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Câmara promete apertar o
cerco contra o nepotismo

Relatório da lei Orgânica foi lido em plenário ontem e agora segue para Comissão de l�gislação, Justiça e

Redação Final. Segundo documento, proibição de contratação de parentes valeró também para secretórios.
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Mais de 28 mil
·multas este ano
Nova liéitação deve aumentar a

fiscalização nas ruas da cidade. Serão
mais nove lombadas eletrônicas e 12
radares. H.oje o aparelho que mais
multa está na Rua Walter Marquardt.
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Malwee e Krona
na semifinal
Time jaraguaense bateu a Unisul ontem
por 7x2 e disputa vaga na decisão do
Catarinense contra o maior rival.
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PROBLEMAS CRÔNICOS DE SONO PODEM
DESENCADEAR DISTÚRBIO BIPOLAR.
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Estudo do Universidode de Indiono, nos
Estodos Unidos. f9nte: Diório Digitol

www.colegiojaraguá.com.br
www.colegiojaragua.com.br/esporte

Rua Estheria L. Friedrich, 130 - Centro 3055-3022VOLEIBOL
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OPINIAO----------

EDITORIAL -

Enquanto lideranças do governo federal
brigam entre si sem entrar em consenso so-

bre as mudanças necessárias '"

na fórmula das aposentado-
rias, um debate mais amplo
é esquecido. A desigualdade
que ronda o trabalhador do
setor privado com o que tra

balha na esfera pública.
Além 'da questão salarial e

da-estabilidade, já�que o servi
dor público tem seu emprego
garantido com crise ou sem

crise, a diferença exorbitante
é maior ainda n;a aposentado-
ria. A média das aposentadorias do serviço
público é de R$ 5.355, e a da iniciativa pri-

vada é de R$ .701. Isso sem falarnas apo
sentadorias do Judiciário, de R$ 15.107, e

de todos os benefícios que
os militares e seus' farnilia
nes reoebem. E quem paga
essa conta é justamente
quem trabalhou 30, 35 anos

da sua vida e que terá que
sobreviver com migalhas na

terceira idade.
Esse é um problema que o

Brasil precisa enfrentar com

urgência e boa vontade. Não
, dá para aceitar que uma mi
noria privilegiada tenha tantas

regalias em detrimento de milhões de brasi-
1eiros que esperam por qualidade de vida.

Isso sem falar
nas aposentadorias
do Judiciário, de

RS 15.107, e de todos
os benefícios

que os militares
e seus familiares

recebem

CHARGE

PONTO DE VISTA

Fator Acidentório de Prevenção

THIAGO MARKIEWICZ,
ADVOGADO COM
NO DEPARTAMEN1'O
CONTENCIOSO DA
CASSUllADVOGADOS

o Ministério da Previdência Social publi
cou em fevereiro do ano passado o Decreto
n" 6.042/2007, que alterou o Regulamento da
Previdência Social (Decreto no 3.048/1999),
regulamentando.o Fator Acidentário de Pre

venção (FAP).
O Fator Acidentário de Prevenção tem

como objetivo incentivar amelhoria das con

dições de trabalho e da saúde do trabalhador,
estimulando individualmente cada empresa

,

a implementar políticas mais efetivas de saú
de e segurança no trabalho, para reduzir os

casos de acidentes do trabalho.
A partir de janeiro de 2010, as empresas

com mais acidentes e acidentes mais graves
passarão a contribuir com um valor maior,
enquanto as empresas com menor acidenta-

_ lidade terão uma redução no valor da contri
buição. A nova metodologia, para o cálculo
do fator acidentário, leva em consideração a

,

acidentalidade total da empresa, com a Co

municação de Acidente de Trabalho (CAT)
e todos os nexos técnicos sem CAT, incluido
todo o Nexo Técnico Epidemiológico a partir
de abril de 2007.

Por essa atribuição de pesos diferenciados
na nova metodologia, se visa prevenir ou re

duzir, prioritariamente, acidentes com morte

e invalidez, posto que pela metodologia ante
rior, o cálculo levava em consideração apenas
a acidentalidade presumida tio Nexo Técnico

DO LEITOR

No Rio Molha
Agradeço os esforços desprendidos pelos funcionários da

, empreiteira que realiza os trabalhos de recuperação da barrei
ra do Rio Molha, que tanto transtorno causou e tem causado
a nós moradores. Sei que em virtude dos trabalhos é mais que
normal as irritações que estamos tendo, pois não havia condi
ção de .executar tal trabalho sem esse transtorno.

Agora que as coisas já começaram a tomar um rumo, com

a liberação total do tráfego, gostaria que nossos representantes
tivessem a mesma eficiência e ao menos mandassem passar
um caminhão para lavar a estrada, colocação de brita na área
onde o piso está danificado, evitando assim a continuação de

poeira e lama.
Puxa, é tão difícil enxergar coisas tãosimples, que podem

.
amenizar problemas da população, é falta de vontade ou inca

pacidade técnica de quem tem cargo público? Limpar e pro
teger é uma tarefa que não necessita tantos recursos assim.

