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o céu é o limite!

H�mago é exemplo
no uso do biogás
Esco,lo pretende aproveitar lixo doméstico
poro ser outossustentável em energia.
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Google enundn projeto de deixar o internet
500 vezes mais rápido que o atual.

INFO EXTRA

use

e
Acusando o secretário Ivo Konell de inviabilizar

suas funções no comando da Saúde, Irineu Pasold
oficializou ontem sua saída. Em carta enviada à

i imprensa, o vice-prefeito também afirma que
nunca foi chamado para participar das decisões
da administração e diz que o PSDB deve se reunir

nos próximos dias para definir o rumo do parti
do. Outras duas secretarias são ocupadas pelos
tucanos, além da Fundação Cultural. Konell ten
tau amenizar os efeitos da decisão de Pasold. "Ti
vemos uma discussão até acalorada, mas nunca

houve atrito com o PSDB".
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Lideranças estaduais tentaram evitar 'o, fim da coligação. Um deles foi o deputado estndunl
Serafim Venzon. (PSDB), que conversou com Pasold na tarde de o.ntem

Aç�o tenta acabar
com a superlotação
Dias antes de deixar o cidade, \
GiI'berto Polli entrou com uma Ação
Civil Público pedindo que o governo
do Estado seja obrigado o transferir
os 210 presos condenados que 'estão
no Presídio Regional.
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Vander desiste de
jogar pela Malwee
Multo rescisório de RS 27 mil seria o

pivô do separação, segundo o

diretoria do equipe.
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RETURNO
O torcedor espero
um novo Juventus.
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PONTO DE VISTA'

Obro no.Ponte do Portal
a produção de Jaraguá do Sul ou recebemos pro
dutos de outras regiões.Esta é, portanto, uma obra'
mais do que necessária, de urgência e sua realiza

ção imediata se tornara imprescindível.
O prazo de 30 dias fixado pelo órgão federal

para a completa reformulação da pista de asfalto e

as demais benfeitorias foi compreendido emesmo

os transtornos, que uma operação como essa cau

sa, perfeitamente assimilados.
O que preocupa, diante' das últimas informa

ções, é quanto ao prolongamento deste prazo para
mais 45 dias. É importante deixar claro que esse

.entendimento não se prende a um capricho por
conta do desconforto que a obra resulta, como
as filas nas passagens de veículos pela ponte. O
problema é quando a demora na conclusão de um
trabalho implica em perdas para as empresas, que
ao serem obrigadas a reduzir o ritmo de viagens de
cargas, começa a ter reflexo na economia da região.

, Estamos buscando uma forma de contar com
o apoio do Dnit para equacionar esta situação mo
mentânea. O órgão federal sempre tem demons-

trado boa vontade em atender aos pleitos da nos

sa comunidade e não temos dúvida de que será

possível encontrar uma solução. Umà alternativa

eventualmente poderia ser a instalação de uma

destas pontes móveis que o Exército instala em

situações de emergência. É claro que isso depende
de um estudo técnico, mas nada que não possa ser
executado em caráter provisório.

O Dnit também poderia, em nosso entendi

mento, tomar medidas práticas como orientar as

polícias rodoviárias federal e estadual paraumme

lhor controle de fluxo nas rodovias- que dão acesso
.

à Guaramirim e Jaraguá do Sul pelo bairro Ilha da

Figueira, buscando mais agilidade e segurança no

tráfego de caniínhões e veículos leves. Também es

tamos sugerindo que os trabalhos não se limitem

ao período diurno, mas que se estendam a noite,

quando o moviniento é menos intenso.

Enfim, precisamos em conjunto;com os

técnicos, buscar alternativas. No encontro que
será realizado com o Dnit certamente encon

traremos soluções.
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As melhorias' na infraestrutura sempre são

bem-vindas, especialmente aquelas que trázem

conforto e bem-estar às pessoas.
É o caso da ponte localizada nos limites de

[araguá do Sul e Güaramirim, uma das principais
ligações da nossa cidade em direção ao litoral cata

rinense e às demais regiões do Brasil pela BR-l01.
, Quando o Dnit anunciou o projeto de recupe

ração da 'Ponte do Portal', como ela é conhecida

por todos nós, a comunidade .comemorou porque
a estrutura deste equipamento já Vinha trazendo

sérias preocupações. Afinal, é por esta ponte que
milhares de pessoas transitam diariamente e é por
ali que a maioria das nossas empresas escoa toda

DO LEITOR

Abuso policial
Em nome do Conselho de Segurança de Schro

eder, expressamos os' nossos sentimentos de re

volta ao fato que aconteceu na cidade de Guara

mirim, com o vereador Gilberto Junkes, que deixa

todos nós que trabalhamos voluntariamente em

prol da segurança e do bem estar dos munícipes
preocupados.

Indignados pela ação truculenta e covarde dos
,

policiais, pela inexperiência dos mesmos, ou pelo
fato de serem autoridade fardada, se condiz ter ple
nós poderes para agredir não só fisicamente, mas
moralmente seja quem for, são homens treinados

para servir o bem, e não para .destruir as últimas es

peranças que ainda temos dé viver com dignidade.
O caso dos autos revela exageros na conduta

dos policiais, que ao abordar o autor; passaram a

submetê-lo a constrangimentos; a dor, a revolta de

saber que faz um serviço para o bem e em, troca o ser

humano recebe um tratamento que nem um animal
merece.

Sempre que nossos direitos forem desrespeita
dos por violência policial ou qualquer autoridade
maior, devemos denunciar de todas as formas.

Esperamos que haja uma autoridade acima do

que praticou os abusos, ou uma pessoa de boa von

tade capaz de dar as mãos na luta contra a violência

e pela justiça, que conheça o seu dever de exercer a

função de um policial, podemos citar três exemplos
a serem seguidos por um policial exemplar:

1- Seu dever é proteger 0$ cidadãos, garantindo
suas liberdades asseguradas na constituição;

2- Não deve cometer um crime para descobrir outro;
3- Agindo com violência, você estará contribuin

do para que a violência se perpetue. Amanhã; a ví
tima poderá ser você ou alguém seu.

Esperamos imensamente em nome do Conselho

de Segurança de Schroeder, que a Câmara de Gua

ramirim fiscalize os fatos ao decorrer do processo,

que as autoridades cabíveis hão se façam de esque
cidas e tomem providências, para que não se repita
com demais.

VILMAR JUNKES, PREsmENTE DO CONSELHO OE

SEGUR/�'NÇJll.. IJIE: S(!H�m��m�f�

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

enviados para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta poro 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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Carolina Tomaselli
,Renúncia'

G9
Já na Câmara de Vereadores,

o racha da aliança, se confirma
do, altera pouco o atual quadro.
Na verdade, só oficializa a posi
ção do único vereador da ban

cada. tucana, Adernar Winter,
que vinha mais votando com a

, oposição do que com o governo.
Assim, a administração passa a

contar apenas com os dois da
bancáda do DEM e o G8 vira G9.
Nas legislaturas passadas costu
mava ser o inverso, com o gover
no incorporando apoiadores.

Existe uma
, técnica que é
I' treina�a e <leve

se,r aRlicada.
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Encontro
A Famesc (Federação das

Associações de Moradores) do
Estado promove neste fim de
semana um encontro estadual
na Arena Jaraguá. Amanhã, à

partir das 15 horas acontecerão
debates sobre a importância da

organização, do movimento po
pular. À noite haverá jantar e, no
domingo pela manhã, uma reu-

'

nião com a diretoria da Famesc.

O presidente da Ujam, Agosti
nho Zimmermann, convida to

das as lideranças da região:

O vice-prefeito lrineu Pasold (PSDB), renunciou ontem ao

cargo de secretário de Saúde, alegando, em suma, falta de au

tonomia da pasta e ingerência do secretáriodeAdministração e
'

Fínanças, Ivo Konell (DEM). A exoneração do tucano·Sérgio Pa

checo, na terça-feira, lamentadapelamaioria dos integrantes do
ConselhoMunicipal de Saíide; na reunião daquele dia, pesou na
decisão: Mas o estopim foi uma discussão entre Konell e fasold
na quarta-feira a tarde, que fez o tucano pararno hospital. Como .

presidente do diretório, Pasold disse ter sido uma decisão pes
soal) mas a situação, da aliança será - já vinha sendo - discutida

pelo partido. Um novo caminho se desenhapara a política local.

Dejavú. ,

Apesar de abrirmão da secre

taria, lrineu Pasold não renunciou
ao cargo de vice-prefeito. Resta sa
ber se ele vai continuar exercendo
funções dentro da Prefeitura, ou
vai fazer como Moacir Bertoldi, a
'quem tanto criticou por receber
sem trabalhar. Vice de Pasold no

governo 2000-2004, Bertoldi (en
tão PPB) rompeu com o tucano

no segundo ano de gestão - como

agora-, após a exoneração do se

cretário do então vice, Jair Pedri,

•

Em jogo
Comandadas por tucanos,

estão em xeque outras duas se

cretarias - Educação com Silvio
Celeste e Desenvolvimento Eco

nômico com Célio Bayer - e a

presidência da Fundação Cultu
ral com IorgeLuiz de Souza, sem
contar outros tantos cargos de

confiança indicados pelo parti
do. Por conveniência ou sabe-se

lá qual razão, ninguém abriu o

bico ontem. O PSDB está racha

do, parte quer ficar outra não.

CÉSAR JUNKES

Municipalizacão'- Transporte
A respeito da má quJidade O prefeito também adianta à

da água fornecida peia Casan, o
'

coluna que ainda ontem envia

prefeito deMassarandubaMário ria para a Câmara a proposta de

Fernando Reinke '(PSDB) infor- concessão de transporte gratuito
ma que o problema já foi alvo de para estudantes universitários e

duas comunicações ao Ministé- dê cursos técnicos. Nãomais con

rio Público. Com o contrato da templando apenas a alunos de

estatal vencido há cerca de dois baixa renda,mas a todos, integral
anos, porém ainda atendendo, o mente. Assim, de forma idêntica

prefeito aguarda para a próxima ao projeto' que foi protocolado
,

semana a entrega do projeto de no ano passado por estudantes,
saneamento básico,' que inclui o primeiro de iniciativa popular,
um estudo para municipaliza- aprovado pelos vereadores ainda

ção da água. O martelo ainda em 2009 e vetado pelo prefeito..
não foi batido, mas a tendência E, portanto, corrigindo o vício de

é essa, informa Reinke. origem, a razão do veto.
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Próximo a Leonel Pavan, deputado Serafim Venzon ·(PSDB) vei�'�'Jar�'���"�ntem para tentar remediar a situação

RENÚNCIA

A. •

romce euma
. 'saí a anuncia a
Irineu Pasold deixa a Secretaria de Saúde
JAR,AGUÁ DO, SUL

Aliados nas esferas estadu
al e federal, as relações entre 'o

PSDB e 'o Democratas estão es

tremecídas na cidade. O vice

prefeito Irineu Pasold (PSDB)
comunicou' oficialmente' on
tem a saída do cargo de secre

tário de Saúde em uma carta
contendo críticas ao secretário
de Administração e' de Finan

ças, Ivo Konell. Os demais se

cretários do partido continu
am na Prefeitura.

A renúncia foi divulgada
.

,

pela, manhã, quando Pasold ''A atual administração, atra-
entregou à imprensa uma car- vés de -',

ingerência, 'teima 'em
ta e um áudio, no qual o con- aplicar os métodos de 1991,
teúdo é lido pelo próprio vice- 'ora,,�!���1Í,�� �ú?lica de Jaraguá

, prefeito. No documento, ele do Sul deho]e e muito diferen
afirma que todas as decisões te daquela época", e-screveu. .

- da'Prefeitura eram centraliza- A tarde, após uma conver-

das na pessoa de Ivo Konell e sa .

com o, deputado estadual

que o setor de saúde era uma Serafim Venzon (PSDB), Pa

responsabilidade sua, mas so-. sold reafirmou que a sua saída
fria interferências do secretá- ,ocorreu porque não conseguia
rio de Administração. trabalhar com Ivo Konell. Se-

gundo ele, a decisão foi indi
vidual e não do partido. "Eu
tomei essa atitude individual
mente, em função.do ambien
te que se criou com o Konell,
por causa dás atitudes que ,ele '\

tomou, interferindo no meu

trabalho. As ações dele' {àIIl
contra determinações do Mi
nistério da Saúde", acusou.

GIOVANNI RAMOS

CONFIRA NA íNTEGRA
A CARTA DE RENÚNCIA
_DE IRINEU PASOLD

Eu, Irineu Pasold, considero impossível a mi- '

nha permanência no atual governo como secretá- ,

rio Municipal de Saúde, e por isso venho a públi
co esclarecer: '

Em 2008 ajudamos a construir um projeto de

governo para [araguá do Sul, pois tínhamos e te

mos o desejo de trabalhar por uma Jaraguá feliz.
Nos dedicamos de corpo e alma e este projeto que
foi vitorioso nas urnas. Por isso, é importante es

clarecer a opinião pública, pois o povo que acre
ditou neste projeto merece toda a nossa conside-

ração e respeito.
.

MEUS MOTIVOS SÃO OS SEGUINTES:
Coube a mim a responsabilidade de reorga

nizar o sistema de saúde de Jaraguá do Sul. Já
sabíamos que não seria um trabalho fácil, mas se

mostrou bem mais difícil do que o esperado, pois
além de todas as dificuldades que já existiam.mui
tas outras foram criadas pela própria administra

ção municipal.

Perante o Ministério da Saúde, a responsabili
dade pela gestão é do ·secretário da Saúde, mas a

atual administração, através de ingerência, teima
em aplicar os métodos de 1991. Ora, a saúde pú
blica de Jaraguá do Sul de hoje é muito diferente
daquela época.

A administração cria dificuldades, atrasando' a
elaboração de projetos dos postos de saúde - que ,

são quatro -, as licitações, as compras de medica
mentos especiais - que estão sendo centralizadas
na administração -, as contratações de funcioná
rios como enfermeiros e agentes comunitários de
saúde bem como as ações da vigilância sanitária
foram todas dificultadas pela administração, na

pessoa do senhor Ivo Konell.

Quanto à.administração de outras áreas, corno
'vice-prefeito e parceiro na elaboração do projeto
de governo, não nos foi permitido opinar em mo

mento algum, pois foi tudo centralizado em torno
de uma só pessoa, o senhor Ivo konell.

,

Em função dessas situações que' me impos
sibilitaram de dar à

população de Jaraguá um

atendimento em saúde à altura do que foi pro
metido em nosso 'projeto de governo, que já
provamos ser viável, estou deixando o cargo de
secretário municipal de saúde e me dedicarei à
função de vice-prefeito.'

