
Parte do prédio que abrigou a empresa Max Wilhelm

começou a ser demolido, mas fachada terá que ser mantida.

Supermercado deve ficar pronto até o fim do ano.

�1l1l

Chuva dá tré a e

situa
,..,

o se normaliza
A terça-feira foi de limpeza pelas ruas da cidade. Com o sol raiando a maior parte do
dia, moradores atingidos aproveitaram para colocar tudo em ordem. Abastecimento
de água e energia foi normalizado, assim como o trânsito nas vias que ficaram alaga-
das. Secretaria de Obras faz mutirão para consertar estragos nas ruas. Mas, segundo a

Defesa Civil, temporal deixou 51 pessoas desalojadas e 16 desabrigadas.
CÉSAR JUNKES

HOJE
TEM

GUARAMIRI
Pavimentacão

."

pronta em
dois bairros
Asfaltamento no

Guamiranga e na

Corticeira foi concluído.
Agora, equipe trabalha
para deixar a sinalização
pronta. Página 10

IR
Reta tinal
para acertar
as contas
Sexta-feira é o ultimo
prazo para quem ainda
não entregou a declaração
do imposto de renda.
Página 11

G LPE

Aposentada
é vítima de
estelionato
Moradora de Barra Velha
sacou RS 4,5 mil e entregou
dinheiro para três golpistas
depois de buscar os cartões
de banco em Jaraguá do
Sul. Página 23

(47) 3373-9800
www.faneg.edu..br
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2 História

Mussolini e amante
são assassinados
No dia 28 de abril de 1945, Benito Mus

solini e a amante, Clara Petacci, são pegos
ao tentar fugir para a Suíça e acabam exe

cutados por urn integrante do Comitê de

Liberação da Alta Itália. Líder do Partido
Nacional Fascista, Mussolini é considera
do urna das figuras-chave do modelo po
lítico e governou a Itália durante 21 anos.

Seu corpo foi levado a Milão e pendura
do de cabeça para baixo em urna estação
petrolífera, em uma exibição pública para
confirmar sua morte.

Benito Amilcare Andréa Mussolini,
nascido em 29 de julho de 1883, tornou

se o Primeiro-Ministro da Itália em 1922,
três anos antes de começar a usar o título
"li Duce" Ele teria, mais tarde, o controle

supremo sobre as forças armadas do país,
e permaneceria no poder até ser substi
tuído, em 1943. Por um curto período, até
sua morte, Mussolini foi o lider da Repú
blica Social Italiana.

O movimento fascista foi fundado em

23 de março de 1919, em uma reunião fei
ta na cidade de Milão. A partir de. 1921, os

fascistas passaram a desenvolver urn pro
grama exigindo a república, a separação
da Igreja e do Estado, urn exército nacio
nal, o desenvolvimento de cooperativas
e urn imposto progressivo para heranças.

O fenômeno histórico teria surgido
em reação à aparente falha do "laissez
faire" (politica de liberalismo econômico)
e ao medo dos movimentos de esquerda.
No entanto, o fascismo torrou-se um Es
tado ditatorial, baseado no nacionalismo,
anti-comunismo, sindicalismo e urna for
te repressão contra cidadãos considera
dos "subversivos"

PUBllCIO DE

Cura para a pele
Em abril de 19_34, o jomalO Correio do
Povo" publicava um anúncio das pomadas
Minancora, que curavam as doenças de pele.
Em 1912, o farmacêutico português Eduardo

Gonçalves havia começado a fabricar o

produto na própria casa, em Ioinville,

SOCIEDADE GUARANV
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o Brasão oficial
de Jaraguá do Sul

29 de novembro de 1968. O prefeito Victor

Bauer institui o Brasão para o município de Ia
raguá do Sul. O desenho havia sido idealizado

por Eugênio Vitor Schmõckel e colocado em

prática por Moacyr Silva.
Baseado em um escudo português clás

sico, o desenho é encimado por uma coroa

mural de cinco torres, "traduzindo a grandeza
da cidade". O escudo foi dividido em quatro
partes, sendo marcado assim por uma cruz

que tinha por finalidade representar a forte

religiosidade do povo. No centro, uma frase:
"Grandeza pelo Trabalho", mostrando que "só
o trabalho profícuo pode engrandecer uma

coletividade".
Nas quatro partes, quatro desenhos. A pri

meira mostra oVale do Itapocu, apresentando o

Morro da Boa Vista encimado por uma estrela;
o segundo canto traz um colono com uma en

xada no ombro e o terceiro mostra um conjunto
industrial simbólico, intitulada "Metrópole do
Dinamismo". A quarta parte divide-se em duas,
comuma homenagem ao CoronelErnílio Carlos
Jourdan e aos colonizadores europeus.

906

Exposição em Milão
o dia 28 de abril de 1906 é a data da

inauguração da Exposição Internacio
nal de Milão. Promovida pelo "Bureau
International des Expositions" (apesar
de poder acontecer sem a autorização
formal do organismo), feiras como esta
acontecem de cinco em cinco anos e

duram entre três e seis meses, focando
um período específico da humanidade.

Brasão oficial de Jaraguá do Sul, que traduz os valores da comunidade

PELO MUNDO

191

Sociedade de Nações
Neste mesmo dia, em 1919, as po

tências vencedoras da Primeira Guer
ra Mundial aceitam o projeto do pre
sidente norte-americano, Woodrow
Wilson, de criar uma Sociedade de
Nações, cuja finalidade era manter a

paz mundial. Muitas das estruturas do
projeto foram utilizadas mais tarde na

Organização das Nações Unidas.

1970

Primeiro marcapasso
No dia 28 de abril de 1970, UID

marcapasso alimentado por energia
nuclear é implantado pela primeira
vez em um paciente, na França. Com
um diâmetro aproximando de 0,5 CID,

o aparelho é composto por um eletro
do e um gerador de pulsos, que reco

nhece a atividade cardíaca e mantêm

frequentes os batimentos do coração.

A Sociedade Esportiva e Recreativa Guarany foi criada quando alguns ócios da Sociedade
Recreativa Rio da Luz re olveram construir uma nova sede. depois de um desentendimento.
A fundação ocorreu em 25 de abril de 1975, e as atividades passaram a ser realizadas no Salão
Schünke - este permaneceria com a Sociedade enquanto tivesse no mínimo sete socíos, e caso
fo se fechado, os ben da as ociação eriam doados a uma igreja ou ho pital. o início, o tiro e o
futebol eram praticado ,e ó poderia ser ócio quem tive se mais de 18 anos e fosse considerado
"uma pe oa idônea e de boa reputação". As Fe ta de Rainha começariam a er promovidas
somente a partir de junho de 1991, tendo como primeira representante Florita W Krüger.

•

Caneta esferográfica
o conceito de uma caneta esferográfica remonta à

patente registrada por John J. Loud em 30 de outubro
de 1888. Tratava-se de um produto destinado a marcar

couros e não foi explorado comercialmente - isso só
aconteceria em 1938, com o húngaro Laszlo Biro.

ACERVO DA SOCIEDADE
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PONTO DE VISTA

QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA
Vidor Danich,

sociólogo
Jorge Brognoli,

economista
EdwardSá,
economista

Durval Marcatto,
presidente da Adjs

A desembargadora e o policial

Fé que o homem
possa mudar sua

mentalidade e,

consequentemente,
mudar os rumos

do seu destino

No
primeiro capítulo do livro I� resistência", o

autor, Ernesto Sabato, fala do quanto estamos

perdendo nossa humanidade, nosso caráter de
humanos. O quanto esquecemos de conversar,

simplesmente, com as pessoas. O quanto achamos mais
bonito ver um jardim pela tela de um computador em

vez de passar os pés descalços na grama. O quanto
esquecemos de apreciar o céu ou as árvores no cami
nho para casa. Isso faz lembrar o quanto é importan
te, pelo menos de vez em quando, optar em ir a pé do
trabalho para casa, ao inviés de todos os dias utilizar
o carro. É uma chance de conversar com os filhos, ob
servar as casas, as ruas, os quintais. De

carro, além de ser muito rápido, a con

centração no trânsito não permite con

versas mais profundas.
E algo que chama atenção na pri

meira parte do livro é a comparação
que Sabato fez da televisão com as lu
zes acesas à noite. Nós estamos para
a luminosidade da televisão como os

insetos para a luminosidade das luzes.
A televisão está nos tantanizando. E não

estamos percebendo.
Mas o autor ainda tem espe

rança no ser humano. Tem fé que
o homem possa mudar sua mentalidade e, con

sequentemente, mudar os rumos do seu destino.
Diz: "Apesar de tudo, como é admirável o ser humano.
( ... ) Acredito nos cafés, no diálogo, acredito na digni
dade da pessoa, na liberdade".

Essa obra de Ernesto Sabato ilustra o lamentável in
cidente ocorrido na semana passada envolvendo uma

desembargadora e um policial militar, divulgado em

toda a imprensa. Para quem não acompanhou o caso,
basta esclarecer, muito rapidamente, que o filho da de

sembargadora estava sendo autuado por estar com a

documentação de seu veículo vencida (IPVA atrasado e

multas). Ao que tudo indica, a desembargadora exigiu
que veículo, ainda assim, fosse liberado.

Surgiu, então, a fatídica frase: "Você sabe quem eu

sou?" E foi repetida, para espanto dos presentes (com
tudo filmado por uma câmera de aparelho celular). Sen
do a resposta negativa, a própria senhora respondeu:
"Desembargadora do Tribunal de Justiça". Um dos po-

liciais militares, com a calma que deve reger as atitudes
nestes momentos, muito sabiamente respondeu: "Que
bom então; a senhora deveria dar um exemplo melhor".

Quem deu o exemplo foi o policial, de ética e modera

ção, o que verdadeiramente se espera de um policial.
Como se percebe, por outro lado, o exemplo da mãe

desembargadora a seu filho não condiz com o com

portamento de alguém que julga os processos alheios
e deve primar pelo equilíbrio, justiça e igualdade. Pare
ceu faltar aquele diálogo pregado pelo autor argentino. {

A história lembra também aquele e-mail que circula
constantemente, onde, no primeiro quadrinho, os pais,

na década de 50 ou 60, tiram satisfação
com o filho por conta de notas baixas,
depois de conversarem com a profes-
sora. E, no segundo quadrinho, os pais
tiram satisfação com a professora, sem

ouvi-la, por conta das notas baixas do
filho. Na década de 2000.

O policial deve ser parabenizado.
Trouxe, de singela forma, exemplo de

ética, mostrou como o ser humano

pode ser realmente admirável mesmo

em situações adversas, como pode
mudar os rumos do seu destino. Com

"

"
uma frase trouxe à tona o pensamento

ético, aquele que trata dos valores morais e dos princí
pios ideais da conduta humana.

É esse o comportamento que se espera do policial,
do magistrado, do advogado, do politico, do médico, en

fim, de qualquer cidadão.
Em especial do magistrado, cujo Código de Ética de

termina a obediência aos princípios da cortesia, da in

tegridade profissional e pessoal, da dignidade, da honra
e do decoro, entre outros. O Código de Ética da Magis
tratura estabelece, ainda, que ao magistrado impõe-se
primar pelo respeito à Constituição da República e às
leis do país, buscando o fortalecimento das instituições
e a plena realização dos valores democráticos.

Bom lembrar, por fim, que es ditames éticos e a vida

pautada pelo respeito aos outros e a si próprio devem
fazer parte do cotidiano de todos, assim como a liberda
de de cada um de perseguir seus direitos sempre que se

sentir ofendido. Seja qual for a natureza da ofensa ou o

suposto grau de poder do ofensor.
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Leitor
e empresário André Luiz Borges fez

o registro da rua Antonio Zimmermann,
em Guaramirim, e explica que obras para

escoamento de água foram feitas no local, mas

não resolveram o problema de alagamento. "Um
descaso com o dinheiro público", afirma Borges.

Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
É obrigatório Informar nome completo, profissão. CPF e

. telefone ( não serão publicados).

Programa do Sesc
atende no shopping

o Sesc Saúde ao seu alcance acontece

hoje no Shopping Center Breithaupt, das 7

horas ao meio-dia O evento tem objetivo
de levar a comunidade informações e orien

tações de prevenção e promoção da saúde,
com a realização de exames de colesterol, gli
cemia, verificação da pressão arterial, peso /

altura, cálculo do !MC, teste de acuidade vi

sual, massaterapia e orientações de saúde. O
evento é gratuito e é preciso estar em jejum
para a realização dos exames. Informações
pelo telefone (47) 3275-7835.

Palestra gratuita
para associados

A Acijs (Associação Empresarial de Iara
guá do Sul) promove hoje a palestra que apre
sentará o tema "Coaching como diferencial

que agrega valor". O evento acontece às 19
horas e é gratuito para associados, com custo

de R$ 15 para os demais interessados. O as

sunto será conduzido por Luiz Agusto Rieg,
executivo coaching com formação nos EUA
e atuando na área como coach desde 2005.

Informações e inscrições no setor de Capaci
tação "Empresarial, telefone (47) 3275-7017 e

e-mail treinamenfo@acijs.combr.

Orientação para
escolha profissi.onal

Programa de Orientação Profissional
está com inscrições abertas até 3 de maio.
Serão duas turmas: uma nas segundas-fei
ras às 20h, a partir do dia 3 de maio, e outra

aos sábados, com início dia 8 de maio, sem

pre às 9h. O programa objetiva auxiliar os

jovens na escolha profissional. Ao todo se

rão nove encontros. O custo à vista é R$ 300,
ou três vezes de R$ 110 no cheque. Inscri

ções e informações na Clinica Setes (rua
Anita Garibaldi, 75, Centro de Iaraguá do

Sul) e no telefone (47) 3376-0975.

Passeio ciclístico no

Dia do Trabalhador
A Fundação Municipal de Esportes

de Corupá promove Passeio Ciclístico
do Dia do Trabalhador. A saída aconte

ce na Praca Arthur Müller, às 9h30, e a
,

chegada será no Seminário Sagrado Co

ração de Jesus, onde haverá atividades
durante todo o dia. Inscrições podem
ser feitas na Prefeitura até dia 30 ou dia
Iode maio, meia hora antes do início do

passeio. Haverá sorteio de brindes en

tre os participantes, além de premiação
para várias categorias.
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PIERO RAGAZZI

Segundo Sarti, parecer contrário visa manter garantia de verbas à classe

F T

Governo antevê
rejeição e retira
projeto de lei
Proposta que acaba com repasse
de 9,8% é restituído da Câmara
JARAGuÁ DO SUL

Após receber parecer
contrário na comissão,
o projeto Que altera a

lei Que instituiu o Fundo
de Cultura, retirando o

repasse obrigatório, foi
restituído pelo Executivo.

AartiCulaçãO
mais uma

vez ficou a cargo do líder
de governo Adernar Pos
samai (DEM). Mesmo

em viagem a Curitiba, o vereador
avisou a Procuradoria do municí

pio sobre o parecer contrário da
Comissão de Legislação e Justiça,
e que o projeto havia sido incluído
na pauta da sessão de ontem.

Assim, o Executivo antevendo a

provável rejeição se antecipou e pe
diu a restituição do projeto. O pedi
do foi anunciado pela assessoria da
Câmara as 17h30, duas horas e meia
antes do início da sessão. Como não
foi votada, a proposta poderá ser re

apresentada outras vezes.

O presidente da Comissão de

Legislação, Amarildo Sarti (PV),
conta que o parecer foi contrário

porque os vereadores não concor

dam com a intenção do Executi
vo, de não fixar um valor mínimo

para o repasse anual ao Fundo
de Cultura em lei. "Estabelecer o

percentual de 9,8% é importante,
pois serve de garantia para a classe
artística de que os recursos virão
anualmente. Se a legislação não

exigir, a Prefeitura poderá, se qui
ser, não repassar nenhum recurso,
inviabilizando o fundo", explica.

Parecer da Comissão de
Legislação iria para votação

em plenário na sessão da
Câmara de ontem à noite

Não é a primeira vez que a Pre
feitura tenta modificar a lei que
instituiu o Fundo Municipal. Em
outubro de 2009, o Executivo ha
via apresentado um projeto seme

lhante, mas foi retirado da Câma
ra três dias após ser protocolado,
também a pedido de Possamai.

• Giovanni Ramos
giov ·@�vo.com.br

Estabelecer o percentual
de 9,80/0 é importante,
pois serve de garantia
para a classe artística.

AMARllDO SARTI (PV), VEREADOR

Histórico do
Fundo de Cultura
• Setembro de 2006 - Sancionada a

Lei 4.444, que instituiu o Conselho

Municipal de Cultura

• Dezembro de 2007 - Sancionada a Lei
4.845, que instituiu o Fundo Municipal
de Cultura

• Setembro de 2008 - Sancionada a

Lei 5.045, que altera a Lei 4.845,
estabelecendo um repasse mínimo
anual obrigatório de 9,8% receita
corrente proveniente dos recursos não
vinculados da Prefeitura. Fica definido
também, que 50% da verba precisa
ser repassada até março de cada ano,
os outros 50% até agosto.

• Março de 2009 - Aberto o primeiro
edital do Fundo de Cultura. R$ 300 mil
foram repassados para projetos no setor.

• Agosto de 2009 - Aberto o segundo
edital do ano. R$ 400 mil foram

repassados para o setor.

• Outubro de 2009 - Prefeitura envia

projeto à Câmara que altera a Lei 5.045,
retirando o repasse obrigatório de 9,8%.
Três dias depois, retira a proposta.

• Dezembro de 2009 - Aprovado o

Orçamento do Município, com uma

previsão de R$ 4,2 milhões para a

Fundação Cultural. sendo R$ 670 mil
para o Fundo de Cultura.

• Janeiro de 2010 - Aberto o edital do
Fundo de Cultura, com R$ 750 mil

disponibilizados para os projetos.
• Março de 2010 - Prefeitura envia

novamente um projeto à Câmara que
altera a Lei 5.045, retirando o repasse
obrigatório de 9,8%.

• Abril de 2010 - Após parecer contrário
da Comissão de Legislação, Executivo
retira o projeto da Câmara.

O líder do governo, Adernar
Possamai (DEM), pretende mano
teca discussão sobre o Fundo d

ul
. e

C tura no Legislativo. Para ele o
, .

'

repasse rmrumo previsto em lei
engessa o orçamento do rnunío.
pio. IIJá temos valores definidos
para educação, saúde e agora a
cultura. Se continuannos nesta
linha, a Prefeitura não terá como fa
zer o seu orçamento", comenta.