Só para saber: entre as duas barreiras que foram recupe
radas, existe ainda terra caída sobre o asfalto. A quem cabe o

dever de retirar essa terra e liberar aquela área, ou ninguém
responsável viu-ainda essa pequena interrupção na pista?

TELMO TANNER, TÉCNICO MECÂNICO

Vem chegando o Natal e as cartas para o Papai Noel já estão

postadas e sendo selecionadas,
A questão deste ano é que a criança esteja na escola, ou me

lhor, estudando. Até ai tudo bem. Mas vem o questionamento:
os mais carentes que estejam no jardim ou no pré-escolar que
ainda não sabem escrever? E aqueles que muitas vezes os pais
não têm condições e estes mesmos escrevem para que os filhos-

(as) tenham ao menos uma alegria no final do ano?
'

Os "padrinhos" escolhem a cartinha para fazer sua boa ação
e muitas vezes poderiam ter feito mais por um anjo cujos pais
sem condições, gostariam de presentear seu pequeno. Os Cor
reios deveriam se preocu_parmais com sua função! Pois quem faz
a parte "Papai Noel" realmente são os padrinhos. Pois os pais que
escrevem uma cartinha em nome de um filho ficarão de foral E

alguns irão ver seus colegas com presente e se perguntarão: ele
ganhou presente do Papai Noel e eu que também escrevi e não

ganhei?
,

São atitudes um tanto quanto questionáveis.

Papai Noel

SAMARA DE SOUZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVQ

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

enviados paro o e-mail redacoo@ocorreiodopovo.com.br. ou por corta para a

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

• telefone (. não serão publicados).

Epidemiológico, sendo que não seconsidera
va a distinção entre os tipos de afastamentos
ou eventos acidentários.

A Pre'Íridênciá Social deve divulgar por
estes dias o Fator Acidentário de cada em

presa, juntamente com as ocorrências que
geraram o índice FAP (acidentes do trabalho
- doenças do trabalho, nexos técnicos epide
miológicos estabelecidos pela previdência de
1/4/2007 a 31/12/2008, CATs emitidas que
geraram tal FAP). _

,

Após a divulgação, cada empresa deve
verificar se as ocorrências que geraram seu

índice FAP realmente conferem com a reali
dade da empresa, pois se os números apre- ,

sentados não conferirem com a realidade e

esses não forem contestados em momento

oportuno, poderá gerar um aumento consi
derável na contribuição mensal.
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Carolina Tomaselli

Guarda Municipal
Os governos mudam, mas certas atitudes persistem no

cenário político administrativo jaraguaense. Meta do pla
no de governo na campanha de Moacir Bertoldi em 2004,
a criação da Guarda Municipal rendeu não mais que via
gens de Curitiba a São Bernardo do Campo. Nunca saiu
do papel. Porém, teve dois servid_ores contratados como

coordenadores da Guarda inexistente. O que faziam pou
co importa. A cena se repete em 2009. Portaria 251, de 16
de fevereiro, confirma a nomeação de Maria Ausília Bento
como gerente da Guarda Municipal. É cota do PSDB, irmã
do secretário de Desenvolvimento Regional Lia Tironi, e

trabalha rto gabinete da prefeita.

Pois é
Quando o cargo de gerente

da Guarda Municipal foi pro- .

posto, no projeto da reforma
administrativa em janeiro, Ivo
Konell disse na Câmara que a

vaga estava sendo criada para
permitir a contratação quan
do a estrutura fosse implanta
da, sem a necessidade de um

projeto específico para o car

go. O novo organograma foi

aprovado, virou lei, e a nome

ação veio dias depois. Sobre a

guarda, nenhuma notícia.
CÉSAR JUNKES

H�e�!a��i�!nrnar-
di dará nome a uma rua 1'10 Bairro
Amizade, onde nasceu e residiu. A

proposição, de autoria do vereador
Osni "Dakina'Fortunato (DEM), foi
aprovada na última sessão, marca
da pormanifestações dos que com
Bernardi compartilharam assen-.

to na Câmara. Belmor Bernardi, o ..
More, foi eleito pelo PPparaduas le
gislaturas - 2000/2004 e 2004/2008,
mas faleceu antes de temiinar o

mandato, em 11 de novembro de
2007, aos 54 anos. Seu filho, Dirceu,
é atualmente funcionário da Casa.

Tem mais
O'caso dos dois chefes no

meados para o Arquivo Histó
rico que atuam em outros se

tores continua repercutindo. A
partir da reportagem, publica
da no último sábado, começa
ram a pipocar denúncias de si

tuações semelhantes em áreas
distintas da Prefeitura, entre as

quais a Secretaria de Saúde e a

de Turismo, Cultura e Esporte.
Tem nomeados que 'os colegas
garantem nunca ter visto o ros

to. E aí Sinsep?

Abono
. Indicação do vereador Mauro

Bramorski (DEM) pede que os

servidores públicos de Mas
saranduba recebam abono de
natal no valor não inferior a R$
300. No ano passado, os funcio
nários do município receberam
R$ 200 e, segundo o vereador,

.

criou-se uma expectativa de um
repasse maior este ano. "O serví-.
dor público deve ser valorizado,
gratificando o mesmo pelos seus

préstimos, par vezes não reco

nhecido", defende Bramorski.