•

, ,Levarei esta decisão ao diretório municipal do
meu partido, o PSDB, onde deliberaremos sobre a

posição do partido em relação a essa atitude, que
até aqui diz respeito somente à'minha pessoa.

.. .Dediqueí quase toda a minha vida à saúde pú
blica e pretendo continuar lutando por ela. Em

qualquer cargo que, eu ocupe ou venha a ocu

par, ou mesmo como um simples cidadão, jamais
abandonarei a busca por melhorias para a saúde
do nossopovo.,

.
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OUTRO LADO
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Ivo Konell nega atrito com o PSDB
Secretário atribui renúncia ao pedido de enquadramento de vereador

i!r!' ·'.ili

·

··es
· JARAGUÁ DO SUL

o secretário de Adminis
tração e de Finanças, Ivo Ko

nell, negou ontem à tarde que
tenha atritos diretos com o

vice-prefeito Irineu Pasold. O

I
marido da prefeita acredita

que dois fatores,possam' ter
· motivado a decisão: a exone

.ração de' um tucano comis

.sionado, a centralização do
· departamento de compras e

as reclamações do Executi
vo com o vereador do PSDB
Adernar Winter.

Segundo Konell, as execu

fivas de PSDB e' DEM se reu

niram na segunda-feira. para
discutir a atitude do tucano

Sergio Luiz Pacheco, diretor'
-de Atenção e Especialidades
da Secretaria de Saúde. "Nós
comunicamos que ele seria

demitido por infidelidade e

,arrogâncijl ao participar de
um, evento promovido pelo
PT", afirmou o secretário, em
entrevista ao Jornal da 105FM,
em referência ao evento em

prol do ginásio Arthur Müller
'realizado no último sábado.

Outro assunto que teria
entrado na pauta da reunião
é atuação do vereador Ade
rnar Winter. Konell conta que '

cobrou de Pasold, que é pre
sidente do PSDB, uma enqua
dramento do tucano, que já
votou diversas vezes contra o

governo. "Cobramos uma ati
tude dele quanto ao Winter,
pois não queremos um aliado

, que combata a gente na Câma
ra de Vereadores", comentou. -

Pasold 'e Konell voltaram
a conversar na quarta-feira,

, .

quando tiveram uma discus-
são. "Em um ano e dois meses

de governo, foi a primeira vez

que fui no gabinete dele. Fui
cobrar uma posição quanto
ao Winter e' soube que ele
nada fez, nem conversou

com o vereador. Tivemos
uma discussão até acalorada,
mas nunca houve atrito com

o PSDB"" afirmou.

CENTRALIZAÇÃO
"DE COMPRAS

Para Koriell, as reclamações
do secretário de saúde quanto
à interferência nos trabalhos
não são corretas, porém admi
te que houve uma mudança
na compra de materiais, den
tro da Prefeitura. Segundo ele,
a prefeita centralizou todas as

compras do município em um

único departamento, decisão

que pode ter desagradado a

Secretaria de Saúde. '

, ''As orientações da Cecília
foram essas e já estão sendo
tomadas. Ele pode ter algu
ma razão na reclamação, mas'
será assim que a' Prefeitura
irá proceder daqui por dian-
t
" f'e , rea irma.

Konell negou que o se

nador Raimundo Colombo
(DEM) tenha visitado Jaraguá
do Sul ontem no final da tarde
para resolver problemas entre

os dois partidos e não infor
mou a pauta do encontro.

GIOVANNI RAMOS

�I.._.

Secretório também atribui saída de Pásold à exoneração de outro tucano

PSDB discute aliança no -próxima terça-feira
Partido tambémreclama de acordos que não teriam sido cumpridos em relação à distribuição de cargos

JARAGUÁ DO SUL

O diretório municipal' do
PSDB deve se reunir' na pró
xima terça-feira para discutir a

renúncia do secretário de Saúde,
Irineu Pasold. E, por consequ
.ência, a postura do partido com

.relação à aliança com o DEM. A
reunião foi marcada pelo próprio
vice-prefeito, que também pre
side o partido na cidade.

Enquanto isso, o PSDB con

, tinua fazendo parte da adminis
tração. O partido ainda possui
os secretários Sílvio Celeste, da

Educação, Célio Bayer, da In
dústria e Comércio, e Jorge Luiz
de Souza, .presídente da Fun

dação Cultural. Bayer e Celeste,
foram procurados pela reporta
gem de O Correio do Povo, mas
não quiseram se pronunciar so
bre o assunto.

O deputado estadual Sera
fim Venzon (PSDB), que é liga
do ,ao vice-governador Leonel
Pàvan, esteve ontem em Jaraguá
do Sul e conversou com Pasold
sobre o assunto. Segundo. ele, a
preocupação é de um distancia-

menta de PSDB e DEM, aliados com a prefeita Cecília Konell e
no Estado e em Brasília. o .secretário Ivo Konell, não foi

"Jaraguá é importante eco- encontrado pela reportagem.
nomicamente e politicamente Apesar dointeresse estadu
no Estado. Queremos manter a _

al em manter a aliança, Pasold
tríplice aliança (PSDB-PMDB- admite que não é o único do
DEM) e fica ruim duas forças partido em divergência com a

políticas fão importantes estar atual administração. Segundo
em trincheiras diferentes. O ele, a Prefeitura não cumpriu
senador Raimundo Colombo acordos estabelecidos com

(DEM), que é o nosso candida- a, sigla durante a campanha
to a governador, virá aqui hoje para a montagem de equipes.
(ontem) e vai tentar restabele- ,\ "O PSDB tinha um percentual
cer essa parceria", afirmou Ven- e não atingimos nem 50%. Há
zon. Colombo, que se reuniria uma insatisfação de pessoas

que não entraram na Prefeiturà,
em detrimento de outras pesso
as que vieram de outros 'luga
res, que até fizeram campanha
contra a Cecília",'denuncia.

Uma das decisões do DEM

que contrariou os tucanos foi
a exoneração de Sérgio Luiz
Pacheco do cargo de diretor de

Atenção e Especialidades, su-,
bordinado à Secretaria de Saú

de, após apoiar' o- movimento
em prol do Ginásio ArthurMül
ler. "Foi uma, demissão muito

injusta", avaliou Pasold.
"

/
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Regiao sofre com a falta de água
Interrupçâo do serviço acontece porque bomba estragou, diz a Casan

,

CORUPÃ/MASSARANDUBA
A ausência de água se tornou

um problema cotidiano para os

moradores da Vila Izabel nos
últimos, nove dias. A falha no

abastecimento também atinge
o bairro Seminário,' Loteamen-

,

to Erwino Moreira e Vila São
Jorge, localidades situadas nas

áreas mais altas e distantes do '

município de Corupá.
A falha na distribuição acon

tece porque uma bomba, que
puxa água para estação de tra

tamento" estragou no Rio Ano
Bom. O gerente da Casan (Com
panhia Catarinense de Águas e

Saneamento) Walter Maia garan
te que o serviço será normalizado
hoje. '1\, bomba queimou. Duran
te a noite tinha água, mas os mo

radores não tinham caixa para
reservar, por isso ficaram tanto
tempo sem água", argumenta.

Na manhã de ontem a dona
de casa Isolde Zweifk, 43 anos,
driblava as dificuldades impro
visando os afazeres domésticos
com água mineral, da chuva e

,

da piscina de plástico dos fi
lhos, Por dia, Isolde usa um ga
lão de água mineral de 20 litros,

que custa, em média, R$ 5, para
cozinhar os alimentos e tomar

banho. A limpeza da residência
foi feita com a água da chuva e

da piscina. "Eu me preocupo
com a saúde das crianças que
não podem ficar em contato
com água suja, por isso eu com
pro água mineral", enfatizou.

.

Para tentar amenizar o pro
blema, a Prefeitura entregou três,
galões de água do rio para a dona
de casa Thaisa Meyer, 23 anos.

'1\, água é suja. Tenho que dar ba
nho nos meus dois filhos, lavar o
uniforme do colégio", desabafou.

Em Massaranduba. a agên
cia da Casan trabalha com 70%
da capacidade de abastecirriento
de água desde o fim de semana.

Segundo o gerente Jeferson Luís
Rosa, não há previsão para nor

rrializar o serviço. "O conjunto
de bombas queimou e não fi
cou pronto. Estamos trabalhan
do com as bombas reservas. Os

.

pontos mais altos do município
ainda estão sem água", declarou.

.

A Prefeitura já anunciou que
vaimunicipalizar o serviço.

DAIANA CONSTANTINO Isolde Zweifk reserva água da chuva em baldes para limpar a casa

PIERO RAGAZZI

(
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Educação entrega livros
do Sistema Aprende Brasil
GUARAMIRIM

A rede pública escolar de
Guaramirirn recebeu ontem
os livros do Sistema Aprende
Brasil, implantado pelo Gru

po Positivo e ad�uirido pela
Prefeitura no valor de R$ 608
mil. Além do material didáti
co, os estudantes vão ter aces
so à pesquisa no portal virtual
www.aprendebrasi1.com.br
para complementar os conteú
dos e-reforçar o ensino.

Essa é a segunda vez que os

alunos vão trabalhar com os

,materiais do Sistema Apren
de Brasil. De acordo com' a

professora Patrícia Aparecida
OUo, da escola José Dequech,
do bairro Corticeira, os livros

Estudante Agnaldo
Jesus Borges, 9 anos,
da escola José Dequech,
recebeu o livro ontem

foram reformulados com mais

informações, histórias e expli
cações. "Os alunos ficam mais
incentivados a pesquisar so

bre as disciplinas", enfatiza.
O estudante Agnaldo Jesus

Borges, 9 anos, disse que gos
tou de receber os novos livros.
"O que mais gosto é das his
torinhas", contou. E a colega'
de classe, Adriana Schmidt,
9 anos, diz que agora é mais
fácil organizar os conteúdos
estudados. "Gosto de escrever

no livro, das leituras e histó
rias", completou.

.

Cada edição traz seis disci
plinas integradas. Por ano, são
usados quatro livros. A Prefeitu
ra entregou para o ensino fun
damental 1. 718 livros e 856 vo
lumes para a educação infantil.
Esses números devem ser supe
rados sendo que transferências
de estudantes e novas matrícu
las estão sendo realizadas.'

.&3. Coson.vai
, .entreqer o chove
nos próximos dias.
ALCEU MORml,

'

cv:\
SECRETÁRIO DE SAÚDE .".",

Prefe'itu,ra ",

no comando
A Prefeitura de Corupó deve

'

nssumír o abastecirnieflte e o distri-
'

,

I buição de águo e o tratamento de I'

esgoto sanitário - adininistrado e

promovida pela Casan nos ,últimos
30 anos - oficialmente nos próximos ,1,11dias, conforme anunciou ontem o

secretário de Saúde Alceu Moretti.
O contrato entre a administração
pública e a companhia encerrou'
em setembro passado. Moretti vai
responder, temporariamente pelo
trabalho, mas o ideio é tercelrízer

� os serviços. "lEsta'mos conversando
'

�

II
com. uma empresa especlnlzede.

r;;ô<1:v, Depois que a Cason entregar a

� chave VO(1los,ser responsáveis pelo
�" p1rocesso tf(ínsUór'io porque 'a "ideio

.

o

é controtar uma empresa".

EMISSAO DE NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS

,

Software gratuíto, só .

R$ 100100 /rnês
para até 59 NF-e emitidas

www.dimnfe.com.br
Fone: 47 3371-1514

Palestra,

'paro as

mulheres
A Amvali (A�sociação dos Muni

cípios do Vale do Itapocu) promove
o 10 Encontro Microrregional poro
celebrar o Dia Internacional do, Mu- '

Iher, comemorado no dia 8 de março.
O evento acontece no dia 10 e estó '

previsto poro os 14 horas, no auditó
rio da sede da associação. A palestra
seró sobre sexualidade.
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Promotor reage contra superlotação
Ação Civil Pública pede transferência de 210 detentos do Presídio Regional

·

JARAGUÁ DO SUL

Em seus últimos dias como

promotor de Jaraguá do Sul, Gil
berto Polli entrou com uma Ação
Civil Pública pedindo ao Gover
no do Estado de Santa Catarina

para transferir os 2�0 presos
condenados 'que

.

estão detidos
no Presídio Regional no prazo
de quinze. dias. PoUi foi promovi
do e começa a trabalhar em São

.Iosé, grande Florianópolis, no

início de março. Seu substituto
será Gilberto Taylor, de Concór
dia. Taylor chega à Jaraguá com o

desafio de trazer soluções para o

sistema prisional.
No' texto da ação, Polli pede

que o Estado seja obrigado a pa
gar uma indenização de R$ 100

mil aomunicípio caso o prazo de

quinze dias não seja cumprido.
Se a transferência não acontecer,
que seja estabelecido o valor de
R$ 5 mil por cada preso condena
do.A ação será julgada na comarca
do Poder Judiciário de Jaraguá do
Sul. "Nos últimos anos o Estado
não fez nada pelo sistema prisio
nal da cidade. Então essa é uma
forma de pressionar e tentar con
seguir rnelhorias", justifica Polli.

Acidente grave
na SC-413
GUARAMIRIM

Ontem, por volta das 14h,
· um acidente entre carro e

caminhão, na, SC- 413, qui
lômetro 46, em Guaramirim,
deixou um homem grave
mente ferido. De acordo com

informações da Polícia Rodo
viária Estadual, Vitor Antônio
Zavaglia, 51 anos, dirigia um
Monza prata com placa de

Jaraguá do Sul quando bateu
de frente com um caminhão
Mercedes Benz com placa de

Palmitos (SC), dirigido por
Ademar Pedro ArOS!, 56 anos.

Vitor foi atendido pelo
Samu no local do acidente e

. teve duas paradas cardiores
piratórias. Ele foi conduzido
para o hospital São José, e foi
encaminhado diretamente
para a UTI (Unidade de Te-

· rapia Intensiva). Até o fecha
mento dessa. edição ele per
manecia internado em estado
grave. O motorista do cami
nhão não teve ferimentos.

O presídio está superlotado.
A capacidade para 76 detentos
foi superada em 350%. Dos 325
detentos que estão lá, 210 já fo
ram julgados e deveriam ter sido
transferidos para penitenciárias.
No início do mês, um acordo do
Presídio Regional com o Deap
(Departamento de Administra
ção Prisional) foi descumprido
e seis presos que estavam na Pe
nitenciária de Joinville voltaram
para o Presídio Regional em [ara
guá do Sul. Desse número, dois
aguardam julgamento e quatro já
.foram condenados.