Parecer do setor jurídico
era favorável ao projeto

Agende gratuitamente lI11 horário
com um de nossos assessores e

diversifique seus investimentos.

CÉSAR JUNKES

Possamai argumenta que repasse obrigatório engessa o Orçamento

Vereador rebate crítica de
secretário sobre creches

tas da Prefeitura de ampliação e

construção de novos centros de

educação infantil, não resolverão
o déficit de vagas no município.
Para isso, Sarti acredita que novas

políticas precisam ser adotadas.
"Cada prédio construído si�

nifica novos funcionários públi
cos, novas despesas de manuten

ção. Será que é esse o caminho? A

compra de vagas em creches p�.
ticulares já ocorre em outros pro
ses da América Latina e deu cer

to. Se essa não é a melhor ideia,

precisamos pensar em outra Do

jeito que é feito hoje não pode
continuar", defende. A propos.ta
deve ser encaminhada por Sarti e

Justino da Luz (PT) nas próximas
semanas à Câmara.

A assessoria juridica da Câmara

deVereadores emitiu um parecer fa

vorável ao projeto de lei que alterava

o Fundo de' Cultura, posição dife

rente da adotada pela Comissão de

Legislação, Justiça e Redação Final.

De acordo com o parecer, o projeto
é constitucional e poderia ser vota

do em plenário. O único problema
encontrado pela assessoria foi na

enumeração dos artigos na redação
final, um problema de ordem técni

ca, que não afeta a proposta.
Já o Conselho Municipal de

Cultura se manifestou contrário a

ideia da Prefeitura. A entidade não

chegou a emitir umparecer, mas se

gundo o vice-presidente Leone Sil

va, seria pela não aprovação, já que
"vai contra as conquistas da classe
artística no município".

JARAGUÁ DO SUL
O vereador Amarildo Sarti

(PV) voltou a defender ontem a

proposta para a Prefeitura com

prar vagas em creches particu
lares para suprir a demanda de
alunos da educação infantil. Sarti
respondeu ao secretário de Edu
cação, Sílvio Celeste, que afirmou
em entrevista ao O Correio do
Povo que a ideia pode levar os

pais a exigirem vagas nos centros
particulares.

110 nosso projeto prevê a

compra de vagas apenas nas re

giões onde faltam creches mu

nicipais. A criança deve estudar
mais próximo de casa, seria esse
o critério de escolha", afirma.

Para o vereador, as propos-
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Carolina Tomaselli
Escritório da Fatma

As
cidades de abrangência da SDR (Secre

taria de Desenvolvimento Regional) de

Jaraguá do Sul devem passar a contar com

um escritório regional da Fatma. A insta

lação está marcada para hoje, durante a reunião

do Conselho de Desenvolvimento Regional. Antes,
a decisão será submetida à apreciação dos conse

lheiros, devendo ser aprovada facilmente.
Como não tem escritório na cidade, os atendi

mentos são feitos por Joinville, responsável por 13

municípios, principal razão do atraso nos procedi
mentos, que inclui a emissão de licenças ambien-

Projet
Em resposta à nota de ontem da coluna sobre

a falta de projetos nas Prefeituras da região para
investimentos que visem minimizar os efeitos das
ocorrências causadas pelas chuvas, o diretor de

Comunicação da Prefeitura de Iaraguá, Agostinho
Oliveira, informa: em novembro de 2009 foram
encaminhados três projetos para o Ministério da

Integração Nacional, um na área habitacional, e

outros dois para recuperação da capacidade hídri
ca de escoamento de ribeirões. Os três totalizam
mais de R$ 20 milhões.

tais para empresas, a fiscalização e realização de
estudos e pesquisas. Na legislatura passada, o en

tão vereador Eugênio Garcia (PSDB) foi um dos que
mais brigou pela instalação do escritório em Iara
guá do Sul. Encaminhou uma moção de apelo ao

governo do Estado pedindo dois funcionários para
a cidade, alegando que a falta deles estava travando
o desenvolvimento das empresas.

A reunião da SDR será no auditório do Seminário

Sagrado Coração de Jesus, em Corupá, a partir das i4

horas, e contará com a presença da diretora Adminis
trativa e Financeira da Fatma, Sandra Giesel (foto).

"Como estes recursos não obtivemos resposta do
Ministério da Integração Nacional, reencaminhamos
estes projetos em março deste ano, desta vez ao Mi
nistério das Cidades, onde esperamos lograr êxito
na apreciação de nossas propostas e liberação das
referidas verbas. Para o Projeto de Conjunto Habi
tacional e Reassentamento, estamos solicitando
recursos através do Programa da Secretaria Nacio
nal de Habitação, enquanto que para os outros dois
estamos pleiteando recursos através do Programa de
Macro Drenagem PAC 2", detalha.

DIVULGAÇÃO

•

Presidentes das Câmaras de Vereadores da região se

reuniram ontem na de Guaramirim para dar sequência aos

encaminhamentos de reativação da Avevi (Associação dos
Vereadores do Vale do Itapocu). Foi constituída uma comis
são provisória, presidida pelo vereador de SchroederValmor
Pianezzer (DEM) - foto -, e com Jorge Feldmann (PP), de

Guaramirim, na vice-presidência. Também foi definida para
o dia 26 de maio a data da eleição e posse da diretoria, apro
vação do estatuto, dando início oficialmente aos trabalhos
da associação. A Avevi foi fundada em 1984, e já teve pelo
menos outras duas tentativas de reativação.

s
Criada pela atual gestão, a ecretaria de Turismo,

Cultura e Esporte deixou de existir a partir de ontem,

quando a prefeita Cecília Konel1 (DEM) sancionou

a lei aprovada pela Câmara. Uma das mudanças é a

incorporação do Turismo à Secretaria de Indústria e

Comércio, como era na gestão do então prefeito Iri

neu Pasold (PSDB), atual vice.

na Elia Store,
e concorra a:

Setor jurídico da Prefeitura e os réus alegam à im

prensa desconhecer o teor da ação civil pública pela
contratação do e crítório Serpa Advogados Associa
dos. Eles ainda não foram notificados, mas a existên
cia da ação pode er confirmada no site do Tribunal de

Justiça e, como não corre em Segredo de Justiça, aces

sada digitando o nome de qualquer um dos réus.

Compre o presente
partlcí e do o c r

a

CÉSAR JUNKES

Deputado estadual Dieter Janssen (PP) se reuniu, na segunda-feira,
com a diretoria da Acias (Associação Empresarial de Schroeder). A clas
se empresarial pede a interferência do parlamentar para adequação dos
meios de comunicação e transmissão de dados via internet banda larga,
alvo de ação junto à operação Oi. Também solicita que Ianssen atue na

concretização de repasses para obras pleiteadas junto ao Estado, entre

elas a conclusão do asfalto entre Schroeder I e a Rodovia do Arroz. Outro

pedido é para que o deputado cobre da Ceiesc o aumento da capacidade
de energia elétrica necessária para atender as empresas do município. A

reivindicação foi levantada por Janssen na sessão de ontem da Assem

bleia Legislativa. Na tribuna, ele também apelou ao governo do Estado

por investimentos em segurança pública.
DIVULGAÇÃO

Rua noel Frandsco a Costa, 215
Jara á do Sul - se - 89257

Fone: (47) 327 7 - 6420642

. lia .co .br
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CHARGE

DO LEITOR

Roubo legalizado
verdadeiro golpe aplicado ao tra

balhador brasileiro. Ele reduz em

até 40% o salário benefício do

aposentado, tirando-lhe assim, o

direito dele de receber uma ren

da justa pela qual ele contribuiu,
podendo assim di

zer' que é um roubo

legalizado por lei.
Por que não fazer Constantemente

e
estudos mais ouvimos nos noti-

aprofundados para ciários vários casos
se evitar esses tipos de fraude contra ode irregularidades, INSS e de dívidas
ao invés de fazer o

trabalhador honesto de empresas junto a

pagar a conta? es e órgão previden-

, ,
ciário. Por que não
fazer estudos mais

aprofundados para se evitar esses

tipos de irregularidades, ao invés
de fazer o trabalhador honesto pa
gar a conta?

Existe um projeto de um se

nador, o qual determina a revo

gação do Fator Previdenciário,
que tanto está prejudicando o

aposentado e deixando o traba
lhador da ativa preocupado com

aposentadoria. Esse projeto já foi

aprovado no Senado e está enga
vetado na Câmara Federal. Por .

que os deputados, que se dizem
nossos representantes e defen
sores dos trabalhadores também
não aprovam esse projeto? Infe
lizmente, talvez não seja de inte
resse e não os beneficia.

o meu parecer, os sindicatos
e entidades que representam tra

balhadores deveriam exercer pres
são para que o famigerado Fator
Previdenciário seja revogado!

Todo
trabalhador brasi

leiro, tem como objeti
vos principais, uma boa

profissão e uma boa

empresa, para as quais se de
dica e se especializa, para que
ele tenha suces

so profissional e

uma boa estabili
dade financeira,
juntamente com

o sucesso da em

presa onde presta
serviços.

Como profissio
nal e na vida ativa

sempre devemos
levar em consi

deração que um dia nós vamos

dar lugar a outro trabalhador. É
quando nós nos aposentamos.

Hoje, pelas Leis do INSS, um

trabalhador deverá contribuir
no mínimo por 35 anos para ter

direito a aposentadoria. Todos os

meses, a empresa desconta uma

porcentagem do salário do traba
lhador, em folha de pagamento, a

qual é repassada ao INSS, crian
do assim uma contribuição para
que no futuro esse trabalhador
tenha o direito de se aposentar.

a salário benefício, ou seja,
o salário que o aposentado irá
receber do INSS, é calculado
através de uma fórmula em que
inclui o Fator Previdenciário. a
Fator Previdenciário foi aprova
do pelos deputados federais, pe
los senadores e avalizado e pro
mulgado pelo então presidente
da república, através da lei nO

9876, de 29 de novembro de 1999.

Esse fator previdenciário foi um

"

Wilson 8. Hoffmann, aposentado

de 280 vagas por ano até 2012.
A expectativa da Prefeitura é que, neste ano, cer

ca de 480 vagas sejam geradas por causa das me
lhorias realizadas em cinco creches, órçadas em R$
3 milhões. Porém, o secretário Silvio Celeste destaca
que os problemas não serão resolvidos somente com
obras. Também é fundamental estabelecer critérios
na escolha das crianças que ocuparão essas vagas.

a controle mais rígido sobre essa questão cer
tamente resolveria. parte dos
problemas existentes hoje. Não
é difícil conhecer casos de pes
soas que burlam as regras e,
mesmo não trabalhando fora,
mantem as crianças em cre

ches da rede pública Ocupam
irregularmente as vagas desti
nadas aos filhos de trabalha

dores, pais que não têm onde deixar os filhos ou não
têm condições de pagar uma instituição particular
para mantê-los nesse período.

A parceria público-privada para a construção de
creches e a manutenção delas através de convênios
com as empresas também é uma alternativa que já
se mostrou eficiente no município. Sem dúvida, é
uma medida que merece ser ampliada e que garante
qualidade de vida para muitas famílias.

compra de vagas nas creches particula:es,
que será sugerida pelos. vereadores Jus�o
da Luz (PT) e Amarildo Sarti (PV) nos pro

---o.n··rYlos dias, trouxe novamente a discussão

sobre a falta de espaços para atender as crianças em

Jaraguá do Sul. Porém, a Prefeitura acredita que a

ideia pode não ser a solução mais viável para o défi

cit. a objetivo dos parlamentares é realizar na área d.a
educação o que já ocorre na saúde pública do muni-

cípio com as consultas médicas.
-

Para o secretário de Educação, -----.��============::

"Não é difícil conHecer,Sílvio Celeste, a medida poderia ge-
rar polêmica caso entrasse em vigor. casos de pessoas que

..

Na visão dele, a intenção de garantir burlam as regras e, mesmó�-,
não trabalhando fora,atendimento mais amplo às crianças mantêm as crianças em

poderia se tomar "Uma dificuldade'
creches da rede pública.l'ffi

caso parte dos pais exigisse a matrí-
cula dos filhos em instituições parti
culares, mesmo havendo vagas nas creches públicas
ou tendo condições de pagar pelo serviço.

Tentando amenizar a dificuldade, a Prefeitura e o

Ministério Público assinaram em 2008 um TAC (Ter
mo de Ajustamento de Conduta) para criar cerca de
800 nas creches até o final de 2009. Como o número
não foi alcançado e o acordo não pôde ser cumprido
na totalidade, a Promotoria de Infância e Juventude
e o governo municipal estabeleceram que a abertura

DO LEITOR

De quem é a responsabilidade?
[lr

humano tem como atributos clássicos o formadores de ideia. Eis outra discussão polêmica: a

uestionamento e a cobrança. Aliás, muitas educação acadêmica.
ao as suas cobranças, suas necessidades. Temos o ensino infantil, fundamental e médio,

as quando chega o momento de agirmos, como base de conhecimento e esta base, muitas ve

de sermos chamados á responsabilidade, em mui- zes confundida como formadora de cidadãos, pois
tas vezes somos omissos. É da natureza humana, muitos pais jogam a responsabilidade da educação
muito esperar e pouco fazer. Para refletirmos sobre de seus filhos, exclusivamente para a instituição de
esta afirmação, vou me utilizar de ensino, fazendo uso do bom e ve-

um questionamento, realizado em

, , lho comodismo. Nós pais é quem
um congresso de sustentabilidade, somos responsáveis por filtrar ?
que recebi em um destes muitos e- aprendizado de nossos filhos, pOIS
mails do nosso dia a dia. Todo mundo assim como aprendem a somar,

'Todo mundo pensando em pensando em escrever, ler, brincar e conviver em

deixar um planeta melhor para deixar um comunidade, aprendem palavrea-
nossos filhos... Quando é que pen- planeta melhor dos e atitudes não tão corretas, pelo
sarão em deixar filhos melhores convívio com pessoas irresponsá-para nossos
para nosso planeta?" filh Q d -veis ou de indivíduos que ainda não

tilizar
os... uan o /Vamos u

. .

a tão cobrada têm o discernimento do que e cer-
é que pensarão diresponsabilidade ambiental, como to ou errado ou refletem o seu a

ferramenta para analisarmos o
em deixar filhos

a dia em casa. Nós pais temos que
exercício desta virtude, afinal, a melhores para identificar estas situações e alertar-
todo o momento temos nossa res- nosso planeta? mos nossos filhos.
ponsabilidade a prova A nós pais resta agirmos co�o

Não podemos ser omissos ao , , cidadãos de bem, para que seja-
que nos rodeia e não podemos pen- mos percebidos por nossos filhos
sar no que nos rodeia, como sendo como tais. Desta forma não pre-
a definição tosca de meio ambiente. Nós somos o cisaremos travar batalhas gigantescas para q�e
meio ambiente, nossos filhos, nossos próximos. a possamos salvar o meio ambiente, diminuir a VIO

que podemos fazer então ...? lência no trânsito, brigas familiares, corrupção em

� �ão podemos, mas sim, devemos ... Inicialmente, todos os âmbitos, pois tudo e todos que nos ce:
olhando para o nosso próprio "quintal" Temos que

.

cam, podem esperar apenas respeito, responsab1-
nos preocupar com nossos comportamentos, com lidade, ética e seus bons reflexos.
nossos filhos. Ser exemplo de pai, filho, irmão, amigo , . . rdenador na
e nós, professores, ainda mais, como educadores e

Rogeflo Germano Damel, proff!ssor edcojo aguá do Sul
Anhanguera EducaCIonal e ar,
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ENXURRADA
"

,

Chuva da lregua
·a Santa Catarina
Nuvens carregadas afetaram 155 mil pessoas
JARAGUÁ DO SUL

O caos trazido por enchentes e

deslizamentos registrados em mais
de 50 municípios de Santa Catarina
neste início de semana foi minimizado
por uma terça-feira de sol.

Jaraguá do Sul, o céu azul refletiu o

vio dos moradores ao perceber que,
ós cinco dias de chuva intensa, já no

anhecer as nuvens carregadas ti
nham ido embora. Porém, para muitos, havia
ainda muito a fazer para resolver os proble
mas deixados pela água.

Segundo o Corpo de Bombeiros Volun
tários da cidade, o Rio Itapocu chegou a fi-

car quatro metros acima do nível normal
no momento mais crítico da enxurrada, por
volta das 13h de segunda-feira. Ontem pela
manhã, restavam somente 50 centímetros de
excesso. No Rio Iaraguá, a redução do volume
era igualmente significativa, diminuindo as

sim qualquer risco de alagamento.
O mesmo ocorreu com as ruas anterior

mente fechadas. Conforme o secretário de

Obras, Valdir Bordin, a única estrada ainda
interditada por causa de queda de barreira é

a Edmundo Koch, no Nereu Ramos. Ontem,
o órgão também iniciou o patrolainento e

o fechamento dos buracos nas demais vias

prejudicadas.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

Depois do caos, a normalização
Nas cidades de Corupá e Gua

ramirim, ambas também afeta
das pelas chuvas do fim de sema

na, a terça-feira foi de retorno à
normalidade. De acordo com os

bombeiros dos dois municípios,
ontem, não havia registros de

pessoas desalojadas ou desabri

gadas por causa da enxurrada.
Em Corupá, na segunda-feira,

os socorristas chegaram a remo

ver três famílias devido a inunda

ções. Contudo, elas retornaram

JARAGUÁ DO SUL
OS alunos da rede munici

pal de Jaraguá do Sul voltaram

às salas de aula na tarde de on

tem. As atividades tinham sido

suspensas na segunda-feira por
precaução. Na Escola Waldemar

Schmitz, no bairro Ilha da Fi

gueira' as chuvas deixaram um

rastro de destruição. Isso por
que, o rio Itapocu transbordou
e invadiu toda a área de recre

ação dos estudantes. Estima

se que a água tenha subido em

torno de 2,5 metros chegan
do próxima à primeira laje da

construção.
Por isso, ontem, o dia foi de

limpeza. Dois caminhões auxi

liaram na lavação do pátio co

berto por lama. Segundo a dire

tora, Eliane da Silva, os trabalhos

logo em seguida. Já em Guarami

rim, o maior problema enfrenta
do após as inundações ocorreu

no abastecimento de água. O
volume de água associado ao trá

fego intenso de veículos estourou

canos na saída da central de tra

tamento e interrompeu o forne
cimento. Além disso, conforme

informações não oficiais, um

deslizamento de terra obrigou a

interdição de uma residência na

rua Pedro Klein.