DIVULGAÇÃO
�__���� n

JORNALDo MUNICÍPIO
C)l'!li1Io Oi1(lh.I,ln ""l\rI:U\'t'I�Muuld,lnl J'c .lurDU"{' 0" ,<;;'.1. s<:

Troca
Segundo cargo pela ordem,

o diretor geral .da Secretaria
de Desenvolvimento Regional,
Francisco Luiz de Souza, assu
miu ontem a vaga de secretário

pOT,um período de um mês. O
titular Lia Tironi entrou de fé
rias e só volta em janeiro.

;XCIII,' J.iO.�EI.I •
..",t.\t>M""-"''f'Ol

Ação
A ata da sessão em que ocor -

.

reu. o julgamento do recurso

especial eleitoral proposto por
Nilson Bylaardt (PMDB) foi pu
blicada ontem pelo TSE (Tribunal
Superior Eleitoral). Hoje ou ama
nhã deve ocorrer a publicação do
acórdão, a decisão dos ministros
de reconduzir o peemedebista à
Prefeitura de Guararnirim.

Em tempo
Núcleo da Acijs desenvolve

projeto para a criação de uma usi
na de transformação de resíduos
de lixo em energia. Já não era sem

tempo, em uma cidade que pro
duz 2,3 mil toneladas de lixo por
mês e que deve fechar o ano com

despesas da ordem de R$ 5,6 mi
lhões com coleta, transporte e dis

posição dos resíduos. Literalmen
te, émuito dinheiro jogado no lixo.

Acessibilidade
Por conta dos incansáveis pedi

dos da Adefig e também dos vere
adores, o Executivo mandou para a
Câmara um projeto que estabelece
novas regras e critérios básicos para
a promoção da acessibilidade das

pessoas com necessidades espe
ciais no transporte coletivo. A pro
posta já foi aprovadapelos vereado
res, portanto vai virar lei, mas não é
a primeira. Ao invés de mais uma,
não sena mais fácil fazer cumprir'
as tantas que já existem? Quem
concede aexploração do serviço é o

.

município, e cabe a ele agir.

FALAAÍ!

"
A população
cobra uma
resposta
rápida.

"
vEREADOR AMAIUt!lO SAR'n
IPVI, $IlBR� A A'SERTlJRA
DE CEI NA dl.MARA PARA

INVESTIGAR AS CONTAS DA
SC!iÜTZENFEsr
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LEGISLAÇÃO

pOLíTICA----------

Câmara defende o

fim do nepotismo
Comissão quer tomar lei municipal mais clara
JARAGUÁ DO SUL

OS vereadores querem au

mentar o combate ao nepotismo
na cidade e, por isso, pretendem
mudar a lei municipal de 2007

que veda e a contratação de pa
rentes para cargos de confiança
no poder público. Pela proposta
da nova Lei Orgânica, que será

-

votada nos próximos dias pela
Câmara, fica expressamente
proibida a nomeação de paren
tes, desde os cargos do baixo es

calão até o secretariado.

Segundo a presidente da
comissão de revisão da Lei Or-

o

gânica, Natália Petry (PSB), a le
gislação foi revisada para deixar
a regra mais clara. '1\ redação
atual não explica bem para quais

.

cargos não podia contratar os pa
rentes. Agora não: o texto deixa
claro que até os secretários estão

incluídos", explica.
A proposta da comissão

atinge o secretário de Admi

nistração e· de Finanças, Ivo

Konell, e a chefe de gabinete,
Fedra Konell da Silva. O gover
no usa como argumento para as

nomeações a súmula 13 do STF

(Superior Tribunal Federal),
- que deixou uma brecha, libe
rando a prática para cargos de
caráter político, como-ministros
e secretários.

Outros temos
abordados

I- A revisão da Lei
-

Orgânica
teve outros dois temas polêmi
cos. Uma delas prevê a exigência
de curso superior para comissío
nados dos primeiros escalões,
como secretários e gerentes de
área. A presidente, porém, adian
ta que poderá tentar tomar a re

grei. mais abrangente. "Eu sou a

favor de todos os comissionados

precisarem de diplomas, pois
o 80% dos concursados são forma
dos. Vou discutir isso com todos
e poderei apresentar a emenda",
comenta Natália. A reserva de
25% dos cargos de comissão para
funcionários efetivos, que 'j� é
lei proposta pelo atual- governo,
também foi incluída na constí

upção municipal .

.;.

Relator do comissão, �morildo Sorti fez ontem o leitura do relatório

Votação pode ser amanhã
A revisão do lei Orgãnico deverá ser votod� amanhã ou no próximo

terça-Ietm. Ontem, o Câniaro fez uma sessão extro destinado à leitura do
relatório produzido pelo comissão, tarefo que coube 00 vereador Amorildo
Sorti (PV). O documento, de cerco de 40 páginas, compilo os propostos de

mudanças à Corto Mogno do município. Ao todo, são mais de 300 artigos.
Depois do leituro do emento no sessão ordinário, o novo LOM foi encami
nhado poro análise do Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Os
vereadores também_poderão propor emendas. De acordo com o presidente
do Câmara, Jean Cario Leutprecht (PCdoB), o LOM pode estar no pauto já
no sessão de omanhü. Ele também informo que o votação é em dois turnos,
e que o segundo preciso ocorrer dez dias depois do primeiro.