Para amenizar a situação,
um muro com 200 metros de

comprimento por seis de altura
será construído. A estrutura vai

permitir, futuramente, que seja
construída uma ala para setenta

presos: com espaço de trabalho
para os detentos. As obras estão

previstas para iniciar em abril.
Essa é uma antiga reivindicação
do Conselho Comunitário Peni
tenciário que ganhou força de

pois da rebelião de 31 de dezem
bro do ano passado.

TAC prevê 280
novas vagas,
em creches'

Outra ação de destaque
de Gilberto Polli foi. no campo'
da' educação..No ano passa
do o promotor assinou com a

,Prefeitura um TAe (Termo, de
Ajuste de Conduta) que prevê
a abertura de 280 novas vagas
em creches no município. Se
gundo Polli, ain<kJ -não é pos
sível fazer uma anólise de que
o termo está sendo cumprido,
já que o municípiQ tem até
31 de dezembro de 2'010 paru

.

apresentar os resultados. Mas
ele ácredita na boa vontade da
administração municipal ,em
c,umprir com suas obrigações
na área de educàção.

CRISTIANE ALVES

FALECIMENTOS

Faleceu às 1h30 do dia 23/2. o Sra. Annita Zielhs
dorff. com idade de 80 anos. o sepultamento foi
realizado dia 24/2. às 9h30. saindo o féretro da
Igr2ja dos Apóstolos. Bairro Centenario. seguindo
a'pós poro o cemitéri,o de João Pessoa.

dia 24/2 às 16 horas. saindo o féretro da Capelo
Mortuário Mario leier. seguindo após paro o ce

mitério Municipal do Centro.

PolIi diz 'que .oçõo é uma forino de

presslennr o Estado a resolver a

situaçõQ do Presídio Regional

Sem data para inaugurar
a Delegacia da Mulher

Mulher. E para começar suas

atividades todas as melhorias
.
devem ser realizadas antes.

Além das questões estru-·
turais, a unidade também
precisa de funcionários. Oito
policiais, que se formam em

meados de'março na Acade
rnia da 'Polícia Militar, vão
ser designados para traba
lhar na unidade em Jaraguá
do Sul. O delegado Uriel Ri
beiro também negocia com a

Prefeitura a liberação de um

psicólogo, uma assistente so

cial e uma recepcionista para
trabalhar na delegacia. "Não
tem como começarmos a

funcionar sem o pessoal qua
lificado" comenta Ribeiro. O

delegado é cauteloso quanto
à nova data de inauguração
da delegacia. "Vamos ter uma
ideia da data mais provável
assim que começarem as re

formas" afirma.

JARAGUÁ DO SUL

A expectativa para a

inauguração da Delegacia
da Família era no dia oito

12' de março, quando se come

� mora o Dia Internacional da
i Mulher. Mas, só agora o de
� legado' Uriel Ribeiro divul

Movimento intenso na rodovia pode ter sido uma das causas do acidente ga que o imóvel localizado.
na rua Martim Stahl, bairro
Vila Nova, foi aprovado pela
fiscalização do Fundo de Me
lhoria da Polícia Militar.

Na próxima semana o con

trato de locação do imóvel
.

deve ser assinado. "Com o

contrato assinado o dono do
imóvel vai começar a refor
ma" comenta Ribeiro. Dois
banheiros, uma cela' e mu

dança de toda a rede elétri
ca, além de adicionais como

pintura nova e quebra de pa
redes devem ser feitas para
deixar a casa em condições
de receber a Delegacia da

Faleceu à 1 hora do dia 24/2. o Sr. Stenio Ricardo

Schlt)idt. com idade de 32 anos. o sepultameillo
foi realizado dia 25/2. às 10 horas. saindo o fé
retro do Capelo Mortuário do Vila lenzi, seguindo
após poro o cemitério do mesmo localidade:
Faleceu às 21 h29 do dia 24/2. o Sra. Magdalena
Carlesco Bariviera. com idQde de 16 anos. o se

pultamento foi realizado dia 25/2. às 11h30. sain-
,

do o féretro do Comunidade Santo Ano. seguindo
após poro o cemitério Municipal do Vila Lenzi.

, -

Faleceu às 22hl0 do dia 24/2. a Sra. Jovita Gros-
skopf. com idade de 12 anos. o sepultamento foi
realizado dia 25/2. às 18h30. saindo o féretro do
Capelo Mortuária da Vila lenzi. seguindo após
para o cemitério Municipal do mesma localidade.

Fa�ceu às 10 horas do dia 23/2. a Sra. Amabile
ZaboJi. com idade de 11 anos. o sepultamento foi
realizado dia 24/2. às 10 horas. saindo o féretro
do Capelo Mortuário do Vila tenzi, seguindo após
poro o cemitério Municipal do Vila lenzi.

�

Faleceu às 17h15 do dia 23/2. a·Sra. EIIi Paulo

Kruger Persike. com idade de 80 anos. o sepulta
mento foi realizado dia 24/2. às 16 horas. saindo
o féretro do Capelo Mortuário Sr. Bom Jesus. em
Guaramirim. seguindo após poro o cemitério_Mu
nicipal de Guaramirim.

'

Faleceu às 20h30 do dia 23/2. o Sr. João Leier. com
idade de 86 anos. o sepultamento foi realizado
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EXEMPLO

foco, está a inclusão atra�és
da arte e a descoberta de ta

lentos. Os participantes rece

beram bolsa de estudo e, em

novembro, mostraram a mon

tagem "Villa Lobos em cena" à

plateia jaraguaense.
Neste ano, os alunos reco

meçam a maratona de coreo

grafias na próxima semana. Já
os novos integrantes iniciam
as aulas em 5 de abril. A em

presa Weg auxilia o projeto por
meio da Lei Rouanet. O museu .

ficana Avenida GetúlioVargas,
667,- e funciona de terça a sexta

feira, sempre das 14h às 18h.

GEUl--------------------

Museu expõe figurinos e

fotos do 'Dentro da dança'
, '

Engenheiro avalia
'. .

projeto de biogás
Homago deve aderir à tecnologia alemã.
JARAGUÁ DO SUL

Além de um exemplo a ser

seguido, o projeto de biogás da
Escola Holanda Marcelino Gon

çalves, no bairro ilha da Figueira,
também deve se tomar uma solu
ção. É que a partir de uma ideia
experimental nascida' em 2005,
agora, alunos � professores pre
tendem modificar toda a rotina
da instituição.

Namanhã de ontem, especia
listas estiveram na entidade para
verificar as necessidades exigidas
pela operacionalização do siste
ma. Em breve, ele vai transformar
lixo doméstico orgânico em gás e

energia elétrica. Mas, para isso,
-é preciso acertar a aquisição de

equipamentos. Por causa desse
motivo, o engenheiro eletricista
Paul Thürwãchter, da Alemanha,
visitou o local. Acompanhado do

agrônomo Hugo Gosmann,' da
UFSC (Universidade Federal de
Santa Catarina), o profissional
fez uma avaliação e, a partir de
então, auxilia o colégio a implan- \

tar oficialmente o prograrria.
Segundo a diretora, .Ivonete

Machado, a intenção é alimentar
a cozinha com gás produzido na,

própria escola. Depois, será a vez

dos alunos acenderem as luzes das
salas 'de aula através de energia elé
trica saída do projeto. Paralelo às
duas ações, ainda há a intenção de

captar água da chuva para limpeza
e abastecimento dos banheiros.

KELLY ERDMANN

Escolá vai se
autossustentar

Com as adequações que inte
gram o projeto de biogás, a escola
vislumbra alcançar' um objetivo
em especial. Conforme à direto
ra, o intuito e se tomar autossus- ,

'tentável. "Queremos resolver a

questão energética e ainda con

tribuir com o meio ambiente",
resume. O sistema de reapro
veitamento de lixo soluciona a

emissão de metano na atmosfera.
Conforme o engenheiro agrôno
mo Hugo Gosmann, o material

-

tem 21 vezes mais potencial po
luidor que o gás carbônico.

JARAGUÁ DO SUL
\

O MuseuWeg encerra, nesta
sexta-feira, as visitas à exposi
ção "Dentro da dança". A mos

tra é resultado do projeto de
mesmo nome e, por isso, conta
com fotografias que retratam
ensaios e apresentações. Além
disso, o público também pode
conferir de perto os figurinos
utilizados nos espetáculos.

Idealizado pela Lisa Jawor
ski Produções em parceria
com a Scar, o programa foi
criado no ano passado e aten-·
deu 130 crianças e adolescen
tes da microrregião. Como

SDR faz oitava chamada para.·
preencher vagas ainda abertas
JARAGUÁ DO SUL

Professores que ainda procu
ram vagas de trabalho temporá
rio nas escolas estaduais do Vale
do Itapocu devem, entrar em con

tato com aGerência de Educação,
da SDR (Secretaria de Desenvol
vimento Regional) de [araguá do'
S1J].. Hoje, acontece a oitava cha
mada de profissionais e,

- dessa
vez, o processo leva erri conside-
'ração o currículo dos candidatos.

Conforme Deni Rateke, ge
rente da pasta, nas 32 institui

ções de ensino existentes na

microrregião há.problemas no

quadro de funcionários. So
mente no colégio São- Pedro, no

Escola quer abastecer cozinha com gás vindo do lixo doméstico orgânico
-

COMUNI.CAÇAO.
Comunicamos que a partir de 22 de novembro de

2009, Sérgio José Felix, identidade RG 474881'
SSP e Alire Jose Bertoldi,: identidade 715804 1,'
ex-sócios da Editora Salinas l.tda - ME, registro
JUCESC sob o número 42204259490, não tem

mais quaisquer responsabilidade, pelos atos pra
ticados em nome da referida empresa.

bairro Guamiranga, em Guara-,
mirim, faltam oito professores.
Outras entidades com déficit
são a Elisa Cláudio Aguír e Luiz
Delfina, em Schroeder, e a Ab
don Batista, em Jaraguá do Sul.

Quem quiser coilcorrer aos

postos de trabalho precisa bus
car a SDR nas, terças € sextas

feiras a partir das 14h. O' ide- ,

al, segundo Deni, é que no dia
anterior à escolha das vagas, a

pessoa entregue o currículo. aos
avaliadores. Os selecionados
começam a exercer a função já
na segunda-fe ira', 1° de março.
A remuneração' depende da

qarg9- horária e da formação.

PIERO RAGAZZI

Segundo
gerente de

Educa,çõo,
faltam

professores
nas 32
escolas
do Vale

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,

-----------�HISTORIA

f

Protocolo: 138489 Sacado: LFG/PRIMA CURSOS SAO BENTO DO SUL IIDA
CNPI: 10.345.276/000Cedente: DICOMUNICACOES E EXPWRACAO DE SERVICOS

EDITAL DE INTIMAÇÃO -

REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL- ESTADO DE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca de Iaraguã do Sul

- Carlos FabricioGriesbach,Tabelião
AvenidaMarechalDeodoro da Fonseca tio 1589

Telefone: (47) 3273-2390'Horáriode Funcionamento: 09:OOh às 18:00h

EDlTALDE lNTIMAÇÃO .
.

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os
aceitarou pagarnotríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado
e registrado o protesto correspondente.A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta,
ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliadaísl fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço
fornecido pelá apresante, tudo em conforrrúdade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 138467 Sacado: ARNAlDO SElLER CPF: 056.007.359-36
Cedente: ALMIRANTEAUTOMOVEIS B L EPP CNP): 00.531.984/000
Número do Título: MEB5OO5 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÜ SA Data Vencimento: 10/12/2009 Valor: 120,00 Liquídação
após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40 / Protocolo: 138599 Sacado:MARLI MARIAMODAS IIDAME CNPJ: 10.692.856/000

Cedente: FINO ESTILO INDUSTRIACOMERCIO 1MP E EXP DE COCNPI: 08.322.433/000
Número doTítulo: 616002 Espécie: Duplicata de Venda'Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento; 12/02/2010 Valor: 330,55 Liqui
dação após a intimação: R$10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 138194 Sacado:ADRlANE FERNANDES RIBEIRO CPF: 029.271.829-22
Cedente: DENTALPLUS IIDA CNP): 03.964.470/000 Número doTítulo: 17006502
Espécie: Duplicata deVendaMercani:il por IndicaçãoApresentante: HSBC BANKBRASILSA
BANCOMUI11PW

.

DataVencimento: 05/02/2010 Valor: 230,00 Liquidação após a inti
mação: R$10,4O, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O
.�-�------------------------------------------------------------------------------_!_-----------------------

Protocolo: 138292 Sacado: ADRIANO )OSEVELHO CPF: 026.295.749-38
Cedente: BVFINANCEIRA S/A-C.EI. CNP): 01.149.953/000Número do Título: 540132520
Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: SERGIO SCHVlZE &AD
VOGADOS ASSOCIADOS DataVencimento: 04/02/2010 Valor: 2.527,82 Liquidação após
a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 15,30, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

.

----------.,-----------------------------------------------------------------------------------_:.._-----------

Protocolo: 138473 Sacado:AGUAVERDE INFORMATICA IIDAME CNP): 08.188.151/000
.

Cedente: D) COMUNlCACOES E EXPWRACAO DESERVICOS CNP): 03.658.136/000
Número doTítulo: 1063202 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 1lI02/2010 Valor: 189,00 Liquidação após a
intimação: R$10,40, Condução: R$16,00, Diligência: R$ 20,80, EditaI: R$IO,40

Protocolo: 138491 Sacado: AGUAVERDE INFORMATICAIIDAME CNP): 08.188.151/000
Cedente: D) COMUNlCACOES E EXPWRACAODE SERVICOS CNP): 03.658.136/000
Número doTítulo: 1041901 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 1lI02/2010 Valor: 945,00 Liquídação após a
intimação: R$10,4O, Condução: R$16,00, Diligência: R$ 20,80, EditaI: R$10,40

Protocolo: 138493 Sacado:AGUAVERDE INFORMATICA IIDAME CNP): 08.188.151 /000
Cedente: DI COMUNICACOES E EXPWRACAO DE SERVICOS CNP): 03.658.136/000
Número doTítulo: 1142603 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: Il/02/2010 Valor: 1.400,00 Liquidação após a

. intimação: R$10,4O, Condução: R$16,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 136494 Sacado: AGUAVERDE INFORMATICA IIDAME CNPJ: 08.188.151/000
Cedente: D) COMUNlCACOES E EXPWRACAODESERVICOS CNP): 03.658.136/000
Número doTítulo: 1095802 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 1lI02/20l0 Valor: 1.400,00 Liquidação após a
intimação: R$ 10,40, Condução: R$16,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 138495 Sacado: AGUAVERDE INFORMATICAIIDAME CNP): 08.188.151/000
Cedente: D) GOMUNICACOES E EXPWRACAO DE SERVICOS CNP): 03.658.136/000
Número doTítulo: 1063301 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 1lI02/201O Valor: 1.400,00 Liquidação após a
intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 138466 Sacado: ARNAlDO SEILER CPF: 056.007.359-36
Cedente: ALMIRANTE AUTOMOVEIS B L EPP CNP): 00.531.984/000 Número do Título:
MEB5005 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO ITAÜ
SA. Data Vencimento: 10/01/2010 Valor: 120,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 138437 Sàcado: BELKLER EMPREENDIMENTOS CNP): 08.472.469/000
Cedente: SAUW NEUMANN & ClA LIDA -ME. CNP): 02.612.223/000
Número doTítulo: 238 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAü SA. Data Vencimento: 20/01/2010 Valor: 2.430,00 Liquidação
após a intimação: R$I 0,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 138217 Sacado: BIERl-lAUSCHOPERlALIDA-ME CNPJ: 11.083.117/000
Cedente: INSTAlADORATONlOm IIDA ME

.