CÉSAR JUNKES

Casa de Maria Martins corre risco de
desabar. Ela e a família estão abrigadas
provisoriamente na Arena

8R-280 permanece interditada
Fechada desde a manhã de segunda-feira, a BR-280, em

Corupá, ainda não foi liberada. Segundo informações repas
sadas pela coordenação de Mafra do Dnit (Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes), responsável pelo
trecho da rodovia, não há previsão de reabertura. São pelo me

nos seis pontos de deslizamento. Os operários trabalham nos

locais, porém, o serviço deve durar mais alguns dias. Quem
planejava utilizar a via precisa seguir até Joinville e desviar

pela estrada Dona Francisca para chegar a São Bento do Sul.

WALDEMAR SCHMITZ CONTINUA COM ÁREA FECHADA

devem seguir por todo o restante

da semana. Além de retirar a su

jeira, é preciso desinfetar o am

biente e ainda fazer a lavagem
das telas de proteção da quadra
de esportes.

de Educação, todas as escolas já
recomeçaram as aulas do perío
do vespertino de ontem. Os cen

tros infantis igualmente.
Nas unidades do Estado, o

problema mais sério ocorreu na

Escola Felipe Manke, em Mas
saranduba. Ela, assim como

a Waldemar Schmitz, sofreu

inundação. Motivada pela situ

ação, a Gerência de Educação
da SDR (Secretaria de Desen

volvimento Regional) decidiu

dispensar os alunos. Os servi

ços voltaram à normalidade na

manhã de hoje.

Ontem, o dia foi de
limpeza na Escola

Waldemar Schmitz.
Agua invadiu toda a

área de recreação

Apesar do serviço não ter

terminado nesta terça-feira, as

atividades foram retomadas. No

entanto, as 506 crianças estão

proibidas de acessar o piso in

ferior da instituição de ensino,
pelo menos, por enquanto".

De acordo com a Secretaria

Terça-feira foi de limpeza
na Escola Waldemar

Schmitz. lama cobriu
área de recreação

Geral 7

FamHias ainda
alojadas na

Arena Jaraguá
JARAGUÁ DO SUL

A Arena Iaraguã está servindo
de residência para duas famílias
atingidas pela chuva. Uma delas é
a da auxiliar de cozinha Maria Mar

tins' 45. Ela, dois dos quatro filhos
e o marido, foram removidos do
bairro Três Rios do Norte, na tarde
de segunda-feira. A moradia está na

eminência de desabar após o des
lizamento de um muro. A situação
é a mesma para uma vizinha, que
também foi alojada no local.

A casa, segundo Maria, deve
ser interditada. "Provavelmente
não poderemos voltar. Jamais es

perava conhecer a Arena assim",
conta. Retirada às pressas, ela só

pôde levar o fogão e algumas pe
ças de roupa. Por enquanto, tam

bém não sabe até quando ficará
sem endereço próprio.

De acordo com a Defesa Civil
do município, o temporal deixou 51

desalojados, 16 desabrigados e 32,7
mil pessoas afetadas (prejudicadas
de alguma forma) pela chuva Hou
ve danos em 124 residências, cinco
imóveis públicos e um particular.

O órgão interditou oito casas:

duas na rua Ana Zacko (Barra do
Rio Molha), três no bairro San
to Antônio, duas no Três Rios do
Norte e uma no Águas Claras.

A Defesa Civil do Estado regis
trou oficialmente 56 cidades pre
judicadas em função das chuvas,
sendo que 31 delas decretaram
estado de emergência.

Escolas voltam a funcionar após suspensão
CÉSAR JUNKES
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ir&R
Trah�hamos com flores e plantas artificiais e

.

. .

modas d� ODres, de plantas e frutiferas.
oabnis,

Moveis para Jardim, serviço de jardinagem e�
Rua Bernaqlo 1lo000usch, 2433 •

Tr: 3371-0&1513371-81
www.llort:illllllSl·l.tQIaJir.

Novos modelos de maçanetas focam na ergonomia, garantindo charme às portas

As
maçanetas ajudam a finali

zar os projetos com charme

e elegância. Elaborados, os

novos desenhos têm foco na

ergonomia. Antes de eleger um estilo,
atente ao tipo de uso e à resistência à

violação e à corrosão.

De acordo com Roseli Maba, pro

prietária da Metal e Arte Puxadores e

Fechaduras, é importante comprar o

conjunto da fechadura e os acessórios

em casas especializadas para evitar di

ferenças no acabamento.
Garanta que as peças tenham índi

ces idênticos nos quesitos tráfego (fre
quência de uso), segurança (resistência
a arrombamento) e corrosão (item es

pecificado na embalagem). As portas
externas exigem fechaduras com cilin

dro (mecanismo com segredo para a

abertura) mais elaborado do que o das

portas internas; os banheiros aceitam

trancas simplificadas.
Conforme Roseli, no mercado tam

bém existe ampla variedade de opções e

materiais que oferecem mais segurança
à residência. Entre as opções estão as fe

chaduras com chaves codificadas ou os

kits com chaves de segurança auxiliares.

Confira algumas novidades em ma

çanetas e fechaduras:

Perfeito para propostas
modernas, a fechadura

Metro (lmab) possui
linhas retas e é feita em

zamac, com opção de
acabamento em cromado
ou escovado. Acompanha

roseta e fechadura, é
indicada para portas

internas e externas. Possui
dez anos de garantia.

Robusta, a maçaneta
modelo 543 (Arouca),

é em latão com

acabamento cromado
e escovado. Resistente
à maresia, é indicada

especialmente para
residências do litoral.

Acompanha roseta e

fechadura, é indicada

para portas internas
e externas.

A fechadura Smart

Code, da Black e Decker,
permite o acesso sem

necessidade de chaves, e trava

ao pressionar somente um

único botão. Tem opção para
dois códigos personalizados

- um para a família e um para
acesso temporário, sendo que

este último pode ser alterado facilmente.
Para funcionar, requer apenas quatro pilhas

alcalinas. Para reconfigurar a chave basta
trocar o segredo, que pode ser feito pelo
próprio morador em apenas 30 segundos,

não há necessidade de trocar o

cilindro da fechadura.

Com design clean e

formato curvilíneo,
a fechadura Logus

(Imab) confere toque de
sofisticação as moradias,

é feita de zamac e

acabamento cromado.

Acompanha roseta e

fechadura, é indicada

para portas internas e

externas. Possui dez
anos de garantia.

FOTOS DIVULGAÇÃO

o modelo Nina
(Pado) unea

resistência do
alumínio ao

design arrojado.
Com acabamento

de cromo sobre a

base de alumínio,
acompanha roseta

e fechadura, é
indicada para portas

internas e externas.
Para a manutenção,

apenas um pano
umedecido garante

a limpeza.

Além de escovado,
o acabamento da
maçaneta modelo

Columbia (Arouca), pode
ser em cromado. A base

é sempre em zamac

(liga composta de zinco,
alumínio, magnésio

e cobre). Acompanha
roseta é fechadura, é
indicada para portas
internas e externas.

Versátil e

moderno,o
modelo Milano

(Pado), dá o

toque especial
às portas. É de

alumínio e recebe
acabamento

cromado.
Acompanha roseta

(peça ao redor da
chave) e fechadura, é

indicada para portas
internas e externas.

(47) 3275-1690

Conjunto Vicenza
1m2 R$ 1.145,90

completo, com espelho, tampo de vidro e cuba

Conjunto Itapema
70cm R$ 543,00

completo, com espelho, tampo de vidro e cuba
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Bonitos e práticos, mesas e suportes ajudam a evitar problemas
de saúde e podem ser usados em casa ou na empresa

Eles
são práticos, leves, pe

quenos, bonitos, mas des

respeitam quase todas as

regras de ergonomia. Os

notebooks, que aos poucos vão
substituindo os computadores co

muns nos postos de trabalho, têm
características físicas que favore
cem a mobilidade, mas apresen
tam uma ameaça à saúde de quem
os utiliza todos os dias por longos
períodos de tempo.

Um dos principais problemas é
o teclado, que é apertado, não ofe
rece modos diferentes de inclinação
em relação à mesa e não permite
que seja utilizado um apoio de es

puma, o que auxilia na prevenção
de lesões. Outras características ne

gativas dos laptops são a tela, que
fica numa posição muito baixa, e o

touchpad (dispositivo sensível ao

toque que substitui o mouse em

computadores portáteis), obrigan
do o usuário ficar com os braços
muito contraídos.

"Para quem é obrigado a usar

o notebook por mais de oito horas

por dia, o ideal é usar um teclado
e um mouse adaptado. O mouse

pad deve ter um descanso para o

punho, o que ajuda a evitar lesões

por esforço repetitivo. Além disso,
o correto é que a tela do notebook

fique na altura dos olhos", comen

ta o consultor de vendas da EDEI

Notebooks, Carlos Souza.
Pensando justamente em

quem usa o notebook com fre

quência, o mercado oferece uma

variedade de apoios e mesas que
levantam a tela do equipamen
to, garantindo uma posição mais
confortável na hora de utilizá-lo.
Os suportes mais simples são usa

dos apenas para sustentar o apare
lho, e os mais incrementados vêm
com coolers (equipamento que
resfria o notebook evitando que
ele queime).

Se você pensa em utilizar es

ses suportes, uma dica é observar
se ele vem com ajuste de altura.
"Os mais vendidos são os supor
tes de plástico com base regulá
vel. São muito práticos, alguns
modelos podem ser guardados
até mesmo dentro da maleta do

notebook", comenta Souza.
De acordo com Souza, depen

dendo do material e do design da

peça, o preço das mesas (ou racks)
pode variar de R$ 450 a R$ 800. Já
os suportes podem custar de R$ 50
a R$ 90. Veja alguns modelos dis

poníveis no mercado:

Para quem é obrigado a

usar o notebook várias
horas por dia, apoios
são uma boa opção

para garantir a

ergonomia

Ergonomia é fundamental
Diversos problemas de saú

de podem surgir quando não
são usadas ferramentas ade

quadas às características de
cada pessoa. Entre os itens a se

rem ajustados na hora de traba
lhar com o computador estão:

• Cadeira: deve ter um en

costa alto, com apoio para os

braços, da mesma altura do te

clado. Precisa estar posicionada
exatamente na curvatura lom
bar, fazendo com que a coluna
se mantenha apoiada.

• Mesa: Deve ter regulagem
independente de altura para

monitor e teclado. Deve medir

aproximadamente 75 centíme
tros de altura, mas o teclado tem

de estar a 68 centímetros, na al
tura do cotovelo.

• Vídeo: A parte superior
deve estar à altura dos olhos, a

uma distância mínima de um

braço, de modo a manter a ca
beça na posição vertical.

• Teclado e mou e: Quando
usar o rnouse, movimente o bra

ço inteiro e não somente o pu
nho. Deve-se sempre procurar
manter um apoio para o braço e

para os punhos.

VALLER 3055-2
Decorações

Móveis sob medida I Plantas artificiais
Desenvolvimento de pinturas e quadros

Acessórios em geral para sua casa

Esta mesa (abaixo) é desenvolvida
especificamente para usuários de

laptops. Já vem com iluminador
portátil e traz outras quatro entradas
USB em sua lateral para conexão de

dispositivos diversos. Possui também
bandeja com dois níveis de altura,

regulagem de inclinação, mouse pad
emborrachado e o melhor:

espaço para o café!

Além de ergonômico para
o uso do laptop, este rack

também pode ser usado como

apoio para datashow, lanches,
leituras e trabalhos manuscritos.

Pode ser usado na cama, sofá,
com cadeira, banqueta e até

em pé, em casa ou na empresa.
Regulágem de altura em seis

estágios, de 72 a 94 centímetros.

meba
CASA DAS TINTAS

FONE: 371..{)380 /370-7311

Esta mesa possui dois coolers,
evitando o superaquecimento
do computador, ajustes de

inclinação e altura, local para
colocar copo e outro para as

canetas. Prático, é só dobrar e

levar na mochila.

FOTOS DIVULGAÇÃO

os 100% MOF ..Faça-nos uma visi ai I Visite-nos e sollcit seu orçamento sem compromlssoJ
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SE REVISÃO

Sem licitação, obra
ainda não começou
Enquanto isso, alunos estudam na escola Augusto Lemke
GUARAMIRIM

AD oontrário do previsto,
os 66 estudantes da escola
municipal Vereador Heitor
Antônio da Silva e do Pré
Escolar Fantasia da Criança
ainda não retornam para a

unidade de ensino.

Isso
porque a sequência das

obras na instituição ainda de

pende da abertura do processo
de licitação para eleger urna em

presa que vai oferecer o menor valor

pelos serviços de pintura, troca dos

pisos e dos forros, colocação dos vi
dros das janelas, entre outros repa
ros. A Secretaria de Educação havia
anunciado o retomo dos 66 alunos

para a unidade de ensino, localizada
no bairro Barro Branco, ainda este

mês. Conforme argumenta o pre
feito Nilson Bylaardt, o setor jurídico
da Prefeitura estuda urna manei
ra legal para concluir os trabalhos.
Tudo isso porque a troca do telhado
do imóvel foi realizada sem licitação
pela empreiteira Engevale na admi

nistração anterior - serviço que cus

tou R$ 35 mil. uÉ necessário avaliar
o caso com cuidado para que não

haja irregularidades na continuação
das obras", enfatiza.

Segundo o secretário de Edu

cação, Antônio Pacher Filho, um

levantamento inicial aponta que R$
90 mil serão necessários para termi
nar as restaurações no prédio. Por

enquanto, não há a data prevista de
volta dos alunos. O ano letivo des
ses estudantes começou no salão da

Igreja Santíssima Trindade, às mar

gens da SC-413. Com as denúncias
de que o local era impróprio para
acolher, a administração munici

pal decidiu transferir as crianças de
local em fevereiro. Desde então, os

alunos permanecem na Escola Au

gusto Lemke Júnior, no bairro Jacu
Açú, que estava desativada

Enquanto isso, os educadores

aguardam ansiosos pelo retomo.

Apesar da professora responsável
pela unidade de ensino, Caroline
Maria da Silva, garantir que as ins

talações provisórias são adequadas,
ela reconhece que falta urna área

especial para as aulas de Educação
Física Já a colega Mari Neusa Wulf
salienta a importância das obras. liA
escola precisa de urna reforma ge
ral", destaca

RIO BRANCO
Comunidade reivindica melhorias

GUARAMIRIM
Moradores da rua Salvador da

Cunha, no bairro Rio Branco, em

Guaramirim, permanecem indig
nados. No começo deste mês a

c?m�nidade se reuniu para ;ei
vindicar melhorias das estradas
tubulação e boca de lobo. A Secre�
tari� de Infraestrutura havia pro
metido reparos na localidade. No
entanto, não foi o que aconteceu.

FOTOS CÉSAR JUNKES

Moradores cobram promessa do governo municipal

Asfalto concluído nos oito quilômetros das ruas no Guamiranga e Corticeira

Obras finais contemplàm
Corticeira e Guamiranga

GUARAMIRIM
As obras de asfaltamento

dos oito quilômetros que con

templam as ruas Lauro Zím
mermann, no Guamiranga,
Hermínio Stringari e Marcionilo
dos Santos, na Corticeira, estão
prontas. Nesta etapa,' os traba
lhos consistem em terminar os

serviços complementares de si
nalização e pintura das vias.

De acordo com o secretário
de Infraestrutura, Rodolfo Iahn, a

. empresa Infrasul Infraestrutura,
de Joinville, coloca os macadames
nas laterais das estradas. liA calçada
ficará por conta dos moradores"
adianta A parte de energia elétric�

também será substituída por ilumi

nação com mais potência.
O investimento chega perto

dos R$ 3,6 milhões. Desse mon

tante, R$ 2,4 milhões são finan

ciados pela Agência de Fomento

de Estado de Santa Catarina, o

Badesc. O restante sairá dos co

fres do governo municipal.
A Ceiesc (Centrais Elétricas

de Santa Catarina) removeu 14

postes de iluminação pública
nesses trechos para facilitar os

trabalhos de alargamento das

estradas e.a colocação dos tubos.

A Secretaria de Infraestrutura
prevê a conclusão dos trabalhos

para o mês de julho.

O metalúrgico João Michal�
relata que a situação piorou depOIS
das chuvas ocorridas nos últimos

dias. USe eles tivessem respeitado
com o que prometeram e tivessem
feito os reparos; casas não tinham

sido alagadas mais uma vez", de

nuncia. d secretário de InfraestrU
tura, Rodolfo Iahn, afirma que,.no
máximo, hoje a tarde uma eqwpe
deve trabalhar no local.
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ECONOMIA

Últimos dias para declarar o IR
Prazo encerra nesta sexta-feira e não será prorrogado, segundo a Receita Federal

JARAGUÁ DO SUL

Quem ainda não fez a

declaração do imposto de
renda de pessoa 1isica deve
se apressar. É que restam

apenas três dias para acertar
as contas com o leão.

_Neceita
Federal já infor

mou que neste ano o pra
o, que encerra em 30 de

bril, sexta-feira, não será

prorrogado. Quem perder a data
terá de pagar multa mínima de R$
165,74, ou a máxima, de 20% do

imposto devido. Em todo o país, a

expectativa é de que 24 milhões de

pessoas prestem contas. Mas até
a última segunda-feira, a Receita
Federal havia recebido apenas 14

milhões de declarações. Em Santa

Catarina, pouco mais da metade
dos contribuintes haviam acertado
as contas até a mesma data

"O ideal é não deixar para sexta

feira porque o site da Receita deve
estar congestionado com um nú
mero muito alto de acessos", orien
ta o gerente administrativo de um

dos principais escritórios de con

tabilidade de Jaraguá do Sul, Paulo

Henrique Felicioni. O especialista
esclarece ainda que estão obriga
dos a declarar o imposto de renda
os contribuintes que receberam em

2009 rendimentos tributáveis que

Quem passava pela rua Max

Wilhelm, no bairro Baependi, difi
cilmente deixava de notar a impo
nência das construções localiza

das no terreno onde funcionava a

antiga fábrica de bebidas. Porém,
parte da edificação começou a ser

demolida no último sábado.
É que o terreno onde estava

instalada a empresa Max Wi

lhelm, no Baependi, passará a

abrigar um hipermercado. 1. o

local, está prevista a implantação
de uma loja, com nove mil me

tros quadrados de área constru

ída' que deve ser concluída até o

final deste ano, gerando cerca de

200 postos de trabalho. Informa

ções extra-oficiaís revelam que a

empresa que se instalará no mu

nicípio é da rede Comprefort.
A preocupação da Fundação

• Debora Volpi
debora@ocorrelodopovo.com.br Multa mínima para quem perder o prazo da declaração do imposto é de R$165,74, alerta Paulo Felicioni

somam R$17.215,08 ou mais. "Exis
tem outras situações de obrigato
riedade. Quem fez posse de bens,
um imóvel, por exemplo, com valor
maior de R$ 300 mil também deve

declarar", acrescenta.