Oposição adia o .pedido
do CEI da Schützenfest
JARAGUÁ DO SUL

O requerimento que soli
citaria a abertura de uma CEI

(Comissão Especial de Inqué
rito) para investigar supostas
irregularidades na contabili
dade da Shützenfest deverá
ser enviado ao plenário da Câ
mara de Vereadores amanhã
ou na próxima terça-feira. Ne
nhuma palavra sobre o assun
to foi dita na sessão ordinária
de ontem à noite.

O vereador Justino da Luz

(PT), que anunciou que faria
o pedido, resolveu após con

sultar o jurídico da Câmara.
Ele explica que não será o res

ponsável pelo requerimento,
e nem passará a responsabi
lidade a outro vereador. Uma

pessoa da sociedade civil so
licitará a denúncia, para que
Justino. também possa votar

no relatório final da CEI.
"Consultei o jurídico da

Câmara. e confirmei que o re

querente da CEI não pode vo

tar no relatório. Não faz senti
do investigar o assunto e não

poder participar no final. Por
isso utilizaremos esta estraté

gia. A sociedade civil quer ex
plicações da Schützenfest, ela
mesmo irá pedir a comissão",
explica Justino.

O petista conta que gosta
ria de expor o interesse pela
comissão durante a sessão
ordinária de ontem, mas não
teve tempo para apresentar
os argumentos. "Tivemos um

encontro de duas horas sobre
a Lei Orgânica, que ocupou o

tempo", conta. Após a sessão

ordinária, Justino
_

se reuniu

com vereadores da oposição
para discutir a CEI.

Justino não será o autor do pedido do CEI poro poder votar no final

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Câmara aprova o

Fundo do Idoso
A Câmara de Vereadores aprovou

ontem, o criação do Fundo Municipal
dos Direitos do Idoso. Pelo propos
to, o Execu.tivo poderá destinar porte
do orçamento poro manutenção dos
progromas do terceiro idade e abrir
editais poro captação de recursos por
entidades que atuam no setor. O velor
do fundo não foi definido no projeto.

A aprovação do projeto da Prefei
turo agradou base aliado e oposição.
O vereador Adernar Possomai (DEM)
ressaltou que atenção à terceiro ida
de é um dos compromissos do prefeito
Cecília Konell. Já o vereadora Natália
Petry (PSB) ressaltou que o proposto
surgiu em 2003, quando elo participou
d'a Criação do Conselho do Idoso.

Aamata
étodaouvidos

pra om..

08 0.648.6465
www.cmjs.sc.gov.br
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Ruas ganham mais
radares eletrônicos
Equipamentos já flagraram 28 mil infrações
JARAGUÁ DO SUL

Motoristas acostumados a

transitar por Jaraguá do Sul, aten
ção! A partir do próximo ano, as

principais ruas do município de
vem ser munidas de mais equi
pamentos para conter os abusos
de velocidade cometidos por
quem dirige carros, motocicletas
e caminhões.

Conforme o secretário de Pla
nejamento da Prefeitura, Aristi
des Panstein, uma nova licitação
está em fase de formatação com

o intuito de escolher a empresa
responsável pela disposição dos

aparelhos na cidade. A perspec
tiva é de que o documento seja
lançado ainda durante o mês de
dezembro permitindo, assim, a

inscrição das possíveis candida-
tas ao forneciniento.

.

A vencedora do processo será

obrigada a substituir os radares já
existentes e também a aumentar
o número de instalações. Outra
exigência é de que as lombadas
eletrônicas e os sensores acopla
dos aos semáforos sejam mais
modernos em comparação aos

.

utilizados atualmente.

KELLY ERDMANN Lombada eletrônica da Rua Walter Morquordt é a que mais multa na cidade

. Fiscalização vai aumentar
Se por enquanto as vias do

município contam com 35 lom
badas eletrônicas e 12 radares
instalados em semáforos,' depois
da licitação programada pela
Secretaria de Planejamento esse

número vai aumentar. As primei-

ras passam poro 44 e nas demais
a quantidade será dobrada. "Te
mos ainda a possibilidade de um

aditivo de 25%", complementa
Aristides Panstein.

Cada equipamento já existente
no município custa à Prefeitura cer-

co de RS 3,5 mil por mês. O aparelho
que mais multo está no Ruo Walter
Marquardt. A via permite velocid-

. adede até 60 quilômetros horários.
Neste ano, os equipamentos dis
tribuídos pela cidade já emitiram
28.868 notificações.

erro n, com 50.000012,
dua$logoas, cachoeira,
500m da Rodovia SC41ó,

com escrituro.
Valor R$120.000,OO.
Trator 3376-0726.
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Acesso ii internet na Biblioteca
Pública só na semana que vem
JARAGUÁ DO SUL -

O telecentro da Biblioteca
Pública Rui Barbosa deve ficar
inacessível aos usuários, pelo
menos, até a próxima semana.