CNPJ: 06.944.005/000 Número do .

Título: 4563010D Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 03/02/2010 Valor: 525,00 Liquidação após a in
timação: R$1O,4O, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80; EditaI: R$10,40

Protocolo: 138397 Sacado: BRUNALETIClAGRASELBORGHEI1 CPF: 052.316.669-98
Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN Il'D CNPJ:
85.315.042/000Número doTítulo: 26284 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por indica
ção Apresentante: ·UNIBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento:
10/02/2010 Valor: 173,00 Liquidação após a intimação: R$ Hl,40, Condução: R$ 8,96, Diligên
cia: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 138278 Sacado: ClAUDIODOEGE CPF: 29i299.369-87
Cedente: BV FINANCEIRA S/A-C.EI. CNPI: 01.149.953/000 Número do Título: 131010228

Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: SERGIO SCHUlZE & AD
VOGADOSASSOCIADOS "DataVencimento: 02/02/2010 Valor: 1.179,91 Liquídação após

.

a intimação: R$10,40, Condução: R$ 33,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O .

Protocolo: 138277 Sacado: DANIELCRISTlANARNO! CPF: 076.798.999-67
Cedente: BV FINANCEIRA S/A-C.EI. CNP): 01.149.953/000 Número do Título: 131015821

Espécie; Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: SERGIO SCHUlZE &AD
VOGADOS ASSOCIADOS DataVencimento: 02/02/2010 Valor: 1.215,08 Liquidação após
a intimação: R$10,40, Condução: R$ 33,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

.

Protocolo: 138409 Sacado: DIEGO ROSA RIBEIRO CPF: 359.395.188-69
Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN IID CNP):
85.315.042/000Número doTítulo: 25736 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indica
ção Apresentante: UNIBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento:
10/02/2010 Valor: 125,00 Liquidação após a intimação: R$1O,4O,Condução: R$ 8,96, Diligên- .

da: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40 '

I

Protocolo: 138284 Sacado: EDUARDO RAMOSDE SOUZA CPF: 961.140.029-20
Cedente: BV FINANCEIRA S/A-C.EI. CNP): 01.149.953/000 Número do Título: 131018668
Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: SERGIO SCHUlZE & AD
VOGADOSASSOCIADOS DataVencimento: 02/02/2010 Valor: 1.883,16 Liquidação após
a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------:-

.
.

Protocolo: 138405 Sacado: ELSON DONASCIMENTO MENDES CPF: 061.505.259-29
Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN IID CNP):
85.315.042/000Número doTítulo: 25169 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por indica
ção Apresentante: UNIBANCO-UNlAODE BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento:
10/02/2010 Valor: 129,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 16,00, Dili
gência: R$ 20,80, Edital: R$IO,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------;----'--

Protocolo: 138585 Sacado: FlAVIO JOSEMARCATIO CPF: 122.799.519-91
Cedente: ARAMIEJCIO EGGERr INDUSTRIA E COMERCIO IIDA CNP): 09.256.969/000
Número doTítulo: 193;4C Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 13/02/2010 Valor: 1.466,18 Liquí
dação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 138481 Sacado: LFG/PRIMA CURSOS SAO BENTODOSULITDA
CNP): 10.345.276/000 Cedente: D) COMUNlCACOES E EXPWRACAO DE SERVICOS
CNP): 03.658.136/000 Número do Título: 1128304 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por IndicaçãoApresentante: BRADESCO DataVencimento: 1lI02/2010 Valor: 480,00 Líqui
dação após a intimação: R$IO,4O, Condução: R$15,30, Diligência; R$ 20,80, EditaI: R$IO,4O .

------..,------_.:_--------------------------------------------------------------------------------------------

CNP): 03.658.136/000 NúrÚero do Título: 1068503 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
por IndicaçãoApresentante: BRADESCO DataVencimento: 11/02/2010 Valor: 800,00 Líqui-

.

dação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 15,30, Diligência: R$ 20,80, EditaI: R$ 10,40

Protocolo: 138490 Sacado: LFG/PRIMACURSOS SAO BENTODOSUL IIDA
CNP): 10.345.276/000Cedente: D)COMUNlCACOESEEXPWRAGAODESERVICOS CNP):
03.658.136/000 Número do Título: 1025502 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por in
dicaçãoApresentante: BRADESCO Datavencimento: 1lI02/201O Valor: 800,00 Liquidação
após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 15,30, Diligência: R$ 20,80, EditaI: R$10,40

Protocolo: 138396 Sacado: WRIANATESKE CPF: 032.523.369-10 Cedente: CENTRO DE
FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN IID CNP): 85.315.042/000 Número do Título:
25519 Espécie: Duplicata de venda Mercantil por Indicação Apresentante: UNIBANCO
UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento: 10/02/2010 Valor: 173,00 Liqui
dação após aintimação: R$ 10,40, Condução: R$ 14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 138279 Sacado: LUCIO SCKURA CPF: 049.797.909-84 Cedente: BVÁNANCEIRA
S/A-CEI. CNP): 01.149.953/000 Número do Título: 131008523 Espécie: Cédula de Créclito
Bancário por Indicação Apresentante:' SERGIO SCHUlZE & ADVOGADOS ASSOCIADOS
Data Vencimento: 02/02/2010 Valor: 1.362,79 Liquidação após a intimação: R$10,4O, Con-
dução: R$ 32,20, Diligência R$ 20,80, Edital: R$10,4O

.

Protocolo: 138304 Sacado: LUIZ SOARES DOS SANTOS'CPF: 544.129.511-20 Cedente: BV
FINANCEIRA S/A-C.EI. CNP): OLl49.953/ooo Número do Título: 131012690 Bspécie.Cé
dula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: SERGIO SCHUlZE & ADVOGADOS
ASSOCIADOS DataVencimento: 12/02/2010 Valor: 3.208,25 Liquídação após a intimação:
R$10,40, Condução: R$ 4,74, Diligência; R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 138006 Sacado:MAICON ROBERID DA SILVA CPF: 074.076.079-31
Cedente: PV COBRANCAS E SERVICOSllDAME CNP): 06.233.051/000 Número do Título:
568 C SRC Espécie: Duplicata de-Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA DataVencimento: 08/02/2010 Valor: 290,00 Liquidação após a intimação: R$
10,40, Con�ução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80, EditaI: R$10,4O
Protocolo: 138178 Sacado: MARCOANTONIOPERaITl CPF: 858.403.789-68
Cedente: GILBERTO CORSOOU lRIANE LEMKE CORSO CPF: 920.362.019-20
Número do Título: 12-4 Espécie: Cheque Apresentante: GILBEInl) CORSO OU IRIANE
LEMKECORSO DataVencimento: 02/02/2010 Valor: 160,00Liquidação após a intímação;
R$10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, EditaI: R$10,40

Protocolo: 138008 Sacado:MARIA SOCORROALVES SAND\NA CPF: 321.972.888-06
Cedente: M QUALITYCOSMETICOS IIDA ME CNP): 04.286.160/000 Número do Título:
203002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA DataVencimento: 07 /0�/2010 Valor: 122,50 Liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

------;--------------------------------'"----------------------------------------------------....----------------

Protocolo: 138430 Sacado: MASSA FACILCOM.E FAB. DEALIM..ITDA CNP): 08.722.197/000
Cedente: FSSAIND E COMDE PROD AllMENTICIOS LIDA CNP): 03.241.442/000
Número doTítulo: 26084/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 09/02/2010 Valor: 569,16 Liquida
ção após a intimação: R$10,40, Condução: R,$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 138475 Sacado: MERCADO COMlill\LIDA ME CNPI: 10.737.117/000
Cedente: DI CüMUNlCACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS CNP): 03.658.136/000
Número doTítulo: 978402 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 1lI02/201O Valor: 250,00 Liquidação após a

intimação: R$10,40, Condução: R$13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 138476' Sacado: MERCADOCOMlill\ IlDAME CNP): 10.737.117/000
Cedente: Dl COl'vfUNICACOES E EXPWRACAO DESERVICOS CNP): 03.658.136/000
Número doTítulo: 9702Ó2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação .

Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 11/02/2010 Valor: 250,00 Liquidação após a
intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 138482 Sacado: MERCADO COMl:."TA IIDAME CNP): 10.737.117/000
Cedente: D)COMUNlCACOES EEXPWRACAO DE SERVICOS CNP): 03.658.136/000
Número doTítulo: 995301 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 11/02/2010 Valor: 500,00 Liquidação após a

intimação: R$10,40,Gondução: R$13,89, Diligência: R$20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 137901 Sacado: ORESTES BRINING CPF: 739.118.019-04
Cedente: F M PNEUS IIDA CNP]: 81.374.845/000
Número doTítulo: NP117718/2 Espécie; Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 05/02/2010 Valor: 1.010,00 Liqui
.dação após a intimação: R$1O,4O, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 137904 Sacado: PREMIER CONST EINCORP qDA CNP): 83.488.767/000
.
Cedente: METALURGICAMEBER LIDA CNP): 87.541.907/000
Número doTítulo: 321902/1 Espécie: Dilplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 04/02/2010 Valor: 203,81 Liqui
dação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo; 137790 Sacado: RENI BEILKE CPF: 548.678.869-04 Cedente: EGIDIO MAZZI
CPF: 2Í8.165.739-49 Número do Título: 01/01 Espécie: Nota PromissóriaApresentante:
EGIDIO MAZZI DataVencimento: 10/06/2009 Valor: 500,00 Liquidação após a intimação:
R$ 10,40, Condução: R$17,41, Diligência; R$ 20,80, Edital: R$10,40
________________________________ w .- �-,---------------

Protocolo: 138303 Sacado: ROSANGElATILIMANN CPF: 055.947.709-09
Cedente: BV FINANCEIRA S/A-C.EI. CNP): 01.149.953/000 Número do Título: 131014146

Espécie: Cédula de Crédito Bancáiio por Indicação Apresentante: SERGIO SCHUlZE&AD
VOGADOSASSOCIADOS DataVencimentq: 12/02/2010 Valor: 1.076,28 Uquidaçãoapós
a intimaçãó: R$10,4O, Condução: R$16,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 138290 Sacado: SAMUELKARSTEN CPF: 010.030.789-23
Cedente: BV FINANCEIRA S/A-C.EI. CNP): 01.149.953/000 NÚmero do Título: 131006209

Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: SERGIO SCHUlZE & AD
VOGADOSASSOCIADOS DataVencimento: 04/02/2010 Valor: 1.461,94 Liquidação após
a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 33,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 138203 Sacado: SAVELINA FURfADODEANDRADESCHUVEDLER
CPF: 674.888.629-53 Cedente:VAlDOCIR HAASME CNP): 03.986.145/000
Número do Título: 22755-2 Espécie: DuplicatadeVenda Mercantil por Indícaçãoépresen
tante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 06/02/2010 Valor: 317,00 Iiqui
dação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 15,30, Diligência: R$ 20,80, EditaI: R$ 10,40

Protocolo: 138286 Sacado:VICTORDEARAUJO BREUEL CPF: 064.608.924-23
Cedente: SANTANDERLEASlNGS/AARRENDAMENTO MERCANTIL CNP): 47.193.149/000
Número do Título: 70007489751 Espécie: Contrato de Mútuo Apresentante: SAND\NDER LE
ASING S/AARRENDAMENIO MERCANTiL DataVencimento: 02/02/2010 Valor: 3.077,65 U
quidação após a intimação: R$10,4O,Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, EditaI: R$10,4O

Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

. '
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OANOÉ

CARLOS LACERDA
EM JOINVILLE

No jornal O Correio do
Povo da última semana de
fevereiro de 1963 havia uma

.matéria informando que o en

tão governador do Estado da
Guanabara, Carlos Lacerda,
havia aceitado um convite da

Fundição Tupy S.A. para uma

visita a Joinville no dia 9 de

março. A presença era para
marcar o 25°' aniversário' da
fundação da empresa joinvi
Iense, evento para o qual O
Correio do Povo também ha
via sido convidado.

Na ocasiao, ainda sena

inaugurada uma nova unida
de de fundição, cujo equipa
mento era o mais moderno
existente na América do Sul

naquela época. Em 1963, a

nova' unidade a ser instalada
era a segunda da empresa,
com a função exclusiva de

produzir peças automotivas.
Fundada em 1938, a Tupy le
varia apenas três anos para
receber o "atestado de simila
ridade", uma 'garantia de que
os produtos da empresa eram

semelhantes aos estrangeiros.
O jornalista; além de go

vernador .da Guanabara (Es
tado brasileiro que durou de
1960 a 1975), foi deputado
federal, membro da extin
ta UDN (União Democrática

Nacional) e proprietário do

jornal "Tribuna da Imprensa".
Seguindo os passos do pai, ele'
·tornou-se militante comunista
e participou de diversas ações
contra o governo' de Getúlio

Vargas, entre elas marchas
de desempregados no Rio de
Janeiro e em Santos, durante
as quais ocorreram ataques a

lojas comerciais.
DIVULGAÇÃO

No centro, Carlos Lacerda, na época em que
era governador do Estado da Guanabara

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. CHARLES ZIMM,ERMANN, 1�:'Scw;�rfi(::m

\

Um copo
,de Java

Incrível é a .quantidade de vul
cões ativos em Java, na Indonésia.
Apenas num trecho, da região cen

tral, da ilha, a cada vinte quilôme
tros há pelo menos uns 15 vulcões
fumegando. Cada um, com uma al
tura média de três mil metros. Foi
nolitoral dessa ilha, em 1883, que
aconteceu a mais explosiva erupção
da história. '0 vulcão Krakatoa pôde

. ser ouvido a cinco mil quilômetros
de distância e na região num raio
de 500 quilômetros ficou noite por
horas. Também nesse espaço, por
três dias o céu ficou acinzentado.