Estão obrigados a

declarar o imposto de
renda os contribuintes

que receberam em

2009 rendimentos
tributáveis que somam

R$17 .215,08 ou mais.

Para preencher o formulário dis

ponível no site da Receita (www.re
ceitafazendagov.br) é importante
ter em mãos documentos de identi

ficação pessoal (CPF), comprovante
de rendimentos, extratos bancários
e recibos. É possível deduzir do im

posto gastos com saúde como, por
exemplo, tratamentos médicos ou

odontológicos e pagamentos de

plano de saúde.
"Se a pessoa tem uma renda

fixa e poucos bens no nome dela,
consegue fazer a declaração so

zinha pela internet. Mas se tem

ações, imóveis e se os bens mu

daram de um ano para o outro é
indicado que procure um contador.
É muito importante repassar infor

mações precisas porque a Receita
faz o cruzamento dos dados", alerta

CÉSAR JUNKES

INICIA DEMOLIÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DA MAX WILHELM

lógico, Artístico e Natural de Ia
raguá do Sul.

Com o processo de tomba
mento na fase final, a Fundação
Cultural determina que o proprie
tário do imóvel mantenha a facha
da da antiga fábrica de bebidas e

da casa que abrigou a família Wi
lhelm. Se a empresa descumprir a

orientação está sujeita a multa que
é de 100% do valor do imóvel.

A reportagem entrou em conta

to com a rede Comprefort, que tem
•

loja nos municípios de Joinvile,
Itajaí e São José. Até o fechamento
desta edição, a empresa não havia
e pronunciado sobre o assunto.

CÉSAR JUNKES

Construção está em processo de tombamento
Cultural do município é com a

preservação de parte do imóvel

que está em processo de tomba
mento como patrimônio históri
co da cidade.

Fundação Cultural
determina que o

proprietário do imóvel
mantenha a fachada da

antiga fábrica de bebidas e

da casa que abrigou
a família Wilhelm.

De acordo com a Fundação, a

empresa que adquiriu o terreno

já foi notificada sobre o tomba
mento das edificações. A admi

nistração da rede de supermer
cados apresentou impugnação à

decisão, que não foi aceita pelo
Conselho Municipal do Patrimô
nio Histórico, Cultural, Arqueo-

Parte da edificação
iniciou a ser demolida

no último sábado
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A banda Musical Patrimônio abrilhantou a

Festa Honorária da Sociedade Onze União

luis lenzi, maestro da Banda

Municipal "Professor João
Müller", de Timbó e a rainha do

Botafogo, Adriana Marquardt

Jéssica Voltes, de Schroeder, foi
uma das revelações musicais
durante evento no Botafogo

Baile com animação
em dose dupla

A
Sociedade Esportiva e Recreativa Aliança,
de Iaraguá do Sul, promove neste sábado

o seu tradicional Baile Público; a partir das

22h30. O evento terá animação em dose

dupla, com as bandas GK 2010 e Sertanejo Uni

versitário Djei & Marcel. Ingressos antecipados no

Café colonial em prol do CW
O CVV (Centro deValorização daVida) fará um Café

Colonial beneficente com desfile e bazar. O objetivo
do evento é divulgar o trabalho da instituição e buscar

recursos para continuar os trabalhos de atendimento

ao público. O café será no dia 15 de maio, a partir das

15h, no Circulo Italiano, no bairro Vila Nova. Ingressos
antecipados no valor de R$ 15 podem ser adquiridos na

Imobiliária Jardim e com os voluntários do cvv. Infor

mações pelo telefone: 0800 644-2108 / 3275-1144.

Sociedade Guarani
escolhe rainha

A Sociedade Guarani, de Corupá, abre inscrições
para a primeira eliminatória do Concurso Rainha das

Sociedades de Tiro. O baile de escolha da rainha será

dia 8 de maio (sábado), animado pela banda Paisagem,
com início às 22h. Os critérios para inscrição das candi
datas são: ter pelo menos 15 anos até na etapa final do

concurso, ser solteira e sem filhos. Inscrições até o dia 4

de maio. Informações pelo telefone (47) 3375-1399.

Chácara cJ 34.800rTf
casa cJ 03 dorm.;
áreél'de festas cJ

churrasqueira.
Aceita propostas,

03 dormitórios;
àrea de festas cf

churrasqueira,
Aceita propostas e

financia pela CAIXA

CZERNIEWICZ

REFl140

02 dorm. + suíte;
sacada cf churrasq.
Aceita propostas e

financia pela CAIXA.

Posto Mime da Walter Marquardt, Flash Vídeo Lo
cadora e Posto Mime do Rio Cerro. Aniversariantes
do mês de maio não pagam ingresso. A Sociedade
Aliança fica na Rodovia SC 416, Km 18, no Rio Cerro
II. Informações pelos telefones (47) 3376-1024, (47)
3376-0146 ou (47) 9935-8724.

Iiiii,!;.. �!"��-iIIII]I.
Osvaldo de Almeida, Daniela lenzi e Dioner

de Almeida, prestigiando a Festa de Rainha na

Sociedade Brüderthal, em Guaramirim

Comidas típicas
italianas em jantar

o Círculo Italiano promove nesta sexta

feira, dia 30, o Jantar Italiano do mês de mar

ço, com o tradicional prato típico, regado a um

bom vinho. O evento começa às 20 horas, na

sede social do Círculo, na rua dos Imigrantes
Italianos, nO 33, Vila Nova. Os ingressos cus

tam R$17,50 adulto e R$lO infantil.

GUARAMIRIM

REF.1055

02 dormitórios
área de festas cf
churrasqueira.
Aceita propostas,

Terreno C/7,48Om2;
plano, escriturado,
Aceita propostas e

financia pela CAIXA

CHICO DE PAULA

Chácara cl149.985rJt2;
aprox. 20.000 pés
de Eucalipto.
Aceita propostas,

01 dorm. + suíte; �====��
área de festas cl

churrasqueira,
Aceita propostas,

02 dorm. + suíte;
piscina;
área de festas c/
churrasqueira.
Aceita propostas

Terreno cf 420m2;
escriturado, plano,
Aceita propostas e

financia pela CAIXA.
!IIIIII!IIib.

02 dcnn + suíte;
sacada cf churrasq
Aceita propostas.

JARAGUÁ ESQUERDO

Ponto comercial
c/10m2
Aceita carros.

Terreno d 6.122m2;
escriturado

.
Aceita propostas e

financia pela CAIXA.

REF.1123

01 dorm. + 02 suítes;
terreno c/ 800m2 •

Aceita propostas,

Ponto comercial cJ 71nr
com todo o estoque.
Aceita propostas.

Ponto comercial c/ 100nr
permanece os móveis
e estoque,
Aceita carros.

02 dorm. + 02 suítes
lareira;
piscina r:J hidro e aquecida
Aceita propostas e

financia pela C�XA
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Rua Expedicionário João Zapella, 214 - Centro

Jaroguá do Sul - SC
PalloELX 1.004 portas Ano/Mod ;0!10I)lnturasót�.básicoaoarudeRS30.830.00àVlstasemtroca. Fone: (47) 3274-0100 - www.iavel.com.br
ou entrada de RS 12.332.00 + 71x d� RS 466.00 fixas na modalidade leasong Tota finalltlado RS 33552.00.1
MIIoe Fire Economy02 portas Ano/MocI10ll0 pontura sólida. básico a partI( de RS 24 170.00 ii VISta sem troca. ou entrada de RS 9668.00+ 72xde RS 370.00 fucas na modalidade leasong Total financlado RS 26.640.00 'Soena El 04

portas Ano/MocI10i10 pintura sólida bás1co a parur de RS 32510.ooà VIsta � troca. ou entr� de RS 13.000.00+ 7D. de RS 490.00, fucas na moda dade leasong Taul finandildo RS 35.280.00 I PaIlo Flre 1.002 portas AnoIMod

lO/lO PIO ura sólida, bá.sKo a partll de RS 26.900.00 li VISta sem troca. ou en rada de Rs 1130000 + 7b< de RS 397,00 fixas na modalidade leaSlng. Total financiado RS 28584.00 I Cóndiçóes � par.! veiculas em escoque. ou

enquanto durarem os estoqueS. a vista ou finanó.Jdo sem troca na modalidade leasong Sujeito a apIOYIÇáo de.crédíto pNs financeiras. Promoção.válida Ité 30I04I2010. Fotos meramente ustmiYas.

Javel
NEGÓCiO BOM DE VERDADE
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Inscrições abertas para os cursos:

Contabilidade para nio Contadores

Periodo: 27/04 a 20/05/2010 - horário noturno

Pré-requlslto: 16 anos completos, ensino médio

completo ou cursando.

Solldworks Avançado
Período: 15/05 a 21/08/2010 - horário sábados
matutino

Pré-requlslto: 16 anos completos, ensino médio

completo ou eu,aando, conhecImentos em

desenho técnIco (leitura e Interpretação), curso

de Solldworks básico concluído.

Auxiliar de Recursos Humanos

Período: 04/05 a 07/12/2010 - horário sábados

Pré-l'equlslto: 16 anos completos, ensino médio

completo ou cursando, conhecimentos básicos

d. Informátfca.

Furukawa CertJfled Prof_slonal - FCP

Fundamental

Período: 05/06 a 03/07/2010 - horário noturno e

sábados matutino / vespertino
Talemarketlng· GRATUITO

Periodo: 17/05 a 25/08/2010 - horário matutino
Pré-requlslto: 16 anos completos, ensino médio

completo ou cutsando, conhecimentos básicos

d. Informática.ou noturno.

Pré-requlslto: 16 anos completos, ensino médio

completo ou cursando, conhecimentos básicos

de Informática e não estar com cartelr. de

trabalho assinada.

Técnico em Enfermagem (matutino);
Técnico em Alimentos (noturno);

Técnico em Segurança do Trabalho (noturno).

PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO SUPERIOR

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

Inscrições até 27/05 através do site www.sc.senac.br

QUEM FAZ SENAC TRANSFORMA SUA VIDA!

Faculdade de Tecnologia SENAC Jaraguá do Sul

3370-7500
,

ICULOS Rua Walter Marquardt, 2670

o CLIENTE E ESPECIAl VENHA CONFERIRI'

UNO SMART 2P 2001
C/OPCS R$10.900,OO

XSARA PICASSO EX 2005
AT/COMPLETA
RS30.900,OO

Taxas compartilhadas com o mercado Carros com procedência Transparência na negociação

CORSA SEDAN CLASSIC 2003
DT/AQNTRE R$17.500,OO

GOL SPECIAl 2000
C/OPCS/ Rll
R$13.500,OO

COROLA XE' AT 2006
COMPLETO

R$36.500,OO

Nós garantimos o preço

APROVEITE A VIDA COM DINHEIRO CIFRA

Na Cifra você tem empréstimo consignado sem consulta ao

SPC/Serasa, sem taxas extras e com juros muito menores que no

cartão de crédito, no cheque especial e o desconto é feito direto no

seu benefício. E você tem até 60 meses para pagar.

AGORA COM COMPRA DE DíVIDA
DE OUTROS BANCOS

Pontos de Atendimentos na região:
Corupá:

Fama Motos: 3375-2649
Massaranduba:

Biruta Motos: 3379-0206

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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mWS
ü

. , .

Imovels
WS Imóveis agora com

consultoria Habitaciona,..,.___
Facilitamos seu processo
de tinanciamento pela
Caixa Econêmica Federal.

www.imobiliariaws.com.br I vendas@imobiliariaws.com.br
Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim

Classimais 3

Financiamentos

CAI A
�- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

(47) 3373·3404 I 3373·0066
AnúncIOs com validade de 5 dJas após a veiculação

�ata Prestamos Serviços de:
• Redução de custos; • Encargos Sociais;

Aproveitamento correto de Mark·up (indice poro vendas);

impostos da rnoténo prtma: • Os produtos mais Lucrativos;

EXATA CONTABILIDADE LTDA.

Rua José Emmendorfer, 932

Brasília - Jaraguá do Sul - se
Fone' 3372,1281

• Deportamentalização;
• Centros de Custos;

• Custo da Hora Produtiva;

• Os Produtos mais defricitários;

• Custo dos Estoques.

www.exatacontabilidade.srv.br

Residencial

Monet
No Centro em

Guaramirim -

Condomínio
Fechado, área
de festas,
área fitness,
playground.
Aptos Com:
03 dormitórios
com suíte,
02 dormitórios
com suíte.
02 dormitórios
sem suíte

LIGUE E NOS

CONSULTE,
AGENDE UMA VISITA

3055-3400

SYCRED FINANCIAMENTOS SELECIONA

profissionais na área de vendas para atuar com

produtos exclusivos em toda Jaraguá do sul e

região, consórcios e financiamentos. Enviar
currículo para comercial@sycred.com.br

SPONCHIADO
CONSÓRCIOS

JARAGUÁ DO SUL TEM:

Automóveis Motocicletas

Máquinas
AgrícolasImóveis

Caminhões

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ENTRADA
DE

R$"',�MIL

, eitamoS carro,

FGTS ou outro imóvel
como entrada.

,
.. -

� "._:.
I •

IM 6 v E IS LEIER
�

41 3055-3300 41 3275-5000 41 3371-0031 41 2107-D5 O 41 3371-0768 41 3215-3583
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Show Bar
Nesse mês no aniversário
do ShowBar,
streep tease com a

modelo Mel Andrade.

QUEM ANUNCIA

VENDE
ANUNCIE JÁ

E BONS NEGÓCIOS

Aberto de Segunda a Sexta.
Horáno: Das 19h às 04h.
Rua Joaquim Francisco de Paula, 1058.
ChiCO de Paula

3273-2347 I 8853-9716

OPORTUNIDADE
SEJA VOCÊ TAMBÉM UMA REVENDEDORA DE PRATA.
Temos tudo que você precisa para aumentar sua renda sem

sair do seu emprego atual.
Oferecemos ótimas comissões, mostruário em consignação,
investimento zero e produtos de alta qualidade.

Tire suas dúvidas, entre em

contato hoje mesmo com

nosso condutor
-

(47) 3332-9811
(47) 9945-9408
(47) 9657-9181* Cadastro sob consulta SPC e SERASA

Palio Flre ELX Flex

28.400,00
2008, Verde, Flex. Ar-condicionado. Direção Hidráulica, Vidros e

Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro

o

2002, Prata. Gasolina/GNV. Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos. Limpador e Desembaçador
Traseiro. Rodas de Liga-leve, Freios ASS, Cd Player. Bancos em

Couro.

2007, Preto. Flex. Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Travas Elétricas, Alarme. Limpador e Desembaçador
Traseiro, Cd Piayer.

Picanto Ex 1.0

30.800,00

Fi lXL 1.4 MT

.800,

2008. Prata. Flex, Ar-condicionado, Direção Híorauíica, Vidros.
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve Cd Player freios Abs, Air Sag II.

Para nós um ótimo negócio tem que ter mais Que uma assinatura embaixo,
Garantias, Comprometimento, Responsabilidades e Muita Segurança. Mauro Veículos garante.

2009, Prata, Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e
• Espelhos Elétricos, Rodas de Liga-leve. Faróis de Neblina, Air Bag li.

Limpador e Desembaçador Traseiro, Cd Player.

Siena E11.0

35-000,00
2010, Prata, Flex, Ar-condicionado, Direção Hidráulica. Vidros e

Travas Elétricas, Computador de Bordo. Desembaçador Traseiro.

Save o Cln 1 f'

2 · 00,00

2005. Branca. Direção Hidráulica,
Protetor de Caçamba, Lona Marítima.

Rua Angelo Schiochet, 80 I Centro Jaraguá do Sul SC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Úll1 .

APROVEITE AS UNIDADES NO PÁTIO DA

CONCESSIONÁRIA STRASBOURG.

IImagens somente para tins ilustrativos. Promoção Abril Último Lote de IPI Reduzido é uma campanha das Concessionárias Strasbourg. FamOla 207 com tau 0,99%, prazo de até 48 meses e entrada

de sO%.Preço sugerido para o Peugeot 107 Sedan Presence 1.6L Flex,Airbag duplo, freios ABS, OS portas, ano/modelo.:09/10, ar-condidonado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, pintul'3
sólida, a partir de RS 45.990,00 à vista com frete incluso ( PROMOçAO VÁliDA PARA 06 UNIDADES DO PEUGEOT 307 SEDAN PRESENCE NO ESTOQUE DA CONCESSIONARIA). Peugeot 207 HB X-line 1.4l Fln,
01 portas, ano/modelo.: 10/11,pintura sólida, preço público sugerido para venda à vista a partir de RS 28.990,00 com RS 500,00 de bônus induso oferecido pela Concessionaria Strasbourg com frete

incluso. Peugeot 207 Passion XR 1.4l FIa, OS portas, ano/modelo.: 09/10, Air condicionado, dileção hidráulica, vidros e tl'3vas elétricas, pintura sólida, preço público sugerido para venda à vista a

partir de RS 39.990,00 para todo. o Brasil, com frete incluso. Para maiores informações sobre o Programa Direção Livre Peugeot e linha de utilitários para Frotistas, consultar a Concessionária

Strasbourg da sua região. As condições acima poderão ser alteradas se houver alterações significativas no mercado tinanceiro, sem aviso prévio e todas sujeins ii analise e apro.,ação de aédito.