Interrompido desde o dia 16
de novembro, quando foram
registrados problemas na' in
ternet, o acesso ainda foi pre
judicado por dificuldades no

servidor da entidade. Desde
então, o retorno das ativida
des depende da manutenção
do sistema, obrigatoriamente
realizado somente por uma

empresa conveniada aoMinis
tério das Telecomunicações ..

Segundo Dianne Chiodini,
responsável pela Biblioteca,
diversos chamados foram fei
tos, porém; o retorno ocorreu

apenas na manhã de ontem,
quando um técnico em infor
mática começou a verificar a

situação dos aparelhos. "Não

podemos chamar qualquer
pessoa, pois eles são lacrados
e necessitam de uma senha",
explica.

Mesmo que volte a fun
cionar nos próximos dias, a

internet só será liberada após
o término do treinamento.de
monitores de municípios vizi
nhos que acontece no local. A

capacitação começou ontem e

segue ao longo desta semana.

Em média, o ambiente re

cebe cerca de trêsmil usuários
a cada mês. Ninguém paga
para ter direito à conexão. No

entanto; todos precisam ter

cadastro de utilização do espa
ço, pelo qual desembolsam R$
5 ao ano. O controle do tempo
de uso cabe aos bibliotecários
e, se houver micros disponí
veis, é possível extrapolar os

60 minutos' inicialmente per
mitidos pelo programa:

I

",I _

j

Computadores do telecentro estão desligados desde o dia 16 de novembro

Projeto Livro Livre passeia
pelo Bairro Jaraguá Esquerdo
JARAGUÁ DO SUL

Se você mora no Bairro

Jaraguá Esquerdo não se sur

preenda caso uma publicação
surja/ em suas mãos pedin
do para ser folheada. É só o

projeto "Livro Livre - passe
adiante" que chegou à locali
dade distribuindo um convite
à leitura. A iniciativa pretende
oferecer à população o acesso

a diversos títulos assinados

por escritores locais. E o me

lhor: sem custo algum.
Essa é a segunda etapa

do programa que, dessa vez,
conta com mais duas obras:
"Crônicas de Maria e outras

tantas", de Sônia Pillon, e

"Teofania", do chargista do
O Correio do Povo, Fernando
Bastos. Além dos dois, outros
três circulam pela cidade des
de o dia 29 de outubro. São
eles "Fadas de' Pedra", de Ele
andria Aparecida Silva, "De-.
lírio de um amor imaginário",
de João Luís Chiodini e "Qui
nione", de Nilza Helena da
Silva Vilhena.

Eles são encontrados em

espaços públicos. A única

obrigação é não mantê-los pa
rados. Quando a corrente aca

bar, os livros devem ser devol
vidos à Biblioteca Pública Rui
Barbosa para uma nova mara

tona de leitura.
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INCLUSÃO

Alunos do Centro de Atendimento Especializado em Educaçõo Especial de Jaraguá se apresentaram no seminário

Corupá trobalha ,paro
ter uma sede da Apae
Educação anunciou projeto em seminário
CORUPÁ,
o debate sobre a inclusão

das crianças e dos adolescen
tes com alguma necessida
de especial nas unidades de
ensino regular envolveu os

profissionais das secretarias
de Educação dos municípios
da região do Vale do Itapocu,
ontem, na escola Teresa Ra

mos, em Corupá. "O objetivo é
transformar a educação inclu
siva viável nas escolas, para os

professores e principalmente
para as famílias. O ingresso
dos portadores, de alguma de
ficiência nas escolas ajuda na

educação das crianças e no

estado de saúde delas", decla
rou o secretário de Educação,
Joney Cícero Morozini.

Durante o seminário o fi
sioterapeuta Norberto Adler
Baumle apresentou os traba
lhos realizados pelo Caeco

(Centro de Atendimento Es

pecial de Corupá) nesse ano.

E o profissional aproveitou
para anunciar que a: meta é
transformar a instituição,em
unia Apae (Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais).
"Se fosse abrir uma Apae hoje,
nós atenderíamos cerca de 30

Falta estruturo
Nesse ano, o Caeco, que atende desde 2001, recebeu alguns equi

pamentos. Mos de acordo com o fonoaudióloga Grasiela Santos Pimen
tel, ainda é preciso oferecer mais estruturo aos profissionais como, por
exemplo. materiais pedagógicos e recursos eletro-teropêutico. Paro
2010, a ideia é atender pacientes com problemas neurológicos. Cerco de
120 crianças e adolescentes sõo atendidos no centro e hoje um dós prin
cipais objetivos é prevenir e diagnosticar problemas físicos e mentais já
no começo da viM da criança.

pessoas", avaliou. Enquanto
isso, algumas pessoas estu
dam na Apae de [araguá do
Sul. O transporte é pago pela
Prefeitura de Corupá.