Hoje, em :todas as encostas de

qualquer vulcão de Java existem

plantações. Nesse solo fértil e de
-clima de serra, onde no jardim da .

frente de uma a cada duas casas vejo
muda de morangos, são colhidos de
hortaliças a café. O café predomina.
Depois do Brasil, Colômbia e Viet-

. I

nã, a Indonésia é o maior produtor..
Originário da Etiópia e revelado ao

mundo pelos árabes, estes trouxe
ram o café para Iavajuntocorn a re

ligião islâmica. Daqui também sai o
café que é considerado o mais caro

do mundo. Alcançando 300 dóla
res o quilo, Chawa-se Kofi Luwak.
Kofi é a palavra café no dialeto ja
vanês e Luwak é o nome do animal
que agrega valor ao café. Luwak é
um tipo de gambá e que fede igual.
Talvez seria um pouco mais bonito
que o nosso gambá, por leveinente
lembrar um gato. O Luwak come

os grãos, mas estes grãos não são

digeridos e passam intactos pelo
sistema digestivo do animal. À me

dida que o grão passa pelo sistema
'

digestivo deste gambá, ele sofre um

processo de modificação parecido
com o utilizado pela indústria do
café para remover a polpa do grão,
envolve bactérias � enzimas diges-
tivas do animal.

--

Esse forma interessante de pro-
.

duzir café, notei na face dos em
pregados. de uma fazenda de café
de Java: um grupo deles ficava de
tocaia, escorados na grade de um

enorme viveiro. Assim que o gambá/

expelia suas fezes, e lá iam eles cor-
rendo, coletar o dinhéiro do patrão.

(Este e o café que o personagem
interpretado por Jack Nícholson tan
to fala no filme ''Antes de- Partir").

VARIEDADES-----�---

JARA6U-Á DO SU l
• Cine Breithoupt 1

'

� AMo e os Esquilos 2 (Dub)
. (14h, 15h50 - sex, sob, dcm, quo, -qui)
•. Premonição 4,(leg)
(17h40, 19h30, 21 h20 -'todos os diaS)

, I

• Cine Breithoupt 2
• O Lobisomem (Leg) (19hl 0,21 hl Ó - todos os dles)

,

• �mor sem Escolas (Leg) (14h40 - 'sex sob, dom,
quo, qui) (17h - todos os dias)

.

• Cine Breithoupt 3
• Avotor (Leg) (16h - todos os dias)
• Asfroboy (Dub) (14h10- sex, sob, dom, quo, qui)

.

• O Fim do Escuridõo (Leg).
.

(19h,1 0,21 h20 - todos os dias)

JOINVlltE

Os monstros
subterrâneos

Os irmõos Rachel e Theo descobrem
uma velho mansõo no belru de um logo
vulcânico. Eles võo perceber que terríveis
criaturas habitam o subterrâneo do cida
de e, guiados pelo misterioso Mr. Jones,
terõo que unir seus incríveis poderes
poro destruir esta força maligno.

Lidrança que
faz diferença·

o consultor norte-americano Steve
Ferber mostra' que, -diferentemente do
maioria dos executivos, os grandes líde
res nõo acreditam que conhecer é poder.
Para eles, o conhecimento tem de ser
compartilhado, assim como contatos,
experiência e tempo.' Ao transformar os

.

outros em pessoas melhores; você tam
bém se transformo em um dos melhores.

NOVELAS

CAMA DE GATO
.

Rose mondo Roberto se afastar de Glória. Bruno falo
para roís que o produção do CD de Péricles pode aju
dá-Ia o reator com Bené. Glória conta paro Verônica

. que Roberto ligou todos os dias poro elo de Buenos
Aires. A vilõ afirmo pará Gustavo que tem GlÓria em

suas mãos e ele fico tronstornodo. O produtor musico I
Pink, indicodo por Bruno, odoro o show de Péricles.
Torcísio descobre que Glória fugiu. 'Domenico aviso
Rose que a polícia está indo até a mansão poro res-,

gótar Gustavo e Verônica ouve a .converso escondido.

TEMPOS MODERNOS
Niemann propõe o leal um acordo de paz. Zeco diz o
Nelinho que eles nõo podem ficar juntos, poiS estõo .

pagando pelos erros de outros pessoas. Túlio vai bus
-eer Jonnis no faculdade e o encontro animado com

os estudos. led conto poro o irmõ que almoçou com

os pois e revela que tem frequentado o apartamento
de Ditto. Goretti apresenta seu plano de ação poro o

. TItã e leal fico contente com o resultado. Bárbaro de
monstro interesse por Romón.leol diz o Hélio que vai
se aposentar e entregar seu império às filhas.

VIVER A VIDA
Ricardo evito Isobel no festa. Cio risse fica enciumado
00 ver Bernardo olhando paro Alice. Renato pede paro
Felipe esperá-lo. Renato fico com ciúmes de Miguel
no festa. Betina e Gustavo dançam 00 ouvir suo mú-

.

sico preferida. Ariane dá corono poro Jarge. Marcos
foz uma surpreso para Luciano. Luciano comento com

Miguel que ficou feliz em conhecer Camilo. Dora vê
Marcos do janelo e desiste de encontrá-lo ao 'per
ceber que Rofoelo ainda está acordado. Migvel diz
a Ingrid que nõo vai mudar seu comportamento por

,

.

couso de Jorge.
.

PODER PARALELO
logo diz o Bruno que o guerra começou com o

vendetto e tem que terminar com o vendetto. Ele
explico o Bruno que tudo começou com uma ex
plosõo, em 'que os duas filhos do Tony morreram,

portanto; se ele pegar os outros dois filhos dele,
terá o Castellomore nas mãos. Bruno mondá Síl
vio pegar Eduord()(e vai atrás de Fernando no Rio.

Crianças e mulheres seguem porá a antigo coso

dos Costellomare. Kholid e Loilo chegam à chácara
com 14 homens. Mouro revelo o Pedro que Nino
levou Pedrinho para fazer o. exame de DNA.

BELA A FEIA
Ricardo conto para Ariosto que Cíntia é quem irá
decidir o novo presidente e pede que ela escolho
Adriano. para ficar ao seu lodo. Rodrigo insiste e

Vera acaba aceitando se encontrar com .Olgo. Vera
pergunto sobre o emprego de,Rodrigo. Rodrigo
nõo quer preceupor ainda mais suo mõe que já

. tem 'tantos problemas. Ataulfo pede que Dinho és-
_

teja mais inteirado sobre o que está acontecendo
no agência e também com Verônica, o verdadeiro
"golinho dos ovos de ouro". Dinho diz que. fará o

possível, mos que Verônica, o assusto.

(O resumo dos copítulos é' de responsobilidode dos

emissoros).
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A nova átração
.

d/a Rede Record
No próximo quarto-feiro, 3 de março,
o partir dos 23 horas, o Record colncc

,

no or suo novo minissérie: "A História
de Ester". A tramo mostro o trajetó
ria de uma jovem e belo órfã judio,
que se tornaria Rainha do Pérsio e

influenciaria decisivamente o futuro
de seu povo. A.história se posso em

400 a.C., e o minissérie é adaptado
por Vivian de Oliveira e dirigido por
João Camargo.

SUDOKU

Dora tem um

ataque de fúria
Nos próximos capítulos de "Viver o Vida"
o Iodo mais obscuro de Dora deve ser
revelado. Depais que Marcos se separa
de Heleno poro assumir o romance com

elo, Dora se torno madrasta de lucinnn
e dono do coso amarelo. As duas entra
rão em uma verdadeiro guerra, e em

um ataque -de fúria, Doro empurra o

cadeira de rodos de Luciano dentro do
piscina. Depois, dirá que foi apenas
um ocidente.

Serginho alfineta
Angélica no BBB
Durante uma festa que aconteceu
no madrugado de ontem, Michel e

,

Sérgio converSaram sobre o últimà·
participante o ser eliminado do pro- ,

'gramo, aAngélica. A certo altura,
enquanto os dois discutiam sobre

,

o foto de o jornalista ter levado o

estudante poro o Quarto Bronco,
Serginho aproveitou poro olflnetur

,

Ang.élica: "elo é uma vergonha poro
os lésbicos do Brasil".

SOBRE O JOGO '

É um jogo de lógico muito simples e viciante. O objetivo
é preencher um guadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

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

.....1IÍIIIIIIIIIII IIÍIIIII_IiDIIIIIIUIW1UIllIllOWiIIlUllllllilIIIflIOUlflllllllllllffm

Esse lindão
é o Billy, de
dois aninhos,
,

o xodó dos
leitores Caco
e llz Enke.

_j

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

Tempo estável com presença de sol
�, Fases da lua

SOLUÇÃO e algumas nuvens. Temperatura em

elevação durante o dia. MINGUANTE , NOVA GRESCENTE CHEIA

5/2 14/2 22/2 .28/2

" ,Jaraguá do Sul ft Região

.' HOJE, SÁBADO DOMINGO SEGUNDA

MíN: 16°C MíN: 18°C MíN: 18°C MíN: 17°C
<,

MÁX: 24°C MÁX: 25°C' MÁX: 27°C MÁX: 27°C
Sol com chuva Nublado Sol Sol

b"J! ÁRIES

�
•.

� (20/3 a 20/4)
., Quanto mais você

, ,�(, se identificar com
a sua profissão,

melhor. Faça o que gosta e

sinta prazer com isso. Romance'
recente pode ficar sério. Cultive
velhas amizades e também façá
novas. Um sonho relacionado a

dinheiro pode se concretizar.

-

TOURO '

(21/4 020/5)
O dia de hoje pode·
ser mais proveito- ,

, soo Já, a sua vida
sentimental, talvez fique em se

gundo plano. Evite se irritar com

bobagens. Faça valer os seus
direitos, mas não negue os dos
outros, que são tão importantes
quanto os seus.

)(
GÊMEOS '

(21/5 a 20/06)
Terá muita facili
dade para ensinar
e expor os seus

pontos de vista. Procure se. apro
ximar e intensificar o convívio
com as pessoas queridas. Não
espere para dizer a uma pessen
especial o que você sente por
ela, diga hoje mesmo.

,

#
LIBRA

'

. (23/9 a 22/10)
,

Bom dia para
tomar decisões ou
sadas. Não tenha

receio de contar com ajuda. Nos
assuntos do coração, a relação
tende a ficar mais estável.
Concentre toda a energia do que
você deseja agind� em uma únl
co direção e poderá nlenrnr-se.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Batalhe pelo qu·e
deseja. Tudo o que
envolver papéis

será favorecido. Na paixão, saberá
dosar responsabilidade com afeto
e carinho. Mostre-se por inteiro,
pois não existe pessoa que tenha
se dado bem pensando com a

cabeça dos outros.

SAGITÁRIO �

(22/11 a 21/12)
O astral favorece
estudos, concursos
e tudo que possa

ampliar sua· visão de mundo. Na
vida afetiva, o clima é de total

comprometimento. Ligue suas
antenas ao se relacionar com pes
soas desconhecidas ou tios. Evite

comprometer seu orçamento.

,.. '"
CÂNCER

,�_�_� (21/6 a 21/7)
;���� Lute pelo seu pro-'
: ; gresso. Profissões

que exijam ação e

independência serão favoreci
das. Bom período para dar mais
solidez à sua vida sentimental.
Sua determinação pode fazer
toda a diferença, inclusive para
gimhar mais dinheiro.

ESCORPIÃO
(�3/1 O a 21/11)
É tempo de'conquis
tar o seu espaço e

marcar seu lugar no
mundo. Quem exer

ce cargo de liderança terá ajuda.
Assuntos do coração podem ficar

para depois. Tenha um diálogo
claro e sincero, aproveite para
esclarecer questões obscuras.

o CORREIO DO POVO mSEXTA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO DE 201 Õ

ANIVERSÁRIOS

'26/2
Aguida C. Heleodoro
Aguinaldo Moraes
'Airton Luiz Klein
A,irton Tossi
Alessandro Hass
AIi"e Fischer

�marildo Baade
Ana Caroline Ciconeti
Antonio M. ,Machado
Artur Elias'
Bruno Drews
Cássio ·S. Gomes
Danieli T. dos Santos

.

Dulce Tomio
Edeison Draeger

.

Evaldo Maestri
Felipe Nunes
fr'anque Rahm .

Gilmara D.Bihr
Ivone Jagn.

,

Luciano Linder
tuclano J. Postai

., Maria B. de Souza
Mari'a de L. Truppel
Marlene Bona

.

Moacir Pedrelli
Moniquê Reink
NicoU C. Costa
,.,nda Borb�
Paulino Tabashikita

,

Poliaoa K. lui�
Priscila Pawlak
Priscila S: Souza
Rafael F. Junckes
Raquel C. da Silva Brei$s
Rodl'igo C. Fer.reira
Ro.sa M. ·Kiatkowski
RoseU A. Rezena

, Rosima G. Deretti
Sabrina G. Voz
Sidnei Szirkowski
Susane H. Roweder
labita BortoUni

.

Vanessa C. Rombo
Walmir R. WendoJ;ff
Wanderlei Wischral
Wellington Linder
Zita' P. Frumer

DIVIRTA-SE
, Uma eternidade .

Depois de muitos anos, duas amigos de
infância se encontram:
- Oi, Tereso, como vai?
-Ih, minha querida� estou muito mal! Acobei
de descobrir que tenho uma doença incurável.
� Meu Deus Tereza, que tragédia!
- E o piOL só tenho mais alguns dias de vida!
- Ah, coitada! - e depois de refletir alguns
segundos: - Já sei, vou te ajudar!
- Como?
- Vou mandar o meu -marido passar esses dias
com você!
- Por quê?

.

'- Com ele, esses dias võo parecer uma
eternidade!

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
É hora de vencer a

, sua individuolida-
. de e somar forças.

Tudo indica que terá toda a co

laboração que precisa. No amor,
clima de forte união. Procure
ver o lado bom das situações,
mesmo das que não estão do

,

jeito que você· gostaria.

, CAPRICÓRNIO
:-1lt' (22/12 a 20/1)

.

At[. Fase de renova

ção: feche um

ciclo para iniciar
outro. É hora de construir uma
base mais sólida para a sua vida
sentimental. Conseguirá. o que
deseja. Tudo tende a ser feito
dentro dos limites e conforme o

que foi acertado anteriormente.

PEIXES

... (19/2 019/3)'
�_ - Encare os d�safios""f*'" com determina-

ção. O dia é ideal

para praticar um esporte ou

atividade física e melhorar seu
condicionamento. No amor, a
fase é rotineira. Pára grandes
metas, grande� investidas. Você
irá mais longe do que imagina.

