARINA

Tab�lionato do Município e Comarca de Jaraguá do Sul
.

Margot Adelia Grubba Lehmann,
Tabeliã e Oftctala Designada

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO
� Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os tãulos abaixo relacionados,ficando os devedores
: inlimados a ",oir da publicação deste edital a os acenarou pagar no tr,duo legal (3 diasuleis), aíenanoc-ee, desde já, quanto á possibilidade de
: oferecimento qe resposta escrita no mesmo prazo, sobpena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto ccnesoondeme.A
; presente puBlicação se deve ao fato de a{s) pessoaís] indicada(,) para aceitar(em), ou pa9ar(em) sertermdesconhecidas, sua localização
, incerta, ignorada ou inacessivel, ou for(em) residenle{s) ou domlciliada(s! fora da Circunscríçâo Geográfica da Serventia ou, ainda, porque
, ninguén) se dispôs a receber a intimação no endereço fomecido pelo apresante, ludo em conformidade com os arts. 995, 997 clc 1023, todos do
; CNCGJ. .

! �������C��fND���g�����;;:�'fg%o. MENEZ�NPJ 06.143.90090�j 08.851.667íOOO
: Numero doTllulo: NF 0040( "Espéce: DupEcata deVenda MercanIH por Indicação
; Aoresenlante:BANCOITAUSA . Data Vencimento: 11105/2009 Valor:531.00
; liquidação após a intimação: R$10,OO, Condução: R$13, 19, Diligência: RS 20,00, E<!ital: R$10,00'
:
._-_._-_.__ ._-_._.. __ ._-_._--_._-_._-----�--_._-------._-----._---

: Protocolo: 112132. Sacado: R.M. PEREIRAME CNPJ: 08.81'1.899/000
; Cedenle ZEROACUCAR INDUSTRIAE COMERCIO DECo.NFECCOESCNPJ: 09.046.250/000
: Numerod.o Titulo:AC342·1/3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
: Apresenlante: BANCODO BRAS!L SA Data Vencimento: 12/05/2009 Valor: 366,00
; Liquidação após a intimação: R$10,OO. Condução: R$16,OO, Diligência: R$20,00, Edital: R$10.00
; Protocólo: 112796 Sacado.:VALTERWECK CPF:004.058.879·30
, Cedenla: 8VFINANCEIRASíA·C.FJ CNPJ: 01.149.9531000
; Número doTllulo: 131014706 Espécie: INDICACAo.

.

: Aoresentante: SERGIO SCHULZE &AOVOGADOSASSOCIADo.S Data Vencimento: 16/0412008 Vaioe 1.582,14
; liquidação apósa inlimação: RS 10,00, Condução: R$16,71, Diligência:RS 20,00, Edilal: R$10,OO
: Protocolo: 112452 Sacado:ANATERESINHACORREIA CPF: 022.698.129-05
: Cedente: DIAS E FELLER COMERCIO. DE MEDICAMENTOS LTDAM
: Númerodo Titulo: 02 Espécie: Duplicala de Venda Mercantil por Indicação
, Apresentante: UNIBANCo.·UNIAODEBANCo.SBRASILEIROS S.A. Data Vencimento: 10103/2009 Valor: 820,78
i Liquidaçãoap6sa inlimação: RS10.00, Condução: R$13, 19, Diligência: R$20,OO, Edilal: R$10,OO

.

! Protocolo: 112456 Sacado: Jo.SE DESIODORIO CAMPOS CPF: 347.384.449,72
; Cedente: DiASE FELLERCo.MERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAM
! Número do Titulo: 02 . Espécie: Duplicala de Venda Mercanlil por Indicação
: Aoresenlanle: UNIBANCO·UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimenlo: 10/03/2009 Vaiar: 14,98
: Liquidação após a intimação: R$10.00, Condução: R$15,30, Diligência: R$20,OO, Edilal: R$10.00
1 __ ..:-•• •• ••••• __ •• :-__ • --_--_.---

; Protocolo: 112457 Sacado: JOSE DESIODORIOCAMPOS CPF: 347.384.149-72
; Cedente: DIAS E FELLER COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAM
; NumerodoTítulo:.02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação '

: Apresenlanle: UNIBANCo.·UNIAO DE BANCo.S BRASILEIROS SA Data Vencimento: 10103/2009 Valor: 12,98
i Liquidação após a intimação: R$10,00, Condução: R$lS,30, Diligência: R$2U,00, Edital: R$IO,OO
; Protocolo: 112499 Sacado: MARCIABACKES CPF: 853.7B0.201·82
; Cedenle:CENTRo. DE FORMDECONDUTORESCORUPALTOA CNPJ: 04.214.014/000
; Numero doTitulo: 165006 Espécie: INDICACAO .