Em seguida, o secretário
anunciou que, no próximo
ano, será constituído um gru
po formado por responsáveis
pelas crianças e adolescen
tes com alguma necessidade,
especial para dirigir .a futura

Apae. De acordo com Morozí

ni, tudo depende da mobiliza
ção e interesse da comunida
de e da parceria da Prefeitura.
"Estamos analisando junto à

federação das Apaes e já fize
mos visitas às associações da
região. Quadro de profissio
nais qualificados já temos no

Caeco, o que falta é a estrutura

física", enfatizou.
'Ainda sobre a discussão do

tema, a fonoaudióloga Grasie
la Santos Pimentel, que tam
bém atua no Caeco,: afirma
que o trabalho com as crian

ças e os adolescentes de zero a

16 anos, nesse ano, foi voltado
para a prevenção de doenças e

diagnóstico das dificuldades.
"Percebemos que a demanda
diminuiu porque estamos tra
balhando dentro das salas de
aula de maneira preventiva.
Acompanhamos o crescimen
to da criança, damos amparo e

preparamos o ingresso na es

cola", destacou.

DAIANA CONSTANTINO

Com, certificado, 19 mulheres
estão prontas para costurar
GUARAMIRIM

Mais 19 alunas do curso

gratuito de Risco, Corte e Cos
tura Industrial, da Ação Social
de Guaramirim, concluíram o

treinamento ontem. É a quarta
formatura desse ano. E as mu

lheres já estão com entrevistas
de emprego agendadas. "Apro
veitei para fazer o curso porque
estou no seguro desemprego. É
a minha primeira capacitação
e experiência com costura. Me
sinto preparada para trabalhar.
Estou feliz por me formar, mas
vou sentir saudadesdas amiza
des que fiz", declarou Teresi
nha Rodrigues, 25 anos.

De acordo com a assistente
social Franciele Campagnaro,
o diploma representa a con-

, quista da autonomia financei
ra. "Muitas mulheres estavam

desempregadas porque não
tinham formação profissio
nal. Agora elas vão aumentar

a renda familiar".
Nesse ano, ao t09,O, 49

mulheres conquistaram o di-

ploma e 95 meninas partici
param, mas não conseguiram
terminar por' falta de tempo
e condições financeiras de

pagar o transporte até a sede
da entidade. O curso tem 160
horas de duração, o horário
é flexível, as turmas não são
fechadas e o desempenho de
pende individualmente de
cada pessoa. Amanhã, outras
15 mulheres que estão na fila
de espera para participar da

capacitação vão ser chamadas

pela assistente social.
A Ação Social promove o

curso com recursos próprios.
E a Prefeitura libera um pe
dagogo para cuidar dos filhos

enquanto as mães aprendem a

costurar. As crianças, de zero

a seis anos, são atendidas em

uma sala da própria entidade,
através do projeto Pequenos
Querubins, que recebeu pelo
Fia (Fundo para a Infância e

Adolescência) é Conselho Mu

nicipal da Criança e do Ado
lescente o valor de R$ 10 mil.

CÉSAR JUNKES

Teresinha Rodrigues é uma dos 19 alunos que concluiu o curso ontem

FALECIMENTOS

Faleceu às 16h do dia 27/11, o Sr. Arthur
Krieger. com idade de 76 anos, o sepulta
mento foi realizado dia 28/11, às 16 horas,
saindo o féretro da Igreja Cristão Povo de
Deus em Massaranduba, seguindo após
para cemitério municipal da Vila Lenzi em

Jaraguá do Sul.

Faleceu às 16h do dia 27/11, o Sr. Edmundo
Fiedler. com idade de 88 anos, o sepulta
mento foi realizado dia 28/11, às 16 horas,
saindo o féretro do Centro Comunitório da

Igreja Cristo Salvador. na Barra do Rio Çer
ro, seguindo após para'cemitério da Barra
do Rio Cerro.

�Faleceu às 18h40 do dia 28/11, o Sr. Ewaldo
Erschinger. com idade de 78 anos, o sepul
tamento foi realizado dia 29/11, às 16h30
horas, saindo o féretro da Igreja Santo
Estevão em Garibaldi, seguindo após para
cemitério da mesma localidade.

Faleceu às 11 h30 do dia 29/11, a Sra. Te
resinha Paulina da Silva, com idade de
'68 anos, o sepultamento foi realizado dia

30/11, às 10 horas, saindo o féretro da Ca
, pela Mortuória de Nereu Ramos, seguindo
após para cemitério de Nereu Ramos.

Faleceu às 10h30 do dia 30/11, o Sr. Ralf
Mass, com idade de 74 anos, o sepultamen
to foi realizado dia 1/12, às 9 horas, saindo
o féretro da Igreja Evangélica Lutherana de
João Pessoa, seguindo após para çemitério
da mesma localidade.

Faleceu às 21 h do dia 30/11, o Sr. Herberth
Porath, com idade de 76 anos, o sepulta
mente foi realizado dia 1/12, às 17 horas, \

saindo o féretro da Capela,Mortuária da

Igreja Cristo Bom Pastor em Rio Cerro II,
seguindo apos para cemitério da mesma

localidade.

Faleceu às 4h30 do dia 1/12, a Sra. Ade
Ia Kannenberg Schubert, com idade de
57 anos, o sepultamento foi realizado dia
2/12, às 9 horas, saindo o féretro da Igreja
Evangélica Marthin Luther. em Garibaldi,
seguindo após para cemitério da mesma

localidade.
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Trabalhos atrasam em quatro pontos
Previsão era de que obras nos locais ficariam prontas.até 30 de novembro
JARAGUÁ DO SUL

Previsto para terminar até
,

o dia 30 de novembro, O tra

balho de reconstrução' no Rio

Molha, no Boa Vista, na Estra
da Garibaldi Lado Pequeno e

na Rua Wolfgang Weege não
foi concluído. Agora, o Deinfra
(Departamento Estadual de In

fraestrutura) estabeleceu uma

nova data para a recuperação
completa nos quatro pontos:
dia 15 de janeiro de 2010.