11}'
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Quem trabalha
sem se expor '

.

vai tirar melhor
proveito deste dia. No amor, terá

segurança do que quer e deseja.
A sua discrição contará muitos

, pontos. Batalhe sem desanimar.
Pequenas ações podem gerar
gràndes resultados amanhã.
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Âv. Prefeito,Waldemar Grubba, 3:300 - Jaraguá do Sul - se

RELATÓRIO DkADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas,
Atendendo disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de apresentar e submeter à apreciação as Demonstrações Financeiras referentes aos exercidos sociais encerrado em 31 de dezembro de 2009 e 2008.

-Jaraquá do Sul (SC), fevereiro de 2010.
A ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008 I DEMONSTRAÇOES DE RESULTADOS DOS EXERCICIOS FINDOS

(Em milhares de reais) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008

ATIVO �
(Em milhares de reais)

� PASSIVO .2.Wm' zrum
Ativo Circulante ................................ 3.132.050 2.806.260 Passivo Circulante ...................................

'

1.586.886 1.719.551 2009 �-,

Caixa e Bancos ................................. 2.952 7.444 ' Fornecedores ............................................ 149.705 182.494 Receita Operacional Bruta ............................. a.§25.a49 a.725,§88
Aplicações Financeiras ..................... 1.871.363 1.4�8.733 Financiamentos e Empréstimos............... 723.560 996.119 Mercado Interno ............................................. 2.469.375 2.408.811

Contas a Receber.de Clientes ......... 702.833 675.258 Obrigações Sociais e Tributárias ............. 85.828 63.380 Mercado Externo ........... : ................................ 1.155.974 1.316.877
,

Estoques ........................................... 481.357 548.480 Imposto de Renda e Contribuição Social. <, 46.818 15.247 Deduções da_Receita Bruta .............................. (632.788) (641.168)

Dividendos/Juros s/Capital Próprio ....

" 921 23.074 Dividendos/Juros s/ Capital Próprio ......... 251.076 78.694 Receita 'Operacional Líquida ......................... 2.��2.5§1 a,º84·52º

Impostos a Recuperar ....................... 51.515 54.884 Adiantamentos de Clientes ...................... 2'15.901 325.047 Mercado Interno ............................................. 1.837.463 1.770.984

Outros Créditos ................................. Participação nos Resultados ................... 47.624 32.605 Mercado Externo ............................................ 1.155.0g8 1.313.536
21.1.09 78.387

Ativo Não Circulante ...............
,
....

,

.... � 1.5º2.ºº7 1.2º2.755
Outras Obrigações ................................... 66.374 25:965 Custo dos Produtos e Serviços Vendidos ........ (2.116.531) (2.115.015)

Pásalvo Não Cifculante ............................ Resultado Operacional Bruto ............. : ...... ,
.... 87§.º3º 9§9.5º51.ººa,799 8º2,a5a'.

Realizável a Longo Prazo ................. 138.080 167.248 Receitas (Despesas) Operacionais ....... :.......... (297.892) (440.656)
Partes Relacionadas ........................ 3.114 85.153

Financiamentos e' Empréstimos ............... 870.213 665.628
Honorários dos Administradores .................... (8.112) (6.766)

Depósitos Judiciais .......................... 5.050 2.252 Obrigações Sociais e Tributárias : ............ ' 44,072 25.999
Despesas Gerais e Administrativas ......... : .....

' (12�.195) '(137.905)
Partes Relacionadas ................................ 23 53.955 ,

'Despesas com Vendas ..... , ............................ (181.691')Impostos Diferidos - IRPJ/CSLL ...... 74.790 34.916
Provisões para Contingências .................

(154.528)

Impostos a Recuperar .... , ..................

68.703 39.,145 Despesas Financeiras ................................... (181.338) (394.873)43.523 43.260

Outros Créditos ................................
Impostos Diferido_s - IRPJ/CSLL , ............. 6.386 7.006 Juros s/ Capital Próprio (Passivos) ................ (120.524) (78.096)1j .603 1.667
Outras Obrigações ......................... : ......... 14.402 10.620 Receitas Financeiras ..................................... 309.337 320.360

Investimentos ........................ : .......... Patrimônio Líquido .......... .'......................... 2,043,372 ,1,487,111 Juros s/ Capital Próprio (Ativos) .................... 7.631
'

11.152
Controladas ................ : ..................... 462.072 284.433 Capital Social ......... : ................................. 1.268.780 816.867 Outras Receitas/Despesas Operacionais ......... (66.947) (74.365)
Outros Investimentos ....................... 304 -

Reservas de Capital. ..... , .......................... 567 567 Resultado da Equ!valência Patrimonial ............ 57.4�3 88.353
Imobilizado ........................................ 779.280 641.062 Ajuste de Avaliação Patrimonial ............... (30.353) - Lucro An�es dos Impostos e Participações .... 568,634 542.8a7
Jntangível ........................................... 122.271 110.012 Reservas de Lucros .................................. 804.378 669.677 Participação dos Administradores .................... '(3.097) (4.983)
Total do Ativo .................................... 4,1234,057 4,009,015 Total do Passivo ....................................... 4,634,057 4.009.015 Contribuição Social ........................................... (39.867) (36.282) ,

,

" Imposto de Renda .. : ......................................... (105.664) (98.491 )
Reversão Juros s/CapitalPróprio ..................... '112.893. 66.944

, DIRETORIA
CONTADOR ' Lucro Líquido do Exercício ........................... 532·899 470.025

Harry Schmelzer Junior
r

Diretor Presidente . Wilson José Watzko Número de Ações/mil ao Final do Exercício ..... 1.058.1.95 816.867

Alidor Lueders TC-CRC/SC 16555/0-4 Resultado por Ação - R$ ................................ 0,50 ' 0,58
.

Diretor de Relações com Investidores CPF 352.366.129-34 Valor Patrimonial por Ação - R$ ....................... 1,93
.

�,82

...,..,.."",1 Ali. Prefeito Waldemar Grubba, 3.300 - Jaraguá do Sul - se

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas, f\

,

Atendendo disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de apresentar e submeter à apreciação as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrado em 31 de dezembro de 2009 e 2008.

Jaraguá do Sul (Se), fevereiro de 2010.
' '

_
A ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS DE 31 DE DEZE'MBRO DE 2009 E 2008

(Em milhares de reais)
,

ATIVO 2009 ,� PASSIVO � �
'. �

Ativo Circulante ................................. 137.477 ( 82,573 Passivo Circulante ............................ 25,º93 28.486
,

'

Caixa e Bancos ................ .:............... 435 504 Fornecedores ...................................... 12.823 15.888

Aplicações Financeiras ...................... 47.471 11.762 Financiamentos e Empréstimos ........ 919 1.196
Contas a Receber de Clientes .......... 56.033 26.457

Obrigações Sociais e Tributárias ...... 5.165 4.547
Estoques ............................................ .25.361 36:777'

Dividendos/Juros s/Capital Próprio ... 1.493 2.733
Impostos a Recuperar ........................ 7.097 2.219

Adiantamentos de Clientes ............... 335 369
Outros .Créditos ..... : ............................

t'

1.080 4.854

Ativo Não Circulante .................. � ...... Participação no Resultado ............... 1.933 .1.548
92,120 13a·156

Realizável a Longo Prazo ...... : ........... 45.392 83.429
Outras Obrigações ....... ,- .................... ,2.425 2.205

Partes Relacionadas .......................... 3.490 45.059
Passivo Não Circulante ..................... 78,917 71.175

Depósitos Judiciais ........................... 25.255 28.897 Financiamentos e Empréstimos.: ...... 18.911 15.018
(

Impostos Diferidos - IRPJ/CSLL ....... 15.807 7<590 Obrigações Sociais e Tributárias ...... 10.036 1.187

Impostos a Recuperar ....................... 840 1.373 Partes Relacionadas ....... , ... , ............. 24.338 17.224

Outros Créditos ......... : ....................... - 510 Provisões para Contingências .......... 24.976 37.370

Investimentos Impostos Diferidos - I.RPJ/CSLL ....... 13 376

Controladas .................. ' ..................... 305 - Outras Obrigações ............................
_ 643 -

Outros Investimentos ........................ 2.151 2.151 Patrl
� .

Líuuid
.

125.58Z ll§.D§8.a rlmomo Iqul 0 ............................

Imobilizado ........... : ............................. 42.735 44.278 Capital Social ........... : ........................ 67.044 .67.044

In,tangível ............................................ 1.537 3.298 Reservas de Lucros ....... :....... ,........... 58.543· 49.024
Total do Ativo ..................................... 229.597 215.729 Total do Passivo ................................. Z2�,5�7 215.Z2�

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DOS EXERCíCIOS FINDOS
, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008

(Em milhares de reais) ,

�
Receita Operacional Bruta :.................. 28§J;73
Mercado Interno · 280.931

Mercado Externo : ·:..................... '5.742

Deduções da Rece.ita Bruta................................ (70.738)
Recei,ta Operacional Líquida........................... 215,9a5
Mercado Interno............................................... 210.217

(1,645)
(266)
2.215

9.303

5.32&
14,935

172.771

0,09
0,73

�
3º3,447
297.314
6.133

(74.253)
229,194

- 223.331

5.863

(177.835)
51,a59

(33.918)
(628)

(9.345)
(17.581 )
(6.758)
(6.335)
6.729

4.678'
.

(1.865)
2º;254
(462)

(1.356)
(3.718)
6.335

21,053
172.771

0,12
0,67

Mercado Externo.............................................. �.718
Custo dos Produtos e Serviços Vendidos ..........

' (165.896)
Resultado Operacional Bruto.......................... 5º.º39
Receitas (Despesas) Operacionais (34.595)
Honorários dos AdiTlirii'stradores...................... (714)
Despesas Gerais e Administrativas .'................ (8 ..601)
Despesas com Vendas :............... (18.654)
Despesas Financeiras (31.299)
Juros s/Capital Próprio (Passivos)................... (5.328)
Receitas Financeiras _.. : ,..... 30.001

Outras Reeeltas/Oespesas Operacionais........... (17.089)
Resultado da Equivalência Patrimonial '

Lucro Antes dos Impostos e Participações .

Participação dos Administradores .

Contribuição Social.
:

..

Imposto de Renda
'

..

-----------------------I------------------_.;,_------I Reversão Juros s/Capitat Próprto ..

DIRETORIA
CONTADOR

Lucro Liquido do Exercício , ..

Harry Schmelzer Junior Número de Ações/mil ao Final do Exercício .

Diretor.Presidente Wilson José Watzko

Alidor Lueders TC-CRC/SC 16555/0-4 Resultado por Ação - R$ ..

Diretor de Relações com Investidores".
CPF 352.366.129-34 ValorPatrlmonial por Ação - R$ .. .

,
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----------VARIEDADES

Universo TPM
Por Elijane Jung universotpm@ocorreiodopovo.com.br

PRESENTINHOS,
Daqui a alguns dias será comemorado o Dia Internacional
da Mulher. Fora isso nós recebemos presentes em várias
outras ocasiões, ou, pelo menos, deveríamos receber. Nas
minhas incursões virtuais, encontrei uma listinha dos pre
sentes que abominamos, aqueles que os homens jamais
devem sequer cogitar. Entre eles, adivinhem? Eletrodo
mésticos e apetrechos de cozinha, que remetem às Amé
lias da vida. Ferros de passar, batedeiras, panelas de pres-

,

são e paninhos de prato ... Senão pior, ali no'mesmo nível
estão os vale-presentes, que mostram o total desinteresse
em tentar agradar... Homem esperto conhece a namora

da/mulher, vai sondando e descobre o presente capaz de
fazê-la dar pulinhos de alegria.

DIVÃCOM
THAIS FERNANDAVIEI,RA

EU SOU: carinhosa, simpática, risonha (às vezes
até demais), autocrítica, teimosa e ansiosa, mas
estou tentando eliminar isso. NA MINHA BOLSA
NÃO fALTA: caneta, papel, maquiagem, celular e
um bom livro. QUERIAQUE OMUNHU: não mu
dasse, mas sim as pessoas que habitam nele. DE
SEJO QUASE SECRETO: em tempos de "ficar" e

de relações passageiras, meu desejo quase secre

to (ou utopia) é encontrar alguém para vida toda.
Um príncipe encantado ... rsrs NÃOVIVO SEM: o

essencial; família e amigos, e algumas coisas que
me deixam muito bem, música e livros! APLAU
SOS PARA: minha mãe, a "Dona" Ivanete Fagun
des, a quem aplaudirei constantemente pelo res-

, to da minha vida. VAIAS PARA: pessoas q,ue nã5l
se importam com as outras. DESNECESSARIO E:

, ajudar quem não quer ajuda. UM FILME: Garota
Infernal. UM ENDEREÇO VIRTUAL: www.plane
tanews.com UM LUGAR PARA COMER: em casa.

O QUE BEBER: suco de laranjaCOIl) acerola. OQUE
FALTA NOS HOMENS: depende do homem, assim
como nasmulheres alguma coisa sempre falta, nin
guém é perfeito. O QUE SOBRA NAS MULHERES:
histerismo. SONHO DE CONSUMO: ter minha
casa. UMA DIVA: Angelina Iolíe. NA TPM EU: fico
terrivelmente estressada e teimosa.

.
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BISCOITO DA SORTE
Determine o que é prloridade.E aja!

NASCIDO DO DESESPERO
Dia desses resolvi fazer um bolo, daqueles de pacotinho,_ cujo único trabalho
quê você tem é de jogar margarina, ovos e leite, bater bem e enfiar no forno
(ou seja, probabilidade zero de dar errado). Meu filho chegou em casa, abriu,
a geladeira e viu lá uma sobremesa gelada, feita commiolo de bolo de laranja,
pêssego em caldas e creme de leite. Uma mistureba só. Ele elogiou, dizendo
que ficou beeeeem gostoso. Às vezes, quando tudo parece perdido, você até

que tem ideias 'geniais. Por que, me digam, o que eu faria com um bolo quei
mado? Apenas lamento pelos _incontáveis bolos queimados na minha vida,
antes de ter essa inspiração culinária...

, Moda sombria
Parece que o inverno que vem por aí, vai ser
a estação damoda "rocker" Um estilo que já
deu as caras timidamente no último inver

no, com tachinhas, correntes, jaquetinhas
de couro e camisetas pretas. Só que agora,
com bolsas, pulseiras e cintos também no

mesmo estilo. Para completar, o make tam

bém não foge ao padrão dark side, como re

velou a marca Cavaleta, rio último SPPW'Para '

� quem já é adepta do estilo, caiu como uma'

� luva. Para as mais reservadas e voltadas às produções tradicionais, fica uma
WCI! ,dica: dá para misturar o look rock/punk com outros estilos e criar uma pro

dução super bacana e diferente. Como sempre, a graça está em experimentar! '

.