Estoque das Concessionárias Peugeot participantes: Peugeot 207 HS X·line l.4l FIa, 1 portas, pintura solida, ano/modelo 10/11 - 02 unidades; Peugeot 207 Passion XR 1.4l Flex, ano/modelo.:09110,
OS portas, pintura sólida, frete incluso - 01 unidades. Peugeot 307 Sedan Presence 1.6l Flex, Airbag duplo, freios ABS, anofmodelo.:09/10, OS portas, pmtura sólida, frete induso· 06 unidade (06
UNIDADES EM PROMoçÃO l. Prazo de vigência da promoção de 07/04/2010 à 04fOs/2010 ou enquanto durarem os estoques. Nào cumulativa para outras promoções. Para mais informações sobre preços

e condições especiais, consulte a Rede de Concessionárias Peugeot participantes, ligue para 0800-7032424.

6UN\DE�çDgAPR
\\'I1PERD\VEL

APARlIR

R$39.9 ....·
PROGRAMA
DIREÇÃO LIVRE

GRurC)
STRASBOURG=

20�
Strasbourg Jaraguá do Sul (47) 3274-1900

R. Reinoldo Rcu, 414

Itojaí (47) 3344-7000

Brusque(47) 3355-4500
Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686

PEUGEOT
De Segunda a Sexta das 8h às 19h - Sábado 01/05 Feriado - www.strasbourg.com.br MOTlON & EMOTION

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



8 Glassimais o CORREIO DO PO\O . Quarta-feira, 28 de abril de 2010

Protect,
seu médico ainda vai prescrever este colchão.

-

PROTECT é um colchão comprometido com a sua saúde. É especialmente proFilático na

prevenção de alergias. Seu revestimento, Feito com um conFortável tecido de malha
260g, possui tratamento químico que protege contra ácaros, moFo e agentes alérgicos.
Evita também a Formação de odores causados por bactérias.

ColchOes Estofados TravesseIros Espumas JARAGUÁ DO SUL SC
R. BARÃO 00 RIO BRANCO, 340,CENTRO 1473275.2055
JOINVILLÊ SC
R. DR. JOÃO COLlN, 1756, AMÉRICA 147 3435.2080/3025.7280
CASA GERALDO COLCHÕES E ACESSÓRIOS RUA BLUMENAU, 189147 3029-3700
casageraldo@netuno.com.br

I�E�A�D�I
Jl.4óveis e Decorações

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Preview

2010
é um ano especial para a Rosa Choque. A loja completa 6

anos de muito sucesso e vai comemorar em grande estilo com

suas clientes. Por isso, o preview da Festa do Champanhe, que

já é um clássico aqui na nossa cidade, acontecerá na Rosa Cho

que, no dia 20 de maio, a partir das 18h30. A animação da festa fica

por conta do som de uma banda de blues muito especial, e é claro,
pelo bom humor e simpatia de todos os convidados. Com certeza a

festa será um brinde ao glamour!

Buxixo
do dia

Uma bela morena, que mo

rou uma temporada fora, voltou

para Jaraguá e está vivendo um

lave secretíssimo com um coru

paense caixa alta que circula de
solteiro na urbe. Os encontros

acontecem aqui e além frontei
ras. Pelo que eu fiquei sabendo,
o lobo está ligadão na moça. Dou

outro lado ela souber que o rapaz
é comprometido ...aiaiuiu! Pra

relaxar eu já vou receitando um

copo bem gelado do chopp Kõ

nigs Bier para aliviar o fordunço.

Tom menor
Chuva, frio são tempos de re

flexão. Chegou a hora de se engajar
em qualquer ação de fraternidade.
Como ajudar? Doando roupas, sa

patos, utensílios domésticos, gê
neros alimentícios não-perecíveis.
Na cola daquela velha máxima,
"quem dá aos pobres empresta a

Deus". Está esperando o quê?Alta
rotatividade pessoal.

Dica de
quarta-feira

Participar do festival de Sushi
no Restaurante Kantan.

Adm. e Mkt (8a fase) e Direto (1 oa fase). Festa a fantasia da turma de Administração
e Marketing e Direito, que aconteceu no sábado, 24, no Xatuba (Vila Lenzi).

NAS RODAS
• Não ousem esquecê-lo. O
empresário do show business
Ivaldo Sacht, o Jota, é o grande
�versariante de hoje. Por favor,
hguem! Ele vai adorar saber que
foi lembrado.

• O grupo Marisol vai sortear
entre os colaboradores um carro

zero KM. O veículo está exposto
no I?átio da empresa.

• O novo solteiro do pedaço é o

bem lançado Almir Mendonça
Menegotti Rocha. O jovem
virou a bola da vez. Por

exemplo, entre as jovens ele

já era conhecido como "o
demolidor". Agora, segundo
os amigos mais chegados,
o rapaz está destruindo
também o coração das

coroas caixa alta.

Onde comer bem
em Jaraguá

Na pizzaria Domini, na pra

ça de alimentação do Angeloni.
Uma das melhores do estado.

íve
A solidária advogada Caro

lina Chukst, da Cassuli Advoga
dos Associados, certamente, é a

aniversariante mais festejada de

hoje. Mil vivas!

Fofocódromo
O noivado com a estudante

de farmácia Rúbia Lenzi chegou
ao final, depois de quatro anos.

André José Ribeiro estava domin

go, na London, ao lado de amigos
curtindo a festa sem medo de ser

feliz. Coisas da vida!

• Dia 15 de maio, acontece a

Festa Del Rancho. Babado dos
bons que terá a presença de
i ícolas & Michel, da DJ Paola

Petit, Marcelo Luiz e muito mais.

O local será no Recanto da 1ata.

• Convites para a 3a Festa
do Champanhe podem ser

adquiridos na Imobiliária

Jardim, nos cabeleireiros Cali,
Te)', Solange e na Marcatto
Acessórios. Os primeiros
50 acompanham um lindo
cachecol.

• O empresário João Pereira,
depois de uma temporada de
feira na China, está de volta a

Jaraguá.

a Festa do Champanhe
que será realizada pela revista

Social 13

...�
•

Place our

473275.0028
www.placetour.tur.br
suzaneOplacetour.tur.br

Rua� Fteeher. 110 I MJ LADO Doto J....Y'E1.

A estonteante Tati Falcão,
esposa do craque Falcão,
será uma das madrinhas da
3a Festa do Champanhe.

"
O amor é semelhante um

jogo, ganha ou se perde,
mais depois poderá jogar
novamente e quem sabe

um dia ganhará!

"

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é Juliano

Vengrzen, do restaurante

Madalena. Ele é outro amigo que
lê a coluna todos os dias para
ficar super antenado nas boas

notícias da nossa região.

Fecarroz
Começou ontem em Mas

saranduba e vai até o dia 22 de

maio, a 12a Fecarroz - Festa Na
cional do Arroz. Um das festas
mais concorridas do Norte do
estado. No dia 30 acontecerá

o show nacional com o cantor

Luan Santana, o fenômeno da
música sertaneja. Agendem.

lassa e site Moa Gonçalves,
no Estação Armazém, terá
uma especialista na área que
e colherá a mais bem vestida
do evento. A escolhida será a

grande destaque da revista de

junho.

• Caca Pavanello, ainda em

comemoração ao seu níver,
ocorrido em março, reúne
os amigos do futebol society,
amanhã à noite F12 Sport,
para comes e bebes regados a

música ao vivo.

Dia 15 de maio, na sede do
Círculo Italiano, acontece o

tradicional Café Colonial da
Cw. a ocasião acontecerá
também desfile e bazar

• Com essa, fui!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRÔNICA
QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO

CINEMA

TERÇA-FEIRA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Alice no País das Maravilhas (Leg)
(14h40 - sex, sab, dom, qua, qui)
(17h, 19h10, 21h20 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
__-------• Chico Xavier (Dub) --

(16h40, 19h, 21h20 - todos os dias)
• Como Treinar o seu Dragão (Dub)
(14h30 - sex, sab, dom, qua, qui)

• Cine Breithaupt 3
• As Melhores Coisas do Mundo (Dub)
( 14h40 - sex, sab, dom, qua, qui)
(16h50, 19h, 21h10 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Alice no País das Maravilhas (Dub)
(14h30, 17h, 19h10, 21h20 - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Chico Xavier (Dub) (16h40, 19h - todos os dias)
• O Livro de Eli (Leg) (14h20, 21h20 - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Alice no País das Maravilhas (Dub)
(14h, 16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• O Livro de Eli (Leg)
(13h30, 22h - todos os dias)

Kelly frdmann, Charles Zimmennann, Carlos Henrique
jornalista escritor Schroeder, escritor

Luiz Carlos Amorim,
Escritor e editor

Aprisionadas pelo espelho
"

O
espelho é a nova submissão femini-
na". Foi essa declaração que me fez ler

por completo a entrevista da historia
dora Mary Del Priore à revista Istoé.

Na verdade, a reportagem teve como foco o

Dia Internacional da Mulher, porém o alerta
vale para os outros 364 dias do ano.

E impressionante como cada vez mais as

mulheres andam estressadas e emburradas.
Não é para menos, se a revolução feminina

representou abertura de
mercado, liberdade sexual
e tantas outras, por outro

lado, as mulheres hoje vi
vem reféns de uma agenda
infernal, se dividindo entre

casa e trabalho. Além disso,
muitas ainda se aprisionam
na ditadura da imagem. Como a busca por
um físico perfeito não passa de uma amarga
ilusão, crescem cada vez mais os 'índices de

depressão entre as mulheres, acompanhado
de um aumento nos números de cirurgias
plásticas e aplicação de botox, por exemplo.

Ao invés de ficarmos contando as rugas,
buscando indícios de que os fios estão fi
cando brancos, e contando cada nova celu
lite, deveríamos ter com o espelho um papo

Dá para ser linda com

rugas, celulites e uns

quilinhos a mais.
Basta relaxar

um pouco mais cabeça. Algo do tipo: "ei ga
rota, você está de parabéns hein, conseguiu
tirar um tempinho para ficar de pernas para
o ar. Conseguiu ter tempo para ver a lição
do filho. Conseguiu deixar a louça para seu

marido lavar sem dar palpites".
Pois, para que a gente realmente aprovei

te os frutos da revolução feminina é neces

sário deixar de lados rótulos ultrapassados
e bregas e entrar na modernidade de fato.

A Barbie é linda, mas só
fica bem de enfeite numa

estante e de boca fechada.
Mulher de verdade tem vai
dade sim, mas sabe dar im

portância ao que importa e

não passa a vida inteira ten-

tando achar uma fórmula

• Uma Noite Fora de Série (Leg)
(16h, 18h, 20h - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Chico Xavier (Dub)
(14h15, 16h45, 19h15, 21h45 - todos os dias)

BLUMENAU
• Gine Neumarkt 1
• Alice no País das Maravilhas (Dub)
(13h30, 16h, 18h30, 21h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Alice no País das Maravilhas (Leg)
(14h, 16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub)
(15h - todos os dias)
• Uma Noite Fora de Série (Leg)
(17h10, 19h40, 22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Chico Xavier (Dub)
(14h10, 16h40, 19h10, 21h40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• A Caixa (Leg)
(14h20, 16h50, 19h20, 21h50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• Caçador de Recompensas (Leg)
(13h40, 16h15, 18h50, 21h20 - todos os dias)

NOVELAScontra os sinais do tempo.
Dá para investir na carreira sem hipote

car a família e sem se deixar de lado espe
rando a aposentadoria e o casamento dos
filhos, Dá para ser linda com rugas, celulites
e uns quilinhos a mais. Basta relaxar. Para
ser feliz é preciso eleger prioridades e saber

que a história da mulher-maravilha só aca

ba bem nas telonas do cinema. Na vida real,
o final feliz é bem mais simples que isso.

ESCRITO NAS ESTRELAS
Viviane foge para não ser reconhecida.

Luciana fica chateada com o interesse de
Breno em Suely. Berenice tranquiliza Vlvlane/
Vitória ao falar que Gilda e Zenilda foram em

bora. Mundinha pede para ser apresentada
a Filhinho quando vai à casa de Mariana. Vi
cente vai à casa de Gilda e a vidente conta a

mensagem que ouviu de Daniel. Judite se des

culpa com Guilherme, que desiste da separa
ção. Magali avisa que Jair vai trabalhar como

garçom na festa. Ricardo observa Beatrize
Sofia, que ficam ansiosas para dar início ao

seu plano. Daniel garante que vai permanecer
na festa e Seth não gosta.

TEMPOS MODERNOS
Leal diz a Hélia que não acredita mais no

amor dos dois. Bodanski recebe alta. Portinho
fica dividido entre o amor que sente por Rege
ane e o interesse por Deodora. O médico cede
aos pedidos de Ditta e consente que a família
Pifion cante para Ramón na UTI. Calógeras co

munica a Niemann que Leal pode voltar a ser

o sócio majoritário. Niemann declara Zapata
como o novo presidente da Galeria. Leal conta

que rompeu com Hélia e lolanda decide procu
rar a bailarina para conversar. Niemann anun

cia para todo mundo que Leal é analfabeto.

LANÇAMENTOS

Educação - O Roteiro
o ensaio autobiográfico da jornalis

ta Lynn Barber virou o roteiro de "Edu

cação", filme que já coleciona dois prê
mios do Festival de Sundance de 2009
e três indicações ao Oscar 2010. Agora,
chega às livrarias o roteiro do filme. Além
do texto integral do longa-metragem, o

livro tem dois "extras" - uma parte con

tando os bastidores da produção, que
na verdade é um ensaio à parte, e uma

introdução que mais parece um manual
de "como fazer um filme independente".

,_ �": fl� �
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e Mia ficam perplexas e Isabel radiante quan
do Bruno revela que eles são irmãos. Marcos

liga para Búzios e pergunta para Soraia pelo
filho de Dora. Matilde e a filha discutem so

bre com quem Juan Carlos se parece. Jorge
comenta com Miguel que quer sair de casa.

Matilde afirma que Onofre deve prestar mais

atenção nela em vez de se preocupar com a

vida do outros. Soraia diz a Dora que falou

para Marcos que Juan Carlos se parece com

ele. Carlos e Malu chegam à academia juntos
e Betina fica incomodada. Bruno pede um

abraço das irmãs.

BELA A FEIA
OS dois decidem interrogar Verônica no

vamente. Valentina elogia Verônica, que acei
ta ser sua secretária. Valentina diz que Vera
conhece a família Palhares e por isso ficou sa

bendo de Samantha. Samantha fica emocio
nada por saber que conseguiu o emprego por
conta de Max. Ela desabafa com Valentina,

. que disfar.ça a emoção. Valentina apresenta
Samantha a todos os funcionários. Luzia ten

ta descobrir de onde conhece Valentina. Max
fica comovido com o agradecimento da mãe.

Luddy faz pouco caso da mãe, que se irrita.
Hortência e Clemente namoram no boteco,
quando Bárbara chega com um presente.

VIVER A VIDA (O resumo dos capítulos é de responsabi-
Carlos visita Malu na produtora. Luciana lidade das emissoras).

CLIC DO LEITOR

Mundo de monstros
o inovador diretor leva para as telas um

dos mais adorados livros infanto-juvenis de
todos os tempos, uma história clássica so

bre a infância e até onde temos de ir para
entender o mundo em que vivemos. Max
é um garoto travesso mandado de castigo
para seu quarto depois de desobedecer
a mãe. Porém, a imaginação do menino o

transporta para um reino desconhecido.
Encantado, Max parte para a terra dos
Monstros Selvagens, onde é o rei.

Olha só a cachorrinha Bebê, toda charmosa com

,óculos de sol! O dic é do leitor Ivan Carlos Matteussi.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Bom dia para planejar uma viagem

ou prestar concurso. No amor, o seu

otimismo será contagiante. Analisando coi

sas passadas, perceba a alegria que sobra de

todos os aprendizados feitos com o coração.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Bom dia para somar forç�s co�
as pessoas com as quais voce

convive. Cuidado com a interferência

da tarnilia. Tenha consciência de que para

progredir, é preciso ter disposição para

abrir mão de apegos.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Trace suas prioridades. Nos as-

suntos do coração, o diálogo terá

importância fundamental na relação. É
muito importante, neste momento, você

canalizar a sua energia em direção ao que

deseja realizar.

@CÃNCER(21/6 a 21/7)
Não faltará motivação nem en

tusiasmo para trabalhar. Cuidado,
o ciúme pode causar estragos. A Lua em

Escorpião deixa você mais vulnerável a so

matizar doenças se não cuidar do seu lado

emocional.

O LEÃO
(22/7 a 22/8)
Poderá se destacar em cargos de

chefia ou liderança. No campo afeti

vo, a situação pode ficar tensa. Cuidado para

que, com seu jeito seguro, você nâo acabe

mostrando um certo autoritarismo ao se ex

pressar.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
A comunicação será seu grande

trunfo. A vida amorosa anda meio repri
mida, mas evite se ressentir. Poderá descobrir

algo importante sobre suas raízes e que possa
dar um novo direcionamento à sua vida.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
O setor afetivo pede cautela com

o ciúme, pois ele pode desgastar
o relacionamento a dois. Com bom-senso
e objetividade, você tem chance de modificar
tudo que não está lhe agradando até agora.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Você pode surpreender as pessoas

com a sua enorme força de comu

nicação. Não exija tanto da pessoa amada.

Separe seus valores pessoais daqueles que
adquiriu com a farnílla. Descubra novos talen
tosem você.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Em sigilo, você conseguirá melho

res resultados. Nem tudo serão flo
res, tenha jogo de cintura e não faça dramas.

Explore as questões filosóficas e espirituais
nas quais acredita e procure elevar o espírito.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Quanto mais prazerosa for as suas

atividades, melhor. Mudanças de
humor podem afetar a vida a dois. Hoje, a

Lua em Escorpião reforça ainda mais suas

qualidades de pessoa responsável e bem
estruturada.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Não deixe Que a famllla ou al-

guém do passado interfira em sua

vida amorosa. Saia com amigos para trocar

algumas ideias, pode te fazer bem. Porém,
deixe que os outros também possam expor
suas opiniões.

,

�PEIXES
� (19/2 a 19/3)

Mercúrio indica que você estará mais

articulado e comunicativo. A divergência
de opiniões pode ser motivo de brigas. A verda
de abre o caminho para a felicidade e a paz,
pense nisso quando for agir ou falar.
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Giácomo começa
a ter contrações

Grávida de seu segundo filho, Moisés, com o

ator Daniel Oliveira, Vanessa Giácomo sentiu as

primeiras contrações na noite de domingo, e des
de então tem permanecido em repouso. A ges
tação já tem oito meses, e o parto normal deve
acontecer na primeira semana de maio. O obste
tra da atriz, Luiz Fernando Belintani, recomendou
à Vanessa repouso absoluto.