O engenheiro civil da Al
meida e Filho, Nelson Codato,
disse que as chuvas de verão '

.

nos últimos dias atrasaram as

obras. "Nosso trabalho depen
de muito do clima", comentou.
Segundo ele, a equipe está fi
nalizando a drenagem no Rio
Molha, na Estrada Caribaldí e

na Rua Wolfgang Weege. Já no
Bairro Boa Vista, foi concluída,
a terraplanagem e no momento
está sendo construído o muro

de contenção nos fundos da

Igreja São Benedito. Em segui
da, o local receberá a drenagem
e o plantio de grama.

O engenheiro do. Deinfra
.

responsável pela região, Rod-

ney Heise, acredita que as obras
no Rio Molha serão finalizadas
dentro de 15 dias, mas preferiu
não anunciar prazos para os

demais lugares. ElE) disse que
vai visitar o município nos pró
ximos dias para acompanhar o
andamento das obras e assim,
confirmar uma data definiti
va para a conclusão em cada

ponto. "O que posso garantir é

que até 15 de janeiro as obras
nesses locais serão encerradas",
generalizou.

O diretor de Reconstrução,
Ronis Bosse, disse que o Dein
fra ainda não repassou um novo

cronograma, com datas especí
ficas-para o término das obras.
De acordo com ele, a Prefeitu
ra também não foi informada
oficialmente sobre o pedido de

prorrogação do contrato com a

empresa responsável por mais
120 dias. O Deinfra de Floria-

'

nópolis garante que a solici
tação da Prefeitura foi aceita e

que o prazo foi prorrogado até
abril de 2010, evitando a aber
tura de uma nova licitação.

DAIANE ZANGHELlNI
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CEP 88.390-000, Barra Velha;SC -

E-mail: bvhuni@tj.sc.gov.br
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No Rio Molho, expectativa é,de que recuperação termine dentro de 15 dias

Ja�guaense
morre afogado
JARAGUÁ DO SUL

O operário Rozenildo La
zaretti de Oliveira, 20 anos,
foi enterrado na tarde de on

tem, no cemitério da Barra do
Rio Cerro. Ele morava em Ja
raguá do Sul e morreu afoga
do na noite de segunda-ferra,
em Barra Velha. Oliveira tra

balhava em uma construção
próxima da praia' de Itajuba
e decidiu daí urn mergulho
com dois amigos depois de
sair do trabalho, no final da
tarde. Segundo os bombeiros,
Rozenildo foi puxado para o

fundo pela correnteza e não

conseguiu voltar.
Quando ele começou a se

afogar, não havia salva-vidas

por perto. Um policial militar
que passava pela praia con

seguiu resgatar o jovem com

a ajuda de urna prancha. Ele
chegou a ser transportado

. pelo helicóptero da PM, mas
morreu meia hora depois de
Ser atendido.

" .

Onibus peg�
fogo na 280
CORUPÁ

Um ônibus da Hansatur,
que iria transportar alunos
para uma escola, pegou fogo
por volta das 6h15 de ontem,
no quilômetro 89 da BR-280,.
em Corupá. Segundo os Bom
beiros Voluntários de Coru

pá, o motorista ia buscar o

primeiro passageiro quando
percebeu uma fumaça saindo
da parte dianteira e decidiu
parar no acostamento. Pouco

depois, o ônibus começou -a
ser consumido pelas chamas.

De acordo com o coman

dante da corporação, Carlos
Miguel Alves, o fogo' destruiu
aproximadamente 50% do
veículo. "Todos os bancos dos

passageiros ficaram destruí
dos. O teto e as janelas tam

bém ficaram muito danifica
dos", comentou. O motorista,
que era a única pessoa dentro
do ônibus, não se feriu. A sus

peita é de que tenha ocorrido
um curto-circuito.

Três áreas

recuperadas

JARAGUÁ DO SUL

Empresa é
Arrombada

Uma indústria de metais foi arrombado
e furtado no madrugado de ontem, no Borro
do Rio fAlrro. Os lxindidos entmmm por uma
janela lateral e levomm 30 objetos do
empresa, entre eles um noteboo� duas
furadeiras, uma impressora multifuncionol,
uma máquina de soldo e três talões de che
ques. Os ladrões não foram localizados até
o fechamento desta edição.