Diferenças
Ser ousado é arriscar subir numa árvore,
com o objetivo de conseguir o fruto, ob
jeto do seu desejo. Ser estúpido é subir
numa árvore (de salto alto), sob um rio

repleto de jacarés, com o objetivo de pro
var a alguém que você consegue pegar o
fruto, que você não quer. Há uma linha.
muito estreita separarido o "ser ousado"
do "ser estúpido". São coisas que a gente
aprende pelo caminho. ,

_ ,. A Penso que uma das coi
.sas que iridicam a maturi
dade de uma pessoa é a c�_,

pacidade de se alegrar com
.

a realização de alguém. Os
imaturos costumavam sentir'

inveja.
-

'

• Hoje é comemorado o Dia
do Comediante. Todos aque
les que adoram fazer uma

palhaçadinha e arrancar gar
galhadas e_mesmo lágrimas da
gente. E viva o Congresso, Ops!

. Digo, viva os comediantes!

• Gente, preciso que me re

encaminhem os e-mails de
duas semanas atrás, pois per
di o que havia naminha caixa
deentrada, E se você (Scheila,
Paula), ficou sem resposta,
não desanime: o problemí- .

nha já está resolvido. Então...
univetsotpm@ocorreiodopo-
vo.com.br,

'

• No meu tempo rião havia
essa de falta professores nas

escolas. Sim, lá de vez em

quando um' professor tinha
um curso a fazer, mas nós es

távamos lá, com um profes
sor substituto, descendo le-

.

nha no conteúdo da matéria.
As coisasmudam tanto.

• Paralamas ,çlo Sucesso,
'Ainda Melhor": "

...Vou sair

pra ver o céu. Vou.me perder
entre as estrelas. Ver de onde
nasce o Sol, como se guiam
os cometas pelo espaço... E
os meus passos nunca mais
-' . "

serao IgualS ...

A· II,meus genes.,
Uma pesquisa de um jornal inglês identificou que 'Q su

cesso ou fracasso na vida amorosa pode ter a ver corri o
código genéticoda pessoa. Quanto mais variações entre
os genes dos seus progenitores, maiores as chances de
você ter uma vida amorosa bem "movimentada" Ago
ra, se eles tinham genes meio parecidas, esqueça. Sua
vidinha amorosa vai ser um marasmo, uma coisinha

meio morna, com romances esporádicos, por assim di
zer. Quem disse foram eles, os pesquisadores! De qual
quer forma, muito melhor do que ter muitos amores é
ter um amor pra valer. Mas ainda assim, fico pensando:
se eles, os pesquisadores, não estiverem errados, penso
que meu pai e minha mãe eram realmente muito pare
cidos ... Por quê, 6 vidinha devagar essa minha!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



... 26 de fevereiro de 2010 • N° 19

C� CJNEX,ÃC$ V'OADORll;.,!

APl 28,11.2008

'_ Tecnicamente, nósjá possuímos tecnologia
para disponibilizar esse tipo de transmissão, o
problema está na infra-estrutura necessária e no

custo de implantação - explica o professor
universitário de informática Rodrigo Dias.
O investimento da Google em fibras ópticas
aponta para os novos caminhos da web. Alguns
países seguem a mesma trilha, corno a Coreia do

. Sul, que, depois de um investimento pesado! hoje
possui a internet mais rápida do mundo.

. /

uanto mais rápido melhor
'Você já imaginou baixar em menos, de meio

segundo um CD que você comprou pela internet,
ao mesmo tempo em -que assiste à transmissão de
dois canais de TV a, cabo simultaneamente em seu

computador"? E ainda poder fazer um downlbad,
que vai demorar dois minutinhos, de uma-versão
demo de um game, já pensou? Essa é a banda

larga de um 'futuro mais próximo do que parece. _

A Google anunciou recentemente' a construção
de uma' rede de banda larga com velocidade de
transmissão de dados de 1 gi'gabyte por
segundo. Isso é 500 mais rápido que a conexão

por 'fibra óptica usada hoje no Brasil.
Este ano, o projeto vai funcionar apenas em fase
de testes em cidades dos EUA. Mas essa

realidade não está tão longe dos brasileiros.

Google espera oferecer num futuro breve internet com velocidade de 1 giga por segundo

Homem pedala numa bicicleta-táxi co�anúnc;o de .

Google em Pequim, na China. Empresa quer oferecer
internet uftrarrápida

(imagem meramente ilustrativa)

(imagem meramente Ifustr�1tiva)

Ofertas válidas ate O!;iI03/:J.!J10 ou enquanto dl,narem os estoque$!

CONSULTE·NOS PARA OUT·RAS
FORMAS DE PAGAMENTO!

Notebook Acer Emachines E627-5436
PROCESSADOR ATHLON 1 _6GHZ
Memória 2GB
HD 160 GS .

Tela 15.6--
Gravador OVD
Leitor de cart'ões
"Teclado Numér·iao Lateral

R$1.599jOO à vista
ou em fi x de R$ 293,00 (cheque)

Noteb,ook ACER 4540-1047
AMO Athlón X2 2.2 GHZ

-

Memória 4GB
HD 320G8
TELA. 14u LED
Vídeo ATI Radeon 256MB DEDICADA
DVO-RW
HOMI·
WEBCAM.

R$ 2.199,llO à vista
ou em 6 x de R$ 404,00,00 (cheque)

1',..,,,,,,;.,.,,,,

(imagem meramente Hus"trativa)

Notebook ,SONy'VAIO VGN-NW240F

Ne'lbook Acer One 250,..116,5Core 2 Duo 2.2 Ghz
Memória 4 GB
HD 320 GB
Gravador de OVD
Rede sem fio
WebCam
Tela 15.5"
Windows 7 HP

Atam Processor (1.66GHz)
Memória 1GB
HD 160GB
Wi·Fi
Webcam
Tela 10,1'"
Windows XP
Disponivel nas cores azul e preta

R$, 2_790,00 à vista (imagem meramet1te ilustrativa;
OU em 6 x de R.$ 512,00 (cheque)

R$ 1.149,.00 à 'vista
ou em 6 x de R$ 211,00,00 (cheque)
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Evite saias justas
no seu Facebook

- j

Negar a amizade de um colega de trabalho pega mal,
mas é possível limitar o que ele pode ver do seu perfil .

Divulgação

Não aceitar a amizade
de alguém numa rede
social como o

Facebook pode criar o'
maior mal-estar.

Principalmente se a

péssoa for conhecida
. sua. E quando se

trata de um colega de
trabalho, aí é mais'

.

complicado ainda.
Parà evitar um dirnão,
existe algo que você

pode fazer no seu
perfil na rede social.
Quem quiser manter
separados a vida

pessoal da profissio-
. nal pode seguir
algumas dicas sim

ples. Ao invés de

rejeitar, é possível
aceitar o colega no

Facebook, mas limitar
o que o novo.amigo
pode ler em seu

perfil. Para isso,
basta criar.uma lista
de "colegas" e
adicionar o nome de

..seu novo amigo a ela.
Em seguida, troque a

seção "informações
deperfil" e controle o

\
conteúdo que você

quer disponibilizar
para os integrantes
da lista.
Existem outras formas
de manter 'contato
com seus colegas de

trabalho, como em

. redes sociais voltadas

apenas para
� relacionamentos

profissionais. O site
Linkedln é um deles ..

AP /31 ,08,2009

OPORTUNIDADE

(47) 3332-9811
, (47) 9945-9408
(47) 96�7-9181* Cadastro sob consulta SPC e SERASA

lista telefônica no celular
A empresa Agecel disponibilize urna lista telefônica de endereço para o

celular. Entrando no site www.agecel.com você pode baixar a lista de qual
quer cidade do Brasil sem gastar nenhum tostão. O download também pode
ser' feito via Wap ou Bluetooth. e ocupa o espaço de uma simples foto dentro
do aparelho.

-

Reforma ortográfica num clique
Desde que a reforma ortográfica entrou em vigor é comum surqirem

dúvidas sobre o que. mudou ou não na língua portuquesa, Na página
Ortografa você pode conferir se o hífen de uma palavra caiu ou se ele conti

nua, entre outras reqrinhas novas. A pesquisa é bem simples e rápida. O
endereço é http://www.ortogtafa.com.br/. _

OPORTUNIDADE
Se você gosta de vender, se comunica

.
-

comfacítldade e tem jogode cintura,
venha fazer parte da equipe do CCAA.

Envie seu currículo para:
ta lentoccaa@netuno.com. br
Mais informações: 327-5-1364 .
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40 NOVOS CORRETORES CREDENCIADOS AO CRECI
Jaraguá do Sul e região contam, desde terça-

. feira, com mais 40 novos corretores credenciados
ao Creci (Conselho Regional dos Corretores de Imó
veis). De acordo com o delegado tegional do órgão,
Fábio Leier, esses novos profissionais vão passar
segurança e conhecimento para os inv"estidores do
segmento imobiliário. "Estornos qualificando essas

pessoas paro oferecer serviço de qualidade para
um público exigente", confirmo.

Em Santo Catarina são .eerca de 12 mil cor
retores credenciados e quase duas mil lmobíllú
rios. A tendência é que esse número cresço ain
da mais. "Temos capacidade de ampliar muito.
Agora que o governo está investindo no mercado
é o hora dos profissionais saírem do intnrmnll- .

dnde". comento.
Leier afirmo que Jaraguá do Sul é uma cidade

exemplo dentro do ramo imobiliário. "Os corretores
daqui estão buscando, cada vez mais, o formação.
Jaraguá é considerado uma cidade modelo no Es
tado pelo disciplino e ético apresentado pelos pro
fissionais". A entrado dos credenciais foi feito pelo'
presidente do Creci, Carlos Josué B.eims, durante
solenidade, no .noite de terço-feira.

NOME CONFIRMADO
A Weg oficializou ontem, em prossêlJul!fiento à

reestruturação organizacional anunciado em 27
de janeiro, a. contratação' de lnurence Beltrão
Gomes para ocupar o Diretoria de Finanças. Bel
trã-o Gomes é formado em economia pelo Uni
versidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
com mestrado em Administração de Empresas.

CÉSAR JUNKES

Delegado regional comenta que "essa é a hora dos
profissionais saírem da informalidade"

DURVAL MARCATTO JUNIOR
Depois de diversos anos participando do diretoria do Fiesc e

presidindo o Sindicato do Indústria do Vestuário do região,
Durval Marcatto chego à presidência do Acijs. Como é trndlcio
nul, ocorreu o busco por um nome que pudesse fazer frente aos

,

inúmeros desafios que a entidade terá neste ano. Durval é uma
pessoa qualificado que tem emtcmente o perfil para dar conto
dos mesmos, Com excelente trânsito e grande poder de articu
lação, conseguiu reunir uma diretoria de rcrn qualidade, mes
clando jovens talentos com pessoas muito experientes. Para
nós qãe temos o privilégio de conviver com o mesmo há muito
tempo, fico o certeza de que ele. fará muito pelo entidade' em-

_

presuricl e comunidade de Jaraguá do Sul à frente do Acijs. A
posse já está marcado para 18 de março quando '0 não menor

.

brilhante Guido Bretzke e suo equipe entregarão os cargos.

RECORDE
.

.

BB tem luçro de R$ 1 O bilhões
Hesultado contábil apresenta alta de 15,3% na comparação com 2008
o Banco do Brasil teve em

2009 o melhor resultado da
história bancária do Brasil,
segundo dados da consultoria
Economatica. O lucro contábil
foi de R$ 1Q,148 bilhões, uma
alta de 15,3% em comparação
ao mesmo período do ano an-

/

terior. O número 'superou até
mesmo o ganho do Itaú Uni
banco em 2009, que foi de R$
10,06 bilhões.

O total de ativos do Banco
do Brasil chegou a R$ 708,549
bilhões no final de' dezem
bro, registrando crescimento
de 36%. Esse volume de ati
vos confirma o banco fede
ral corno a maior instituição
financeira do país. O lucro

líquido recorrente,' que não
inclui fatores extraordiriários,

ficou em R$ 8,506 bilhões, As receitas' com prestação de
alta de 27,2%. Anteriormente, . serviços e o maior volume de
o BB havia informado errone- operações de crédito foram
amente soma de R$ 6,833 bi- os principais contribuintes a

lhões. O retorno sobre o patri- esse resultado.
.mônio líquido médio em 2009 . O lucro líquido contábil,
ficou em 30,7%, abaixo dos que por sua vez inclui efei-
32,5% registrados em 2008. tos extraordinários, cresceu

Ao final de dezembro de 41,1% em relação ao quarto
20'09, a carteira de crédito trimestredo ano anterior, re
do banco federal era de R$ .gistrando soma de ·R$ 4,15,5
,300,829 bilhões. Esse valor bilhões. O retorno sobre o pa-.
indica um crescimento de trimônio líquido médio (con-
33,8% sobre o volume de em- siderando o lucro recorrente)
préstimos do mesmo mês no ficou em 22,5% no quarto tri- .

ano anterior. O banco regis- mestre, ante 24,5% em igual
trou um, lucro líquido recor- período de 2008. Nesse mes

rente de R$ 1,819 bilhão no mo período, o retorno' sobre
quarto trimestre de 2009, va- o PL médio levando em con

lor que indica um crescimen- ta o lucro contábil ficou em

to de 11,9% na comparação 56,8% em 2009, ante .47,4%
com igual período de 2008. em 2008.

CONVENÇÃO' NACIONAL
"

_

Acontece de hoje o domingo em nosso cidade evento do Juriti que vaimar
car o Iqnçamento do 12° filial do rede que será em Rio do Sul. Esta em
presa de microcrédito é um investimento do senhor Diether Werningh�us.

CEPEG VAI SER ENTREGUE
O Sesi já transferiu paro os instalações do Unerj o último turma que estudava no

Cepeg e nas próximos semanas o mesmo deverá ser entregue ao Ifet.

INVESTIMENTOS DA HAVAN
A empresa de ludnne Hong, que tem loja de 30.000,m2 em Brusque, conta

'

com unidades em Criciúma, Tubarão, Lages, Chapecó, Florianópolis, Balneá
rio Camboriú, Blumenau (duas), Joinville, Jaraguá do Sul, Curitiba (quatro )
e Cascavel. Em Foz do Iguaçu, acabou de ser encerrado o processo de seleção
de 150 funcionários e no dia 20 encerrou o processo de contratação de 150
funcionários em São José dos Pinhais. Támbém está programado para 15
de junho, dia em que Itajaí comemorará seus 150 anos, o inauguraçQo do
loja de 6.000m2 naquela cidade. Também deverá iniciar 'em breve as obras
no unidade de Barro Velho que abrigará em seus 31.000 m2 o CD da rede.
Com expansão aceferada no Paraná, a Havan firmou patrocínio com o time
de futebol de Cascavel, o exemplo do patrocínio em nosso Estádo dº Brusque,
com Viola e tudo. Esta é uma rede que avanço o passos de ,gigante.