Fontes é pego em

sonegação fiscal
O ator Guilherme Fontes foi condenado a

três anos e um mês por sonegação fiscal. A

pena foi convertida, pelo mesmo período, em

trabalho comunitário de sete horas semanais

e o pagamento de 12 cestas básicas de R$ 1
mil cada uma. Os alimentos serão recebidos

por um ano pela creche do Hospital Colônia
do Curupaiti, em Jacarepaguá. O ator resol

veu recorrer da decisão.

Ronaldo passa
por saiajusta

o jogador de futebol Ronaldo passou por cons

trangimentos durante o "Monange Dream Fashion

Tour", que comandou ao lado de Xuxa no sábado. Ao

ser anunciado e entrar no palco, o craque foi vaiado

pela plateia e demorou a conseguir falar - o motivo
da manifestação foi o jogo de hoje, entre Flamengo
e Corinthians, time que ele defende em São Paulo.

Nos bastidores, outra saia justa: ele se encontrou

com a ex, Raica Oliveira, depois de quatro anos.

DIVIRTA-SE

Três papagaios

Ingrid
atrapalha
,

.

mais uma vez
Parece que lngrid, de "Viver a

Vida", decidiu ir até o fim para fa

zer sua vontade valer. Ao perce
ber que não vai conseguir fazer
com que seu filho, Miguel, desis
ta de ficar com Luciana, ela joga
sujo. Primeiro, finge estar doente

para que o filho adie o casamen

to. Depois, se recusa a compare
cer e tenta destruir os convites

para que ninguém os receba -

mas é impedida pelo marido.

Um homem entra numa loja pra comprar um papa-

gaio, e vê três iguais. Pergunta o preço.
- O da esquerda, R$ 500 - diz o dono
- Nossa, por que tão caro?
- Ele sabe operar um computador. O do meio, é R$

1000.
-O dobro?
- 'Ele ainda trabalha com Windows, Unix e Macintosh.

- SeL .. e o último?
- R$ 5.0oo!
- Meu deus! E o que é que'ele faz de especial?
- Olha, na verdade eu nunca o vi fazendo absoluta-

mente nada. Mas os outros dois o chamam de chefe ...

Belo adia início
das filmagens

Apesar de estar com os preparativos encaminhados, Belo adiou as filmagens
do longa-metragem que contará sua história. Segundo a assessoria do cantor, o

motivo seria o grande número de shows que ele já tem agendado. O início do pro

jeto ficou para 2011, quando será lançada também uma biografia. No cinema,
Belo será interpretado pelo autor global Tiago Martins.

Record
aposta em

outra reprise

AN IVERSARIANTES
28/4
Alexandre de Souza

Anibal S. Gracioli

.

Bianca Steinert

Carla G. Silva

Carlos E. de Freitas

Charlene O. Vargas
Domingo S. Monteiro

Edileusa Picolli

Eduardo R. Bachmann

Erica B. Lescowicz

Gabriela Hruscka

Helder R. Linzmeyer
Hellen C. Manoel

Jair Alves Leal

Johny Becker

Juarez Zangheline
Ketlyn Gutchert

Lucas B. Serpa
Lucas J. Schenider

Maria L da Silva

Marildo M. Correa

Marise P. D. de Paula

Marli da G. Machado

Matheus A. de Oliveira

Moacir J. Pedroti

Naside da Z. Azevedo

Norma Engel
Quiliano De Souza

Rafael André

Rita Bahr

Rolf Borchardt

Rosane Ripplinger
Savio Monteiro

Tatiane C. Brandt

Valmira Melcher

Vanessa Pradi

Parece que a Record está apostando nas repri
ses de novelas. "A História de Ester" foi ao ar em

horário diferente apenas alguns dias depois de ter

terminado. Agora, é a vez de "Caminhos do Cora

ção", que foi exibida em 2007 pela emissora. A data

e o horário ainda não foram confirmados, mas a vol

ta deve acontecer nos próximos dias. Caso a novela

seja bem-sucedida, é possível que a Record coloque
no ar as sequências da trilogia: Os Mutantes e Pro

messas de Amor.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito

simples e viciante. O objeti
vo é preencher um quadra
do 9x9 com números de 1

a 9 sem repetir números

em cada linha e cada col
una Também não se pode
repetir número em cada

quadrado de 3x3.
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PARCEI{IA PA SCER
Rede Nosso Ponto nasceu para ajudar pequenos varejistas do ramo de mercados

Uma rede que chegou para
atender e proporcionar
facilidades para os pequenos
empresários do ramo de
supermercados. Assim é a

franquia Nosso Ponto, que existe
há nove anos e atende a região
do Vale do Itapocu, além de
Blumenau e Joinville.

Nosso Ponto nasceu nas mãos
de Ademar Schmitz. O empre
sário trabalhava com vendas e

tendia os pequenos varejistas
do setor. Depois de criar uma agência de

consultoria, Ademar viu que esses em

presários tinham dificuldades em adqui
rir mercadorias e outros serviços. "Com
a criação da Nosso Ponto, demos a eles a

oportunidade de crescerem e prestarem
serviços melhores. Nosso objetivo prin-
cipal é o crescimento sustentável dos su

permercados", explica Ademar.
O primeiro estabelecimento que

adotou a bandeira Nosso Ponto foi
um supermercado de Massaranduba.
Em Jaraguá do Sul, são ao todo cinco

empreendimentos que seguem a rede.
"O mercado de Jaraguá é excelente e

está crescendo muito. O melhor é que
a concorrência das grandes redes ain
da não é muito forte por aqui e isso dá
chance aos demais".

A rede Nosso Ponto também está
colhendo oportunidades na região. A

partir do segundo semestre de 2010,
a franquia vai passar por uma amplia
ção. "Teremos' um espaço em Guara

mirim, onde vamos atuar na atividade
de atacado, revendendo mercadorias

para o varejo com preços diferencia
dos", comenta.

De acordo com Ademar, quem tem

a ganhar com essa parceria, além dos

empresários, são os consumidores. "Sa
bemos que grande parte da lucrativida
de de um supermercado vem de boas

compras. Assim a rede vem formando

parceiros confiáveis e aperfeiçoando o

sistema para oferecer maior lucrativida
de aos franqueados".

De acordo com Ademar, além do
Padrão de Qualidade que a Nosso Pon

to exige de seus filiados, o consumidor

sempre terá a ganhar no valor dos pro
dutos. "Quem é associado consegue
oferecer um preço de 5 a 10% menor.

Muitos não conseguiriam chegar nisso

sendo independentes".

• Débora Kelloer
deborak@ocorrei dopOvo.com.br

Adernar e Marcos, parceria entre a

rede Nosso Ponto e o supermercado
só trouxe benefícios

I
Quem tem a bandeira Nos

so Ponto ainda conta com um

serviço diferenciado: a con

sultoria na área de marketing
e comunicação. lias pequenos
empresários são carentes nes

se quesito. E através de uma

parceria com a empresa Venda
max nós damos a eles todo esse

suporte, fazendo panfletagem,
comunicação interna e outras

funções", explica.
A rede é caracterizada por.

mercados de bairros, em geral,
empresas familiares. Marcos
Antônio Sarignato, um dos só
cios da Nosso Ponto e também

proprietário do Supermercado
Lili, na Vila Lenzi, conta que a

parceria só trouxe benefícios

para sua empresa. "Fizemos a

sociedade há cinco anos e vejo
que tivemos só pontos posi
tivos desde então. É uma ma

neira da gente evoluir e juntar
forças para prestar serviços de

melhor qualidade e com preços
mais competitivos", garante.

"É uma maneira da
gente evoluir e juntar

forças para prestar
serviços de melhor

qualidade e com preços
mais competitivos".
ARCOS ANTÔNIO SARIG TO,

EMPRESÁRIO

Além disso, para Marcos, o

empreendimento cresceu muito
e passou a oferecer serviços que
antes não tinha. "Acho que não
só o meu negócio, mas todos os

membros da rede evoluíram em

vários aspectos. A gente passa a

pensar mais para frente. E a rede
facilita isso, porque ela dá op
ções que antes não tínhamos",
acrescenta.

o fundador da Nosso Ponto
comemora os nove anos de

existência da empresa

Sabemos que grande parte da lucratividade
de um supermercado vem de boas compras.

ADEMAR SCHMITZ, EMPRESÁRIO
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E MAIS CARRO PELO SEU DINHEIRO.
ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR E COMPARE.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE
CITROEn

I· Preços à vista, não induem frete, seguro e opciooais, sem troca, válido até 30.041010, para Citroén G 1.4GlX 10m, Gtroên (4 Hatch 2.0GlXfIex 10110, G!roen(4 Pallas2.0Cll mecánKo 1()/I�e(4 PaIIas.2.0GlXautomáticD IllIl0. 2. CD( INizadopelo Banco PSA ..�de 5S%esaldoem36X(IJfIlIiWO.49%.
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PRÉ-ELEiÇÕES

PSB desiste de

lançar candidato

Dois paulistas
são suspeitos
de atentado

DIVULGAÇÃO

A polícia do departamento
(Estado) paraguaio de Amam

bay prendeu dois brasileiros
oriundos de São Paulo. Apa
rentemente, a dupla está li

gada ao ataque que deixou

gravemente ferido o senador
Robert Acevedo. O ataque a

tiros, ocorrido no fim da tarde
de segunda-feira, em Pedro
Juan Caballero, matou dois

guarda-costas de Acevedo, do

governista Partido Liberal.
O chefe da polícia depar

tamental' Francisco González,
, confirmou a prisão da dupla

de brasileiros, que teria ocorri
do no bairro Vrrgen de Caacu

pé, na mesma cidade de Pedro
Juan Caballero, fronteiriça com

Ponta Porã, no Mato Grosso do
Sul. O chefe de polícia disse à
rádio II Iode Marzo" que a dupla
brasileira era do Estado de São
Paulo e vinha fugindo de ope
rações policiais realizadas em

favelas brasileiras. Ainda segun
do González, os veículos apre
endidos com os dois homens
tinham chapas de São Paulo.

Partido prefere apoiar a campanha de Dilma
BRASíLIA consulta era classificada como um

"álibi" para o apoio ao PT de Dil
ma Rousseff - mas acabou classi
ficada apenas como um "subsídio
a mais". I� decisão é autônoma,
única e exclusiva da Executiva. O
levantamento é apenas mais um

subsídio", disse o vice-presidente
nacional do PSB, Roberto Amaral.

Apesar de quase certo, o apoio
do partido ao PT ainda não está
totalmente decidido. Na semana

passada, o PSB entregou ao coorde
nador político da campanha petista,
Fernando Pimentel, uma lista de exi

gências para um acordo nacional. O

partido também está negociando o

apoio do PC do B e do PR.

Independente do resultado
da consulta feita aos

Estados, a cúpula do
PSB decidiu que não vai

lançar o deputado Ciro
Gomes como candidato à

presidente da República.

"
A decisão é
autônoma e

exclusiva da
Executiva. O

levantamento
é apenas mais
um subsídio.

ROBERTO AMARAL,
VICE-PRESIDENTE

NACIONAL DO PSB.

_pJecisão
foi confirmada na

arde de ontem, durante a

eunião da cúpula do Par
do. Para não adiar a reti

rada de Ciro, a Executiva do partido
resolveu mudar o discurso. Antes, a

"

Ciro Gomes teve sua intenção de se lançar
candidato negada pela Executiva do partido

PT quer apoiar PSB nos Estados
Dilma ganha mais tempo na TV

O comando da campanha Ianques regionais.
de Dilma Rousseff (PT) à Presi- No entanto, o partido tem al
dência vai afagar o PSB incen- guns problemas em vista, prin
tivando partidos aliados, como cipalmente em relação ao apoio
o PC do B e o PR, a apoiarem a candidatos petistas - permitir
candidatos socialistas a gover- que aliados façam coligações
nos estaduais. Após a formali -

.

com o PSB pode retirar o apoio
zação da retirada do deputado" que seria de candidatos do PT.
Ciro Gomes (PSB) da disputa, O PSB ainda quer o aval do PT
os petistas pretendem pagar a a seus concorrentes no Espírito
fatura na montagem dos pa- Santo, Piauí e Amapá.

o tempo de publicidade projetado para a pré-candidata pe
tista ao Planalto, Dilma Rousseff, no rádio e na TV, é 48% supe-

.

rior ao do principal concorrente, José Serra (PSDB). Há possibili
dades de que a vantagem aumente para 55%, caso as alianças
- que ainda estão em fase de negociação - se concretizem de

fato. O espaço de cada candidato é calculando principalmente
levando em conta o desempenho do partido nas eleições para
a Câmara - quanto mais deputados eleitos em 2006, mais tem

po de televisão. É a primeira vez que isso acontece com o PT.

LOTERIAS
LOTOFÁCIL

CONCURSO N° 524

02 - 03 - 05 - 06 - 07
10-11-12-14-17
20 - 21 - 22 - 23 - 24

VICE-PRESIDENTE É VíTIMA, MAS NÃO PAGOU VALOR AOS BANDIDOS

Alencar se assusta com suposto sequestro da filha
va da filha, Alencar disse ter ne

gociado o valor do resgate com

o criminoso, que chegou a pedir
R$ 50 mil.

o vice-presidente da Repú
blica, José Alencar, confirmou
ontem que foi vítima do golpe do
falso sequestro na noite de do

mingo, no Rio de Janeiro. Ele não

chegou a pagar o valor pedido
pelo sequestrador.

Alencar contou que estava

sozinho em seu apartamento
quando recebeu o telefonema a

cobrar de alguém que dizia ter

sequestrado a filha dele. Logo em

seguida, ouviu um choro e uma

voz feminina/Eu estava sozinho
em casa, atendi um cidadão di
zendo que havia sequestrado mi

nha filha. Colocou ela no telefo

ne, ela chorou e disse: 'papai, eu

fui assaltada', E eu tinha absoluta

segurança de que fosse ela, pela
" afirvoz, mou.

Com a certeza de que se trata-

Foi aí que o suposto seques
trador perguntou a atividade

profissional de Alencar. O vice

presidente disse ter respondido a

verdade. IISOU o vice-presidente
da República". Como que para se

certificar, o criminoso pergun
tou. "Qual o seu nome?" Após
a resposta, o criminoso, então,
desligou o telefone.

Nesse momento, segundo
Alencar, a mulher dele, Marisa,
chegou no apartamento e ligou
para a filha, Maria da Graça, para
checar se ela estava bem.

"Papai nos ensinava uma

coisa muito importante.
Papai ensinava que o

desespero não ajuda.
Então eu tive calma".

IIEu dialoguei com o camara

da por algum tempo, com paci
ência' e no fim acabou tudo bem.
Ele pediu R$ 50 mil, mas eu dis
se para ele: leu não tenho nada

aqui, eu estou no Rio, eu não te

nho dinheiro aqui". O homem
ao telefone, então, perguntou se

ele tinha JÓIas, ao que Alencar

respondeu que não tinha.

Alencar disse que
acreditou que se

tratava de sequestro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 28 de abril de 2010

Mercado Regional

Lourival Karsten

Economia 19

- Núcleo de
Automecânicas

Aumento dos juros
O

Banco Central deve anunciar en

tre hoje e amanhã um aumento

dos juros. A dúvida é saber quan
to. Muitos que previam alta de 0,5

ponto percentual já começam a apostar
em 0,75. Isso porque a inflação subiu
muito e todo mundo sentiu. Primeiro, os

Impacto das inovações
Iniciou dia 26 e vai até hoje o seminário 110

Impacto das Inovações Tecnológicas Indus
triais e Suas Relações com a Ética Ambiental',
no Cejas. O evento conta com participação de
diversos palestrantes que convivem intima
mente com os temas tecnológicos e visa traçar
linhas para a construção de um modelo para
cidade. Faz parte do esforço para construir um

Parque Tecnológico.

Mercoagro
2010

Acontece de 14 a 17 de setembro
em Chapecó a Feira Internacional da

Industrialização da Carne que reu

nirá 650 empresas do setor e poderá
gerar negócios na casa de US$ 150
milhões. Considerando que os 300
stands já estão vendidos e que existe
lista de espera de interessados em al

guma eventual desistência, podemos
afirmar que o mundo da carne se reu

nirá em Chapecó.

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca
de Jaraguá do Sul/SC
Isa Marta Mohr Ziemann, Oficiala do Regis

tro de Imóveis de Iaraguã do Sul/SC, torna pú
blico pelo presente edital, que MARIO MOSER,
CI n° 4.930.001-6-SESP-SC, CPF N° 352.351.019-
87 e sua esposa CLARA CLARICE MOSER

.

CI n°

1.132.514-3-SESP-SC, CPF n° 038. 318.899-70, operários,
brasileiros, casados pelo regime de Comunhão Universal de bens, anterior
da vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua João Carlos
Stein s/n, Bairro Vila Lenzi, nesta cidade requereram com base no art. 18
da lei 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas
416 - Jaime Gadotti e 1299-Sem nome, Bairro Vila Lenzi, perímetro urbano
de Iaraguá do Sul- SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Muni

cipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme a Certidão n° 406/2009 expedida em

23.10.2009, assinando como responsável técnico, o técnico de agrimensura
Antonio Carlos da Silva, CREA n° 47483-8, ART n02846962-7. O desmembra
mento é de caráter residencial, possui a área total de 12.646,OOm2, sendo
constituído de 6 (seis) parcelas, sistema viário e remanescente. O prazo de

impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da ultima

publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante
a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deo

doro da Fonseca, 1.683 centro Iaraguã do Sul/Se.
JARAGUÁ DO SUL, 08 DE ABRIL DE 2010

AOFICIALA

preços dos alimentos aumentaram, mas

depois começou a se espalhar para a

economia como um todo. O IPCA-15
acumulou 2,51% nos quatro primeiros
meses do ano, mais da metade da infla
ção prevista para 2010. Por outro lado,
o crescimento da economia está muito

forte. O PIB do primeiro trimestre pode
ter crescido numa taxa de 2,5% a 3%.

Quando o BC eleva os juros dá um reca

do para toda a economia: vamos reduzir
o preço, porque se todos começarem a

remarcar, vem aumento de juros. É uma

forma de controlar o mercado.