-

: Apresentante: CAIXAECONo.MICAFEDERAL' DataVencimento: 1210512009 Valer: 150,00
; Liquidação após a intimação: RS 10,00, Condução: R$25, 16, Diligência:R$20,00, Edital: R$10,00
! Protocolo: 112504 Sacado:SANDRAREGINADEOLlVEIRA CPF:004.374.169·09
: Cedente:AYMORECREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SíéNPJ: 07.707.650/000
; Numerodo Í'ílulo:2001364B976Espécíe: CONTRATO.
; Apresenlanle:AYMORECREDITo.,FINANCIAMENTo. E INVESTIMENTO S/Data Vencimenlo: 26/0912008 Valor: 12.260,55
: liquidaÇão apósa intimação: R$10,00, Condução: R$lB,B2, Diligência: R$20,00, Edital: R$lO,OO

; Protocolo: 112390 Sacado: LACASACONSTRUTORAE INCORPORADORALTOA CNPJ: 09.004.596/000
! Cedente: TUBOZAN INDUSTRIAPLASTlCALTDA CNP.f: 81.522.690/000
; Numero doTitulo: 0186391 Espécie: Duplir.ata de Venda MercanUl por Indicação
, Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 14/0512009 Vaiar: 265,91
, :i������.�����������������:��.��_::�iI���n���,2��0, Edital R$10.00
: Protocolo: 112695 Sacado: CONDOMINIOPRo.D.LErrEJGUADOSUL CNPJ: 02,851.6471000
: Cedenle: ESCRITORIO Co.NTABIL BUCHMANN SCnDA CNPJ: 76.371 5821000
; Numerado Tllulo: 1539 Espécie: Duplicata de Venda Mércantil por Indicação
; Apresentante: BANCODO BRASIL SA Data Vencimento: 16/05/2009 Valor: 190,17
; Liquida�oapósa intimação: R$10,00, Condução: R$8,96, Diligência: R$20,00, Edital: R$10,OO
; Protocolo: 112696 Sacado:COOP.PROD.AGROP.JGUADOSUL·COPAJAS CNPJ:06.171.996/000
; Cedente: ESCRITORlo. Co.NTABIL BUCHMANN SC lTOA CNPJ: 76.371.582/000
, Número do Tllulo: 1528 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil perlndcaçãc
; Apresentanle: BANCO. DO. BRASILSA

.

Data Vencimenlo: 18/05/2009 Vaiar: 1.060,58
Liquidaçao após a inlimação: R$10,00, Condução: R$39,24, Diligência: R$ 30.70, Edital: R$10,OO

,
.------

_J

; Prolocolo: 112725 Sacado:PMRl BENEFICIAMENTOTEXTEISLTDA CNPJ:07.675.4191000
; Cedente: CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTOA CNPJ: 85.179.240/000
; Númerodo Titulo: 27434/1/12 Espécie: Duplicata de VenCll Meroantilpor lndleaçâó
: Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 18105/2009 Valor: 705,00
! LiquidaçãoajlÓsa inlimação: RS 10,00, Condução: R$8,96, Diligência: R$20,OO, Edital: R$10,00 .

: Protocolo: 112782 Sacado: MCV COM. E INSTL. ELETRICA L CNPJ: 09.424 .1871000
, Cedente:ACE SCHMER�AL ELETROElETRONICAINDUSTRIAL LTO
; Númerodo Titulo: 036993601 Espécie: Duplicata deVenda Mercanlil por Indicação
: Apresentante: UNIBANCo.-UNIAo. DE BANCOS BRASILEIROSSA Data Vencimento: 15105/2009 valor: 583,54
; Liquidação após a inlimaçao: RS 10,00, Condução: R$ 8.96, Diligência, RS 20,00, Edital: R$10,00

; Protocolo: 112788 Sacado: JAREDISAM.A.RO DASILVA CPF: 052.730.438·75
; Cedent.: RAFAEL RICARDO. LEMOSME
; NúmerodoTitulõ: P784 Espécie: Duplica1a de Venda Mercamil por Indicação .

; Apresentante: HSBC BANKBRASILS.A. BANCO. MULTIPLO DalaVencimento: 15/05/2009 Valor: 54,85
I Liquidação após a intimação: R$10,OO, Condução: R$17,41,Diligência: R$20,�O, Edi�l: R$10,00
: Protocolo: 112797 Sacado: MARCOAURELIO DOS SANTOSMATOZO CPF: 860.323.729·87
; CedentdANCOSANTANDERSIA CNPJ:90.400.8881000
! NúmerodoTítulo: 849639562 Espécie:CONTRATO DE FINAC.
; .Apresenlanle: BANCO. SANTANDER S/A Data Vencimenlo: 17/06/2008 Valoe 45.162,50
; Liquidação após a intimação: R$10,OO, Condução: R$14,60, Diligência:R$20,OO, Edital: R$10,00
i ----.----.-----.-----.----.
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