OS DESAFIOS DOS BOMBEIROS
No Ceja� Giorgio Donini falou dos desufios que terá de enfrentar à frente do
Corpo de Bombeiros Voluntários, onde tem como objetivo fortalecer ainda .

mais o espírito do voluntariado. Outro d.esafio é o reequipamento. A �orpo
ração conta com duas ambulâncias que já tem mais de seis anos de serviço

.

e inúm�ros quilômetros rodados bem como conta com. um camin�ão que
espera há mais de três anos pelos recursos poro receber os equipamentos ne- .

cessá rios para seu uso'. Isto sem falar do necessidade que foi sentido de um

veículo para combate de incêndio em altura que tenha condições. de alcançar
pelo menos até o 12° andàr que é o limite máximo em Jaraguá do Sul. Como
se pode observar, não faltam desafios e toda ajuda é bem vinda.

Ikarsten@netuno.com.br

LOTERIA
CONCÜRSO N° 1156

CONCURSO N° 04427
.

f'iff:irlli'(1 ml�M�'líle

.� rui ;� I/f�" 1 ��'�
.

:21.1 ifiJlHl,,'iJ<;,m
"I]; I)! Ul�Uilqgl7h.JI

4° 31.3;99
5K11 '��O 7r94,t/.u. 11 I

INDICADORES

SELlC 8,75% 9.DEZEMBRO.2009

TR '0,006% 19.FEVEREIRO.2010

CUB 985,37 FEVEREIRO.2010

BOVESPA 1ht- 0,45% 25.FEVEREIRO.2010

POUPANÇA ·0,5 25.FEVEREIRO.2010

� M
. � �.

DÓLAR CÓME'RCIAL (EM RS) 1,8290
)

DÓLAR TURISMO (EM RS) 1,7900
.

.

DÓLAR PARALELO (EM RS) 1,9000

1,8310 lIt 0,27%

1,9400 't 0,56%

2,0000" '1,· 2,7%

2,4732 ii' 0,11% 'EURO (EM RS) 2,4719
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Fofocódromo
Dizem por oi que uma jovem de sobre
nome bem afinado estaria namorando
firme. Até ai tudo bem! Pois a garota é
maior de idade e vacinada. O babado é
que o rapaz que o moça resolveu esco

lher para dividir o coração, já tem dono,
é pobre e é comprometido. E o que é pior,

- a família caixa alta nem sonha com o

suposto affair. A fofoca já corre solta nos

salões mais movimentados da cidade,
qüando os pais vierem a saber, eu sugiro
uin copo bem gelado dó chope Konigs
Bier, poro relaxar.

LEITOR FIEL
A leitora fiel de holeé o amigo Rejane
Nunes Basi. Ela é outra querida que lê
a coluna todos os dias para ficar super
antenado nas noticias dâ sociedade
jaraguaense.

,, �No seu ponto de

partida, o homem só
tem instintos, mais

avançado e corrompido,
só' tem 'sensações, mais
instruído e purlflcedu,
tem sentimentos.

AdT DESCONHE IDO

ASR AS
• Não ousem esquecê-Ia! Aline Zuma
ch é a mais querida aniversariante de
hoje. Por favor, .liguem! Ela vai adorar
saber que foi lembrado.

• Quem deu um rasante, aqui pela
redação, foi o espirituoso e cheio de
vida Geraldo Bernardino. Figura sen-

sacional!
. .

• Raissa Mendes e o boa gente Gusta
vo Bnrtel'Hlho marcaram noivado para
o dia dos namorados.

Tania Obena_us, Dalma Sal,ai e Salete Vieira a bordo de Air bus,
em recente viagem as capitais imperais da Europa

NA ORLA
Sempre discretíssima, a' bonita Sofia Maria Oliveira não

perde mais um embalo das noites de Balneário Cambo
riú, nos fim de semenn. Namorando ou solteira, ela se

joga para orla. Hoje, por exemplo, ela pega fila no res-
.

taurante mexicano Guacamole rodeada de amigas e com

o astral nas alturas.
.

RODOLFO E JUNE
.

Um romance nota dez é fnrmudo pelo em

presário Rodolfo Kohlbach e a fisioterapeuta
June.Casagrande. Felizes e de bem com a vida .

, .'

• A bonita Joci Aguiar prepara os qui- ;J._!�_�

tutes paro comemorar no próximo dia A advo.gada Janaina Chiaradia; o cabeleireiro Cali e a arquiteta
cinco a idade nova. Daniela- Chiaradia em noite de parabéns pra você

ONDE COMER BEM
EMJARAGUÁ
No restaurante Mime. Todos os dias
uma novidade no Buffet mais comple
to da região.

MACARRONADA
Com apoio total de o Correio do Povo,
Revista Nossa, site Moa Gonçalves e

Imobiliária Jardim, a 2° Macarrona
Beneficente do Moo está a mil para a .

chegada do grande evento, dia 13 de .

março. A festa que será realizado no Pa
vilhõo A da Schutzen com rendeem prol
do AJAPRA, já vendeu mais de mil in
gressos antecipados. Você vai perder?

..

DICA DE HOJ·E'·
Curtir o primeiro Jantar do
Circulo Italiano, hoje às 20

horas, no sede social.
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CURIOSIDADES DAS COPAS

FIM DO CASAMENTO

linha de Fundo

Julimar Pivatto
julima r@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Parceria
Depois de mostrar desilusão com o

futebol (pelos problemas que enfrentou
comoparceiro do Iuventus), parece que
o craque Falcão quer voltar .a atuar no
ramo. O portal Engeplus divulgou que
um agente da Falcão Sports visitou o

novo presidente do Criciúma para que a

empresa gerenciasse o futebol do Tigre.
Em um primeiro momento,AntenorAn
geloni descartou a ideia. O jogador não
foi localizado para comentar o assunto.

------ESPORTE-·----------

EM 1938, OS BRASILEIROS·
TIVERAM DE ENCARAR 15 DIAS

DE NAVIO PARA DISPUTAR
A COPA DA FRANÇA. E ISSO
FOI UM PROBLEMA PARAA
COMISSÃOTÉCNICA, JÁQUE,
MESMO FAZENDO EXERCíCIOS

NO CONVÉS,A GRANDE MAIORIA
DOS JOGADORES ENGORDOU.

. ROMEU, POR EXEMPLO,
EMBARCOU COM 70QUILOS E

DESEMBARCOU COM 79.

DOIS TOQUES
lESÃO • O zagueiro do

Figueirense, Kadu, sofreu uma
.

entorse no tornozelo direito
durante o treino e terá de ficar

quatro semanas de molho:
***

'LUTO •Morreu ontem o jurista
catarinense Marcílio Krieger,
uma das maiores autoridades
do país em justiça desportiva.

***

ATAQUE. Depois da bela
vitória por 3xO em cima do
Brasiliense, a Chapecoense
ammciou ontem a contratação
do lateral-direito Rony.

. ***

PARCERIA· O Figueirense rompeu
com o antigo parceiro de futebol
e Renal Dal Zotto, da Cimed/
Malwee, pode ajudar na gestão
do clube da Capital.

Multa rescisória é o pivô da separação
Malwee eVander Carioca não entram em acordo e jogador troca de time

.

CÉSAR JUNKES
JARAGUÁ DO SUL

o casamento entre Malwee/Ci
med e Vander Carioca, que parecia
ter tudo para dar certo, terminou
antes do esperado .. E logo depois
de desatar com o time catarinense,
por não haver acordo financeiro,
o pivô engatou uma nova união:
anunciou ontem sua contratação
junto ao Petrópolis-RJ.

A versão oficial da Malwee con

diz, em partes, com a do pivô. Em
entrevista ao site Lancenét, o jogador
relatou o ocorrido. "Eu tinha acer

tado com a Malwee e cheguei a me

apresentar e treinar. Fui bem recebi
do. Mas nós cornbinamos uma coi
sa antes e depois eles demoraram a

cumprir, Foi na parte financeira. Dei
um prazo e eles não cumpriram. De
qualquer forma, agradeço pela opor
tunidade que me deram", declarou.

O diretor de futsal da Malwee,
Cacá

.

Pavanello, disse que foi pego
de surpresa pelo 'pivô. De acordo Segundo Cocá Pavanello (E), Vander Carioca falou do multo apenas no dia do apresentação

com ele, durante a negociação Van
'der não havia mencionado umamul
ta rescisória no valor de US$ 15 mil
(cerca de R$ 27 mil).

Contudo, Cacá garante que havia
proposto a liberação do dinheiro jun
to à Malwee Malhas e teria avisado o

jogador. "Um dinheiro desses não se

arruma do dia- para a noite. Ele aca

bou fechando com o Petrópolis antes
de conseguirmos a liberação da ver

ba. Achamos muito esquisito ele não
ter assinado e ter faltado em alguns
treinos", revelou.

O diretor acredita que fatores
extra-quadra também contribuíram
para a saída precoce do pivô. "Acho
que o lado pessoal pesou, já que o

pai dele passa por problemas desaú
de", opinou. Cacá não quis dizer se

a Malwee vai contratar um pivô a al
tura de Vander disse apenas que "vai
aguardar para ver o que fazer".

GENIELLI RODRIGUES
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Juventus faz coletivo
com equipe d�a base
Técnico elogia jogadores recém-chegados

Com a estreia no returno
cada vez mais perto, o Iuven
tus realizou na tarde de ontem
um coletivo com os jogadores
da equipe júnior, O técnico

José Esdras tomará como base
o que aconteceu no treino

para lapidar o time e fazer as

mudanças necessárias antes
do jogo de domingo, às 17h,
diante do Metropolitano.

"Foi nosso' primeiro treino
em campo grande e os niole
ques dificultaram um pou
co, tem algumas coisas para
consertar e outras para serem

melhoradas" , afirmou' Esdras,
assinalando como pontos a se-

-

rem aprimorados a movimen

tação maior entre meio e o se

tor ofensivo e mais cónfiança
na hora de finalizar.

Mesmo assim, o treinador
'acredita que vai colher bons
frutos do coletivo, sobretudo"
na organização tática do time.
"Não adianta treinar estraté

gias táticas com jogadores do
mesmo grupo porque eles já
se conhecem.' Com o coleti
vo de hoje (ontem) tivemos a '

oportunidade de treinar esse

_ aspecto". E os Molequinhos
não decepcionaram. Sob o

comando do técnico Eduar
do Rodrigues deram trabalho

para os profissionais, - que
venceram por 3xO. contratado e que está cota-

Esdras fez também- uma' do para ser titular. No meio,
análise do ataque e da defe-

'

_ quem surpreendeu foi Juni
sa de seu time. No setor de- nho Tardelli, que apesar de
fensivo, ele salientou o bom, precisar de ritmo e condicio
posicionamento tático .de namento, estará à disposição
Gasparetto, jogador recém-

-

do comandante para ó jogo

JARAGUÁ DO ,SUL

Vanderson foi um dos jogadores utilizados no t�me ''titular'' no coletivo de ontem

de domingo à tarde.
Para .a reestreia o Moleque

Travesso terá os desfalques
de Ramon, suspenso por mais
três jogos, e de Ricardo, que
sentiu o tornozelo direito e

deve voltar dentro de 15 dias .

São Paulo permite a vi,roda
e Vasco e Verdão vencem

DA REDAÇÃO
o São Paulo perdeu a primeira

na Taça Libertadores 2010 ontem,
ao ser derrotado por 2x1, pelo Once
Caldas. O time marcou com gol de
falta de Rogério Cem, aos 33 minu
tos, mas não aguentou a pressão
colombiana. Aos quatro minutos
da segunda etapa, os donos da casa

empataram com Uribe.' Moreno
virou aos 26 minutos do segundo

• COPA DO BRASIL

tempo. Pela Copa do Brasil o Vas
co recebeu o Souza-PB e ficou no

OxO. Como havia vencido o jogo de
ida por '2x1 passou para a segunda
fase. O próximo rival vascaíno será,
definido' no jogo entre Nacional-

. AM e ASA':AL.'O Palmeiras goleou
por 4x0 o Flamengo-PI. Os gols do
Verdão foram de Robert (2), Léo e

Edinho. O time paulista enfrenta o

Paysandu-PA na próxima fase.

• RESULTADOS
Vasco* OxO Sousa-PS

Sampaio Corrêa* 2xl São

Domingos-SE
, Patrrielras= 4xO Flamengo-PI

,* Classificados para a

segunda fase

• LIBERTADORES
_. RESULTADOS

Monterrey 2xl Nacional (PAR)
Sloomfng lx4 Lanús
Once Caldas 2xl São Paulo

23h20 - Universitario x Libertad**

** Não encerrado até o

fechamento dessa edição

o CORREIO DO POVO WSEXTA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO DE 2010

Municipalização
do João Marcatto

Em entrevisto o uma rádio local, o secretório Ivo Konell explanou 'suo
ideio de transformar o Estádio João Marcatto em um complexo po
liesportivo. A intenção é louvável, mos cabem algumas' ponderações.
Todo vez que chove mais forte o local fica alagado, já que se localiza
em uma baixada. A área não possui um amplo estacionamento, com
capacidade para atender eventos simultâneos. O transporte coletivo
vai conseguir atender o local com eficiência? A região está preparado
poro uma grande demando de energia elétrica?
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• '"ro-choques
na cer do veiculo
•

'

Janco do motorista
�

e ctntos de seguronço
com r-egulagem de altura
• Porta-malas revestido
de carpete _

e

ati

1 real
entrada

e a 19 parcela
só depois do
mundial.'

Novo GOL 1.0 4P

VHTITotar FliX

sere Picasso
2001 VERDE c mplefa + couro

R$ 22.500,00,'

GO 1., SPECIAL
2P 99 BÁSICO
R$' 12.700,0

:10l r�1 1.0 2P 98
RANCA TE + AL . D

$ 3

www.autoef1_fe.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN

Caraguá Auto Elite
Uma relocõo de confiança

47 32746000

Financiamento do veiculo Gol, código 5U11C4, valor a vista R$ 27,290,00, com 60 parcelas no valor R$ 486,00, com entrada obrigatória de 40%, o valor de TC· R$ 690,00 não estaincluso no valor de final\ciamento,
Taxa de 1,59% a.rn e 19,08% a.a Sujeito a aprovação de cadastro pelo Banc,o Volkswagen, Condições vâlidas para veiculas usados VEICULOS ANO/MOO 2007/2007, para financiamentos em 60X, de veículos
seminovos, a partir de 2007, a Caraguá Auto Elite paga 50% das 6(seis) primeiras parcelas, Financiamento sujeito a aprovação de Cadastro, Validade: 27/0212010.
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