Osnir Manske e grande parte
dos membros do núcleo de au

tomecânicas estiveram na ple
nária do Cejas na segunda-feira
para comemorar os 15 anos de
existência - transcorridos no

último dia 24 - e também para
fazer um relato das atividades
do núcleo. Contando atualmen
te com 13 empresas nucleadas,
é muito ativo e responsável por
diversas atividades importantes.
para a comunidade. Também
abordaram as atividades do
NEA- Núcleo Estadual de Auto

mecânicas que além da Garan
tia Estadualizada - que já conta

com 106 credenciadas no Esta
do - está à frente do projeto do
selo ambiental que atualmente
conta com cinco empresas de
nossa cidade que já se enqua
dram no mesmo e o objetivo é

chegar imediatamente a 30 em

presas detentoras do selo em

todo o Estado. Trata-se de uma

iniciativa pioneira no país.

Mecânica básica

para mulheres
Uma das iniciativas vitoriosas

do Núcleo de Automecânicas é o

curso de mecânica básica para
mulheres que já chegou a 22

eventos com mais de 250 parti
cipantes. Realizado em regime
de rodízio entre os diversos

nucleados, este curso destina
se a fornecer uma noção básica
dos sistemas dos veículos para
esta crescente legião de condu
toras. O curso fornece também

noções de segurança, uso de ex

tintor de incêndio e também tro

ca de pneu.

Ele não era parte
da solução?

Na semana passada, uma

falha no antivírus distribuído

pela McAfee paralisou com

putadores no mundo inteiro.

Quem atualizou seu antivírus e

utilizava o Windows XP Service
Pack 3 teve seu equipamento
travado. O motivo é que o an

tivírus identificou o arquivo de
sistema do Windows como uma

ameaça.

Frota de veículos
A cada dia o trânsito de Jaraguá torna

se mais complicado e aparentemente as

intervenções na solução de seus princi
pais gargalos estão perdendo a corrida

para o aumento da frota. Afinal, já temos

mais de 74 mil automóveis circulando na

cidade, o que dá uma dimensão do tama

nho do desafio.

Teatro "se sentir bem"
Acontece no dia 18 de maio o Teatro-palestra "Se Sentir Bem", com o

grupo teatral Seu Chico. Trata-se de uma promoção do Núcleo de Farmá

cias de Manipulação que visa proporcionar uma reflexão através de situa

ções de nosso cotidiano, encenadas pelo grupo de teatro.

INDICADORES

TR 0,061% 27.ABRIL.2D1o

CUB 987,97 ABRIL.2010

BOVESPA • -3,43% 27.ABRIL.2D10

POUPANÇA 0,5 27.ABRIL.2D10

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7630

DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,6800

DÓLAR PARALELO (EM R$) 1,8500

1,7650

1,8200

1,9500

.1,09%

• -3,45%

.0%

EURO (EM R$) 2,3328 2 3352 • -n 25%
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CURIOSIDADES DA COPA
linha de Fundo

Julimar Pivatto

logística das viagens
Aorganização

da Liga Futsal resolveu inovar na organização da
tabela neste ano. Mas a ideia não agradou. Os times passam

agora muito mais tempo na estrada. A Malwee/Cimed, por

exemplo, joga hoje em casa, depois viaja para Orlândia (906
quilômetros só de ida), aí retorna para enfrentar o Minas, depois vai para
Bebedouro (922 quilômetros) e retorna, indo assim, nesse vaivém, até

o fim da primeira fase. Somente até Anápolis (imagem acima) é que o

time deve ir de avião, o resto do trajeto' será todo terrestre, com ônibus.

Olhando a tabela dos outros times, a situação é a mesma.

PREVISÃO DO TEMPO

o Chile foi o único país sul-americano a disputar a

primeira Olimpíada em 1896. Mas somente em 2004,
também em Atenas, é que o país conquistou uma

medalha de ouro. Os responsáveis pelo feito foram os

tenistas Nicolás Massú e Fernando González,
que venceram o torneio de duplas.

As mudanças
Nas edições passadas, era feito uma espécie de mini-turnê regional.

Ou seja, quando a Malwee estava no Paraná, já enfrentava pelo me

nos dois adversários do Estado e mais um paulista. E cá entre nós, se

a Malwee/Cimed viaja de ônibus, tendo uma das melhores estruturas

entre os participantes, imaginem os outros. Tudo bem que neste ano a

CBFS dá ajuda de custo no transporte, mas o que questiono aqui é o des

gaste nos atletas. Imaginem então os debutantes do Anápolis (foto), de
Goiás? Hoje eles jogam em casa, sábado estarão em Farroupilha (RS),
depois voltam, aí tem jogo em Belo Horizonte, e por aí vai. Haja fôlego.

BETO COSTA/CBFS

CÉU F G

Tempo firme,
com nevoeiros ao

amanhecer e sol entre

algumas nuvens. Vento
de sudeste, fraco a

moderado.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

(fMíN: 17°C

MÁX: 21°C

QUINTA

(fMíN: 17°C

MÁX: 24°C

SEXTA

MíN: 15°C �MÁX: 23°C

SÁBADO

(fMíN: 16°C

MÁX: 26°C

CHAPECÓ
T Â
10° 23°

10

Frio chegaI

ao Estado
Entre os dias 8 e 10 de maio,

uma nova frente fria provocará
chuva significativa e bem dis
tribuída novamente, com tem

porais isolados. Na segunda
quinzena do mês está previsto
uma onda de frio intenso, com

temperaturas negativas nas áre
as altas do Estado e geada.

tJ6çDd
Ensolarado Parcialmente Nublado InstaY61

Nublado

CANOINHAS
T Â
12° 20°

Chuvoso

SE vOC� vI'\! PAPA ..

C ÃO llO
'Tempo nublado. com

algumas aberturas de

sol e ventos ifaco�.
A temperatura vana

entre 10'C e 20·C. RIO 00 SUL
T Â
14° 20°

CU D

Mar ainda
está agitado SÃO JOAQUIM

T Â
; 7° 18°Uma massa de ar mais frio e seco pre

domina em Santa Catarina, deixando o

tempo estável sem chuva. O alerta per
siste apenas para o mar, que fica agitado
com picos de onda de 2,Om, chegando a

2,5 a 3,Om, com risco para as atividades de

pesca e navegação durante o dia.

MINGUANTE CRESCENTE CHEIANOVA

28/4

DOIS TOQUES
As duas rodadas que

faltam para encerrar a primeira
fase acontecerão nos próximos
dois sábados, mantendo-se os

locais e horários.

o croata alie, que não
vai para a Copa, foi o destaque
ontem na liga dos Campeões. Fez
os três da vitória do Bayem por 3xO
no Lyon.

a adversário dos alemães
na final sairá do confronto de hoje
entre Intemazionale e Barcelona,
na Espanha. Os italianos podem
perder até de 2xO.

O ala Jonas, ex

Malwee, é o novo reforço do
Umuarama para a liga Futsal. O

jogador estava sem clube desde

que deixou a Unisul.

o clube
de Blumenau confirmou
a contratação do volante
Alessandro Paraná, do zagueiro
Vinícius e do atacante Jackson,
todos do Rio Claro-SP.

Na edição de
amanhã, esta coluna e o Jornal
a Correio do Povo lançarão uma

promoção imperdível sobre a

Copa do Mundo.

JOINVlllE
T Â
18°22°

(f
JARAGUA DO SUL

TÂ
17°21 °

/

BlUMENAU
TÂ
140 23°

FLORIANÓPOLIS
TÂ
16° 23°

IMBITUBA
TÂ
18°23°

GRIClOMA
TÂ
14° 23°
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Falcão, autor de cinco gols na noite de ontem, comandou a

goleada diante da Cortiana de Rodriguinho (esquerda)

IGA FUTSAl

ma das mais brilhantes

tuações naArena Iaraguá
alwee/Cimed passeia, goleia a Cortiana por llx2 e reassume a liderança

Nosso time estava

numa mesmice que
vinha nos prejudicando,

mas hoje (ontem)
conseguimos jogar
nosso melhor futsal.

TIAGO, GOLEIRO

ARAGUÁ DO SUL foram para cima e conseguiram 12min2S, mas Falcão e Índio finali-

F� uma noite em que tudo
o empate com Waguinho, aos zaram a goleada por 11x2.

3min40. Mas foi só. O restante da Apesar do placar elástico, o go- CLASSIFICAÇÃO

deu certo. A boa marcação etapa inicial foi dominada pela leiro TIago teve bastante trabalho e

RESUlTADOS

SEGUNDA-FEIRA

Malwee, que marcava bem e saia elogiou o desempenho da equipe.
CoI. T1mes P J V E D GP GC SG Apr. RCG,IGarça 2x4 Conntruans

e o forte poderio do ataque

-

1° MalweejOmed 115 3 2 o 24 9 15 73.33% ()_NTEM

rapidamente nos contra-ataques. liA gente teve uma conversa nos úl-
Petrópolis 3x11ntelli

presentearam O torcedor

2° Atlântico 10 5 3 1 1 10 10 O 66.000'{' Macaé 4x1 AssceIa

Assim anotaram Falcão (4min33), timos dias e deu certo. Nosso time 3° Florianópolis 943 O 1 15 8 7 75%
Pralél Oube 5x3 Cascavel

com a melhor atuação da Lenísio (8min36), Jonathan estava jogando numa mesmice que 4° Minas 8 4 2 2 O 13 8 5 66.66%
FlorianópolIS 6x2 Umuarama

Foz 2x2 Copagril

MaJwee/Gimed no ano.
(10min56), Dian Luka (14min55.) e vinha nos prejudicando. Mas hoje 5° Petrópolis 8 5 2 2 1 12 10 2 53.33% Anápolis 1x7 Canos Barbosa

Matwee/Címed 11x2 Cortiana

Márcio (16min35), fechando o pri- (ontem) conseguimos apresentar
6° Foz 8 5 2 2 1 12 11 1 53,33% Unosul 6x2 Atlântico

7° Umuarama 8 5 2 2 1 12 12 O 53,33% São Paulo 1x1 Minas

Otime
sobrou em quadra. meiro tempo em 6x1. nosso melhor futsal", afirmou. 8° CopagJ1l 7 5 2 1 2 6 8 -2 46.66% PRÓXIMOS JOGOS

Goleou a boa equipe da Quem pensou que a Malwee A rodada de ontem teve ainda 9° Assoeva 7 5 2 1 2 9 12 -3 46.66%
SÁBADO

Cortiana por 11x2 e reas- poderia diminuir o ritmo depois do como destaque a goleada da Unisul 10 ° Corínthíans 642 O 2 11 8 3 50',(,
Uh Minas x PetrópolIS

1611 - Corinthians x Macaé

sumiu, com propriedade, intervalo, se enganou. O time entrou por 6x2 em cima do, até então, líder 11 ° Carlos Bartlosa 6 4 1 3 O 12 6 6 5036
1811 -Intelli x Matwee/Címed

a liderança da Liga FutsaI, agora como se tivesse OxO e continuou Atlântico. O Carlos Barbosa tam- 12 ° Krona/Jotrrville 6 3 2 O 1 6 4 2 66.67%
1811 - Unosul x Copagril
1911 RCG/Garça x Pralél Oube

com 11 pontos, um a mais que o bombardeando a meta adversária. bém mostrou poder de reação, ven-
13 ° Praia aube 6 5 2 O 3 14 16 -2 40% 19h - Atlântico x Krona/JotrMlle

1911 - Caros Barbosa x FIonanópolis

AtlântiCO. O próximo desafio será Falcão fez o sétimo aos 5min27. cendo o Anápolis, fora de casa, por
14° Intelli 642 O 2 9 11 -2 5036 19h30 - Cortiana x AnápoliS

15 ° São Paulo 5 4 1 2 1 6 6 O 41.66% 21h - Umuarama x Cascavel

COntra a Intelli, no sábado, em Or- Faltando dez minutos, Goda en- 7xl. Outro catarinense, o Florianó- 16 ° Cascavel 4 4 1 1 2 9 10 -1 33.33%

lândia (SP). trou como goleiro-linha na Cor- polis, também se deu bem, batendo

legenda: P = Pontos. J E Jogos.

17° Unisul 4 5 1 1 3 18 23 -5 26.66% v = Vitórias. E - Empates. o =

A goleada começou a se dese- tiana e acabou sofrendo o oitavo o Umuarama em casa por 6x2. 18° Q:x1iana 4 5 1 1 3 10 21 -11 26.66%
Derrotas. GP = Gols Pró. GC = Gols

Contra. SG = Saldo de Gols e A =

nhar aos 30 segundos do primeiro com Dian Luka, aos 11min11. Na
19° RCG,IGarça 3 4 O 3 1 8 9 -1 25% Apro\Iettamento

tempo. Falcão recebeu de Tiago sequência, o camisa 12 fez mais um • Julimar PiVatto
20° Macaé 351 O 4 8 10 -2 20%

e chutou cruzado. Os visitantes - 9x1. Ferrão então descontou aos jUIIIa'@OCOI........VO........
21°Anápolis 3 4 1 O 3 4 12 -8 25%

o

Competição tem programação definida

o Campeonato Escolar Troféu Murillo Barreto Azevedo teve sua programação di

vulgada essa semana pela FME. A competição será de 3 a 6 de maio e esse ano contará

com 34 instituições de ensino públicas e particulares. As modalidades a serem dispu

tadas são atletismo, basquete, futsal, handebol, tênis de mesa, vôlei e xadrez.

I

Jaraguá vence Jogos de Integração
Os 3° Jogos de Integração da Arnvali reuniram 500 atletas da região do Vale do

Itapocu no último feriado. Jaraguá do Sul foi o campeão da edição com 74 pontos.

Em segundo lugar ficou Schroeder, com 31. O bronze foi para Guaramirim que
- do Ita eriú levou o troféu.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Adriano é esperança de gols do torcedor Rubro-Negro no jogo de hoje

llBERT RE

Gigantes das
arquibancadas
seenfrenlaIn
Flamengo e Corinthians iniciam

f'

briga hoje à noite no Maracanã
DA REDAÇÃO
Em clássico não tem
favorito. Ainda mais
quando se trata de um

dos mais badalados jogos
do futebol brasileiro:
Flamengo x Gorinthians.

OS
dois times com maior tor

cida do Brasil se enfrentam

hoje, às 21h50, no Maraca
nã, no jogo de ida das oi

tavas-de-final da Libertadores da
América. Como não poderia dei
xar de ser, ambos sofrem pressão
para seguir na competição.

Porém, o Corinthians vive

expectativa maior por ser o

ano do centenário e ter feito a

melhor campanha da primeira
fase. O lateral-esquerdo Rober
to Carlos acredita que o ganha
rá o jogo o time que surpreen
der. No Flamengo, o interino

Rogério Lourenço fez uma mu

dança no meio-campo - tirou o

volante Toró e colocou o jovem
Rôrnulo. revelado no clube, mas

que passou recentemente por
Paraná e Figueirense.

O São Paulo, que joga às 19h30
no Peru contra o Universitário, não

quer falar em favoritismo. "Em li

bertadores, não existe favorito. Às
vezes, ninguém conhece a equipe
e, mesmo assim, o azarão surpre
ende", disse o lateral Cicinho, lem
brando da edição de 2004 quando
o Tricolor foi eliminado pela então

surpresa Once Caldas.

UEm Libertadores, não
existe favorito. Às vezes,

ninguém conhece a

equipe e, mesmo assim,
o azarão surpreende".

CIClNHO, LATERAL DO SÃo PAULO.

O Internacional também joga
fora de casa e não esconde de

ninguém que um empate contra
o Banfield, às 2�h50, é 'um bom
resultado. "Uma vitória contra o

Banfield seria ideal, mas um em

pate não é um mau resultado",
disse o meia Andrezinho. O meia
Edu, suspenso, o zagueiro Índio
e o volante Wilson Mathias, ma

chucados' desfalcam o time.

Vasco e Santos
jogam fora

A Copa do Brasil entra

hoje na fase das quartas
de- final e Santos e Vasco jo
gam fora de casa. O objetivo
de ambos é tentar trazer a

vantagem para seus domí
nios e marcar gols fora. O
time sensação da tempo
rada, o Santos, viaja para
Minas Gerais, onde enfren
ta o Atlético-MG, às 21h50.

Neymar, com o olho direito
machucado, está fora. Já o

Vasco vai até a Bahia, onde
enfrenta o Vitória, também
às 21h50. O desfalque será
o lateral-direito Fagner, com

dores musculares.

DIVULGAÇÃO/MARCELO SADIO

Atacante Dodô confirmado
entre os titulares no Vasco

21h15 - Alianza Lima x Univ. do Chile
23h30 - Once caldas x Libertad

• COPA DO BRASil
• QUARTAS-DE-FINAL - JOGOS DE IDA

HOJE
21h50 - Vitória x Vasco

21h50 - Atlético-MG x Santos
AMANHÃ
19h30 - Palmeiras x Atlético-GO
21h30 - Ruminense x Grêmio

• LIGA DOS CAMPEÕES
• SEMIFINAL - JOGOS DE VOLTA
ONTEM

Lyon Ox3 Bayern de Munique**
HOJE

15h45 - Barcelona x Inter de Milão (1x3)
• LIBERTADORES
• OITAVAS-DE-FINAL-JOGOS DE IDA

ONTEM
San Luis-MEX x Estudiantes*
Chivas x Vélez Sarsfield*
HOJE

19h30 - Universitario-PER x São Paulo

21h50 - Corinthians x Flamengo
21h50 - Banfield x Internacional
AMANHÃ
19h - Cruzeiro x Nacional-URU

• LIGA EUROPA
• SEMIFINAL - JOGOS DE VOLTA
AMANHÃ
16h - Liverpool x Atlético de Madri (Oxl)
16h - Fulham x Hamburgo (OxO)

* Jogos não encerrados até o

fechamento dessa edição

** Classificado

AG€N(lA
Oil H i'\l�

EDITAL DE PRAÇA/lEilÃO
COMARCA DE JARAGUÁ DO

SUL - 1a VARA CíVEL

impressora HP 680; avaliação R$ 900,00
em 08/05/2003. Depositário: Mário Salles
Farias. Vistoria. Av. Marechal Deodoro da
Fonseca, 104, Centro, Jaraguá do Sul
5 - Processo: 036.03.004996-8/002
Exequente: Banco do Brasil S/A
Executados: Confecções F;nta Ltda.,1° leilão/Praça: 03/05/2010 -14:00 horas Lúcia Urbanski Finta e Martinho Finta

Porvalor igualou superior à avaliação, Bem: Freezer horizontal, azul, com2° Leilão/Praça: 13/05/2010 -14:00 h_oras capacidade para aproximadamente 400L;A que� mais ofertar, desde que nao a
avaliação R$ 800,00 em 23/03/09.

preço vII
Depositário: Martinho Finta. Vistoria: rua

Local: Fórum de Jaraguá do Sul-SC Rua: Francisco Hruschka, 600, São Luis,G.uilherme Cristiano Wackerhagen, nO 87
Jaraguá do Sul.

Vila Nova, fone: (47) 3275-7200. 6 _ Processo: 036.05.005517-3
Advertência�: 01) Fica� intimada� as

Exequente: Banco Itaú S/A
partes atraves dest� Editai, c�so na� o

Executados: Cláudio Doege e Ana Júlia
sejam pelo Sr. OfiCiai de Jusyça (��Igo Doege687 CP�)� 02) Os cred?res. hlpotecanc:s, Bem: Apartamento n? 903 com áreausufrut�a�os ou senhorio direto que. nao

correspondente ou global de 152,20m2,foram Intlr:'a?os pessoalme,nte,_ ficam
área de uso comum de 16,54m2, área deneste ato intimados da realizaçao dos
estacionamento para veiculas de 13 88m2respectivos �r�ças/�eilões (art. 698 CPC); correspondente a garagem de nO 41, (co�03) A ve_rlflcaçao do estad? de
direito ao estacionamento de um veículo

con.servaçao dos bens podera ser
de passeio, localizado no andar térreo do

reali�ada pelo. pretenso arrematante, se
edificio, área construída de uso exclusivo

des�Jado, me?,ante acompanhamento de
de 121,78m2 e fração ideal do solo deOficial de Justiça. 0,01771, tipo 4, localizado no 9° andar do

VI<?EN.TE A�V�.s PE.R�IRA NETO, Edifício Schiochet, em Jaraguá do Sul-SC,Leiloeiro Público Oficial e Rural, na rua 16 Barão do Rio Branco, nO 760,devidamente autorizado pelo. Exmo: ,�r. esquina com a Rua 453 Paulo Schiochet,
,I

Dr. �DENIU:�O DA SILVA, JUIZ de Dlrelt� nos fundos da lateral esquerda de quem dada 1 Vara Cível da Comarca de Jaragua rua Barão do Rio Branco olha o edifício, odo Sul, venderá em Praça/Leilão, na forma edifício Schiochet acha-se construídoda Lei, em dia, hora e local supracitados, sobre o terreno, confrontando: frente,os bens penhorados nos processos a
34 50m com a rua Barão do Rio Branco,seguir: coincidi�do com alinhamento predial;1- Processo: 036.99.004125-0 travessão dos fundos 34,22m, com terras

Exeqüente: Banco do Brasil S/A de Fidelis Alferes Schiochet; lado direito,
Executado: Tânia Behling ME 58,21 m, com a rua 453 Paulo Schiochet,
Bens: 01) 03 máquinas de costura coincidindo com o alinhamento predial, e
industrial, Owerlock, nO .G�-002<??;. GN- do lado esquerdo, 58,21m, com terras de
090S0; GN-09001; avaliaçao unitária R$ Jacob Campregotti, contendo a área total
700,00; totalizando R$ 2.100,00; 02) de 2.000,OOm2, matrícula 21.810 do CRI
Máquina de costura industrial reta/zig-zag, da Comarca de Jaraguá do Sul-SC;
sem identificação; avaliação R$ 500,00; avaliação R$ 100.000,00 em 27/02/07.
03) Máquina de costura industrial Hipoteca inscrição: R-2 e AV-3-21.810 em
Owerlock marca Phoner, n? 0045L; favor do Banco Itaú S/A. Penhora
avaliação R$ 600,00; 04) Mesa de inscrição: R-7-21.810 autos AT 431/01 da
estamparia, térmica com 6 chapas para Justiça do Trabalho em que é exeqüente
camisetas, marca Landemoger; avaliação Mauricio de Souza. Depositários:R$ 3.000,00. Total da avaliação R$ Cláudio Doege e Ana Julia Doege.6.200,00 em 02/12/2002. Depositário: Vistoria: rua Barão do Rio Branco, Edifício
Tãnia Behling. Vistoria: rua Roberto Schiochet, Jaraguá do Sul-SC.
Seidel, 210, Corupá-SC. Ônus: Os tributos incidentes sobre os
2-Processo: 036.01.000074-2 bens móveis e imóvers, multas sobre os
Exequente: Brasil In Border Ltda. automóveis bem como contas vinculadas
Executados: RDS Malhas Ltda. e às concessionárias telefônicas correrão
Rosecler Adriano Schmitz por conta exclusiva do arrematante. Para
Bem: Veículo/FiatlFlonno, branco, 1992, arrematação em primeira praça, os valores
chassi n? 9BD146000N8256895, em mau das avaliações serão corrigidos
estado de conservação, contém um manetanamente até a data do leilão/praça,
afundamento, resultado de batida, na onde o valor do lanço não poderá ser
dianteira esquerda, bem como outras inferior à avaliação efetuada. sendo que,
pequenas avariações. avaliação RS não ocorrendo a venda ou adjudicação
4.000,00 em 08/03/08. Depositário: José nesta, será levado à segunda
Adriano. Vistoria: rua Erwino Meneqottr, oportunidade, conforme data e horário
1460 galpão 01, Valdemar Rau, Jaraguá supra, onde haverá a alienação a quemdo Sul. mais ofertar (art. 686, VI CPC), desde que
3 - Processo: 036.02.0Ó2478-4 não a preço vil (art. 692, CPC). Os
Exequente: Schulz S/A honorários do Leiloeiro na razão de 5%
Executado: Terraplenagen Vargas Ltda. (cinco por cento) correrão por conta do
B�m: Caçamba aberta semi-reboque. comprador, remitente ou adjudicante em
basculante dois eixos. capacidade 20 caso de arrematação acordo/remição ou

toneladas, 1977. placas LZP 4234, adjudicação. respectivamente, conforme
renavam 360990371; avaliação RS; competente Portana expedida por esta
15.000,00 em 09/12/08. Depositário: Ilda Comarca. Informações com o Leiloeiro
Domingos Vargas. Vistoria: r.Bemardo Público Oficial e Rural VICENTE ALVES
Dornbusch. 900. Baepend, Jaraguá do PEREIRANETO,fone/fax(47)3026-1615,
Sul. site www.agencta�ilao�comJ�r. end Av
4 - Processo: 036.02.003661-8 Hermann August Lepper, 1.500, Saguaçú -

Exequente: DicaveAutomóveis Ltda. Joinville-SC. Exmo. Sr. Dr. EDENILDO
Executado: Mário Salles Farias DA SILVA, Juiz de Direito da 1a Vara Cível
Bem: Computador Pentium 100, com da Comarca de Jaraguá do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRIME

Aposentada perde
4,5 mil em golpe

Estelionatários ofereceram R$ 100 mil por ajuda
JARAGUÁ DO SUL

Tudo o que Clara
Andreghetoni, 54 anos,
tinha que fazer era

encontrar um endereço
em Barra Velha.

troca os golpistas, dois
homens e urna mulher, lhe
dariam o valor combinado,

.....bois receberiam urna heran

ça de R$ 690 mil pela morte do pai
de um deles. Mas para pagar Clara -

que mora em Barra Velha, mas tem

uma casa em Iaraguá do Sul- teriam

que se certificar de que ela não era

uma mulher rica, portanto a apo
sentada deveria sacar todo o dinhei
ro que tinha no banco.

A aposentada concordou com o

trato e foi até Jaraguá do Sul para pe
gar seus cartões de saque do banco,
acompanhada dos golpistas. Tudo
aconteceu por volta do meio-dia de
segunda-feira. Um filho da vítima
estava na residência e estranhou a

movimentação. Questionou a mãe
sobre o que estava acontecendo e

ela não quis falar. Desconfiado, ele
e a irmã suspeitaram de sequestro
relâmpago e ligaram para a PM, que
não encontrou os suspeitos.

De volta à Barra Velha, a apo
sentada sacou R$ 4,5 mil do caixa
eletrônico da Caixa Econômica
Federal. Logo depois eles pa
raram em um estabelecimento
para comprar água. Pediram que
Clara deixasse a bolsa no carro

por segurança e fugiram.
No mesmo dia ela registrou bo

letim de ocorrência em BarraVelha.
uÉ um típico caso onde as pessoas
são levadas pela cobiça" comenta o

delegado VIlson Masson. Nós pró
ximos dias a vítima deve fazer urn

retrato falado dos criminosos. Vítima de golpe sacou cerca de R$ 4,5 na agência da Caixa Econômica

o Correio errouINVASÃO
Furto em parque aquàtioo

Por volta das 10h de ontem, a Polícia Militar aten
deu a ocorrência de um furto em urn Parque Aquáti
co no bairro Barra do Rio Cerro, próximo à empresa
Chocoleite. Segundo informações da PM, o proprie
tário encontrou os galpões onde guarda equipamen
to arrombado. Estavam faltando duas moto-serras
e outras ferramentas usadas na manutenção da pro
priedade. A polícia não tem suspeitos do furto.

Diferente do que foi publicado ontem,
o réu Paulo César de Lara não foi absolvi
do pela morte de Iucelino Borges. Ele foi

condenado a quatro anos de pri ão em

regime semi-aberto, mas a comprovação
de que o acusado tinha problema men

tais fez a pena cair para dois anos. Como
o acusado já estava preso desde que o cri

me ocorreu, em 2008, ele foi liberado do

presídio logo após o julgamento.

Mandado de segurança garante
a reabertura da Drogão Avila

JARAGUÁ DO SUL
A defesa de vereador José Osório

de Ávila, o Zé da Farmácia, conse

guiu a reabertura do estabeleci
mento através de um mandato de
segurança Desde sexta-feira pas
sada o comércio está funcionando
normalmente. O Drogão Ávila e a

Drogaria Calçadão foram fecha
dos no dia lo de abril durante urna

operação da Polícia Federal contra a

venda ilegal de remédios.
Ontem, o parlamentar disse à

equipe de O Correio do Povo que a

Anvisa (Agência Nacional de VIgi
lância Sanitária) o notificou porque
o cadastro da farmácia no sistema
do órgão estava desatualizado. Se

gundo ele, esse problema acabou
desabilitando a farmáciapara aven

da de remédios controlados.
"0 que aconteceu comigo foi

urn erro da contabilidade que não

me recadastrou no sistema de re

gulamentação da Anvisa", justificou,
garantindo que a situação já foi re

gularizada Segundo o coordenador
da Vigilância Sanitária, José Alcide
Cani, o comércio foi fiscalizado e a

reabertura foi autorizada porque
todos os itens estão dentro das nor

mas. Já a Drogaria Calçadão, de pro
priedade de Camila Pradela, per
manece fechada, apesar de ter sido
a primeira a entrar com o processo
de regularização na Anvisa "Bntrei
com urn mandato de segurança
que ainda não foi julgado, mas a

expectativa é que isso aconteça esta

semana", comenta o advogado da
comerciante, Altevir Fogaça

A PF acusa os comerciantes de.
contrabando, tráfico de drogas e

crime contra a saúde pública. O Mi
nistério Público ainda não definiu
se vai indiciar os acusados.

G( (I P8 220; 07 motores elétricos trifásicos

t{l(l� (\ 150CV P8 380; 06 motores elétricos
- trifásicos 300CV P2 380; 03 motoresEDITAL DE PRAÇAlLEILAO elétricos trifásicos 300CV P2 440; 11

COMARCA DE JARAGUÁ DO motores elétricos trifásicos 300CV P4 380;
SUL z- VARA CíVEL 05 motores elétricos trifásicos 300CV P4

440; 02 motores elétricos trifásicos 200CV
1" Leilão/Pra a: 03/05/2010 -14:00 horas P6 3' 02 motores elétricos trifásicos 385CV
Por valor igualou superior à avaliação. P4 MO; motor elétrico tnfásico 422CV P4
�o Leilão/Pra a: 13/05/2010 -14:00 horas 440; 04 motores elétricos trifásicos 485CV
A quem mais ofertar, desde que não a P4 440; 04 motores elétricos tnfásicos
preço vII 545CV P4 440. Total de 173 motores
Local: Fórum de Jaraguá do Sul-SC Rua: elétricos; avaliação R$ 1.600.000,00 em
Guilherme Cristiano Wackerhagen, nO 87 27/03/07. Depositário: Ivanor Valdemar
Vila Nova, fone: (47) 3275-7200. Dreyer. Vistoria: rua Bernardo Grubba,
�dvertências: 01) Ficam intimadas. as 180,Centro,JaraguadoSul.
partes através deste Editai, caso não o 3 - Processo: 036.07.005717-1
sejam pelo Sr. Oflcial de Justiça (�rtlgo Exequente: Sociedade Educacional do
687 CPC); 02) Os cred<;>res hlpotecan�s, Vale do Itapocu - SEVITA
usufrutuários ou senhorio direto que nao Executado: Diangili Carmem dos
foram intimados pessoalmente, ficam Santos
neste ato Intimados da realização dos Bem: Motocicleta/Honda C 100 Biz ES,respectivos praças/�eilões (art. 698 CPC); 1999/2000, preta, placa MBG 1987,03) A ver ificação do estado de renavam 725077182' avaliação R$conservação dos bens poderá ser 3.000,00 em 24/09/0'8. Depositário:realt�ada pelo. pretenso arrematante. se Dianqtli Carmem dos Santos. Vistoria: r.

des�Jado, me�lante acompanhamento de Pauhna Dematte Picolli, São Luiz. JaraguáOficial de Justiça do Sul.
VICENTE ALVES PEREIRA NETO, 4- Processo: 036.09.011767-6
Leiloeiro Público Oficial e Rural. Exequente: Esquadrias e Móveisdevidamente autonzado pelo Exmo. Sr. Bruinelli Ltda.Dr. BRUNO MAKOWIECKY SALLES, Executado: Artemóveis Gielow Ltda.Juiz de Direito Substituto da 2a Vara Civel Bem: 60 portas de pnrneira qualidade,da Comarca de Jaraguá do Sul, venderá

laminadas em cedro ou angeltm, semi-oca,em Praça/Leilão, na forma da Lei, em dia, com aplique em madeira; avaliaçãohora e local supracitados, os bens
unitária R$ 386,00; totalizando R$penhorados nos processos a seguir' 23.160.00 em 19/11/08. Depositário:1- Processo: 036.92.00?1.48-9 . Jaime Gielow Vistoria: rua Gustavo Guns,Exequente: Banco Meridional do Brasi! 359, Jaraguá do SulS.A.

. _ ,. Ônus: Os tributos incidentes sobre osExecutados: ReI dos Botoes Comércio bens móveis e imóveis multas sobre osde Aviamentos Ltda., José Jorge dos automóveis bem como contas vinculadasReis e Manoel dos Reis às concessíonànas telefônicas correrão
Ben�: O�) 600.000 botões d� la_!ão Eberl�, por conta exclusiva do arremat�nte. Para
referência 1117/�8 E-1 ; avaliação cada mil arrematação em primeira praça, os valoresRS 170,00; t�taltzand� R$102.000,0�: O�) das avaliações serão corrigidos600.000 botoes de �atao Eber�e, referência monetanamente até a data do leilão/praça,1117/38-E; avaliação cada mil RS 150,00; onde o valor do lanço não poderá ser
tota�iz,:ndo RS 90.000,00. Total da Inferior à avaliação efetuada, sendo que,avalra�� �$ 192.000,00 em 17/11/08. não ocorrendo a venda ou adjudicaçãoD.epo�'tarto: José. Jorge dos Reis. nesta, será levado à segundaVistoria: r.Adolfo Tnbess, 400, Centro. ooortunidade conforme data e horáno
Jaraguá do Sul. supra, onde haverá a alienação a quem2 - Processo: 036.05.006895-0 e apenso mais ofertar (art. 686, VI. CPC), desde queExequente: Siemens Ltda. não a preço vil (art. 692, CPC). Os
Executado: União Motores Elétricos honorarios do Leiloeiro na razão de 5%
Ltda. (cinco por cento) correrão por conta do
Bem: 12 motores eletricos trifásicos comprador, remitente ou adjudlcante em
100CV P2 220; 17 motores elétncos caso de arrematação. acordo/remição ou
tnfásicos 125CV P2 220; 10 motores adjudicação, respectivamente. conforme
elétricos trifásicos 125CV P2 380/6: 13 competente Portana expedida por esta
motores elétncos tritásicos 150CV P2 220; Comarca. Informações com o Leiloeiro
07 motores elétricos trifásicos 150CV P2 Público Oficial e Rural VICENTE ALVES
380/6; 16 motores elétricos rífásicos PEREIRA NETO, fone/fax (47) 3026-1615,
175CV P2 22; 21 motores elétricos site wwwagen,gale ªº com br. end Av
trifástcos 250CV P4 220: 03 motores Hermann August Lepper, 1 SOO, Saguaçú -

elétncos tntásrcos 250CV P4 38' 16 Jolnvüle-S'C Exmo. Sr. Dr. BRUNO
motores elétricos trifásicos 175C / P6 220; MAKOWIECKY SALLES Juiz de Direíto
04 motores e étrícos tnfásicos 175CV P6 SuostJtuto da 2a Vara Civei da Comarca de
380: 09 motores elétricos trifásicos 150CV Jaragua do Sul.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.autoeite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. MIKD.,..· ....;B'

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

473274 6000

Novo Gol 1.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo lO/lO. cód. 5UllC4. com preço promocional à vista a partir de RS27 290,00 ou financiado com entrada de RS13.645,OO (50%) + 24 prestações
mensais de R$691,45. Taxa de Juros: 0,99% a.m. e 12,55% a.a. Total da operação: R$30.289,82. CET para esta operação' 21,36% a.a.Voyage 1.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10110, c6d.

5U21C4, com preço promocrcnat à vista a partir de RS28.990,OO ou financiado com entrada de RS14.495,OO (50%) + 36 prestações mensais de RS517,07. Taxa de juros: 0,99% a.rn. e 12,55%
a.a. Total da operação: RS33.109.63 CET para esta operação: 18.47% a.a.POlO RS 43.890,00. Consulte as condições com os vendedores. Os veículos anunciados são ano e modelo

2010/2010. Condições válidas enquanto durarem os estoques ou até 30/04/2010.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