Máquina de,
jogo do bicho

A Polícia Militar apreendeu, no manhã
de segundo-feim, uma móquin!l de opostos
de jogo do bicho com um motociclista de 35
anos, no Ruo Pastor Ferdinondo Schlunzen,
no Centro. Dumnte o abordagem, o homem
tentou esconder li máquina atrás de uma

placa, de informação 00 Iodo do ruo, mos
os policiais perceberam o plano. O motoci
clista assinou termo circunstanciado e vai
responder pelo contmvem;ão em liberdade.
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AS CORES DE
. ,

UM NEGOCIO
Loja de tintas prioriza atendimento
e inovações para fidelizar clientes

JARAGUÁ DO SUL

A máxima de que a vida
tem as cores que nós mesmos

pintamos também pode ser

aplicada ao mundo dos ne

gócios. Pelo menos para a fa
mília Fischer que há dez anos
comercializa tons, texturas e

sensações. A loja de tintas que
começou em 1999, em Guara
mirim, hoje também atende Ja
raguá do Sul e região. São duas
lojas, 22 funcionários e um

universo de possibilidades para
transformar prédios, ambien
tes, empreendimentos e, por
que não, a vida das pessoas.

Um dos administradores
da loja, Gabriel Fischer, 27

anos, conta que desde crian

ça acompanhava o pai, Mario
Fischer, do outro lado do bal
cão. A escolha pelo ramo de
tintas veio da influência de Um
tio de Blumenau, que também
trabalhava nesse segmento.
Ainda hoje, a empresa é admi
nistrada pela família. "Vive
mos em um ambiente familiar
e comercial ao mesmo tempo.
Mas todos trabalham juntos e

por isso dá certo. Na verdade,
toda nossa equipe é uma gran
de família", enfatiza Fischer.

Hoje, a empresa. oferece
produtos para pinturas resi
denciais, industriais, de equi-

pamentos e pisos. Ao longo
dos anos, as opções foram am

pliadas para atender às neces
sidades dos clientes. "Pintar a
casa toda de branco não existe
mais. Por isso, a gente visita a

obra, faz as medidas, observa
a luminosidade, o tamanho do
imóvel, a harmonia dos mó
veis. A gente presta uma con

sultoria ao cliente, indicando
a melhor cor, melhor tinta e

até o melhor pincel para o que
ele precisa", explica.

Um dos principais desafios
do negócio, segundo Fischer,
é acompanhar as novidades
do setor. "É um mercado onde

surgem muitas inovações e

nós temos de acompanhar.
Por isso participamos de feiras
e estamos sempre buscando o

que é tendência", acrescenta.
Outra preocupação é· com o

pós-venda. "Buscamos har

mo�a entre vendas fi aplica
ção do produto, para chegar
a um bom resultado final",
destaca lembrando que aten
dimento ao cliente é o prin
cipal diferencial da marca.

"Investimos em treinamentos
e capacitações para nossos

vendedores atenderem cada
vez melhor"; conclui.

DEBORA VOLPI

�
Toda nossa equipe é uma grande família.

00
GABRIEL FISCHER, EMPRESÁRIO

GERAI:----------
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Segundo Fischer empresa aposta em atendimento personalizado para garantir satisfação

"CADA COR É UMA SENSAÇÃO"
Tecnologia e inovação são itens indis

pensáveis para se trabalhar com o comércio
de tintas. Por isso, Fischer diz que é preciso
oferecer aos clientes o que há de mais novo
no mercado. "As tintas atóxicas levemen
te perfumadas, por exemplo, acabam com

aquela ideia de que quando a pintura da
casa inicia, os moradores precisam sair",
destaca. No mercado também já é possí
vel encontrar cores que se alteram con

forme a luminosidade do ambiente e mais
de 10 mil tons diferentes de tintas. "Cada
cor é uma sensação. O verde, por exem-

plo, transmite tranquilidade. O quarto de
bebê é um clássico. Precisa de uma cor

que transmita tranquilidade, paz", explica.
Outra novidade do setor é um software

que faz a simulação de como ficaria sua casa

nas cores que você escolheu. Com uma foto
da fachada da casa ou do prédio, é possível
simular cores, combinações e alterar os tons.
"Essa é uma ferramenta importante porque
muita gente escolhia a cor e depois vinha di
zer que não ficou como imaginava. Esse pro
grama evita isso, porque a-pessoa já visualiza
como vai ficar a obra depois de pronta", diz.

Programas
de computador
auxiliam o

. cliente a escolher
a cor ideal
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PROGRAMA PARA
MELHORAR GESTÃO

No dia 2 de dezembro de 1981,
o jornal O Correio do Povo publi
cava uma matéria sobre um projeto
que estava sendo desenvolvido em

Jaraguá do Sul. Era o Programa de

Iniciação à Formação de Adminis
tradores de Pequenas e Médias Em
presas - Projeto Jaraguá.

A ideia foi desenvolvida e colo- '

cada em prática porque a cidade e

as empresas jaraguaenses precisa
vam de novos administradores. Cer
ca de 1.500 pessoas participaram do

programa, que consistia em aulas
teóricas e práticas. Foram 15 meses

de curso, com a participação de 76

empresas do Vale do Itapocu.
Os empresários da cidade foram

os 'que mais apoiaram o projeto, já
que esses profissionais seriam mais

capacitados para trabalhar nas em

presas. O Senai foi a instituição que
abriu suas portas eministrou as aulas.
Como a ideia deu certo, o curso seria
oferecido urna vez ao ano.

Curso de 15 meses

oferecia mais
capacitação para futuros

administradores

2 DE DEZEMBRO PELO MUNDO
• 1889 - O território de Dakota é
dividido em "do Norte" e "do Sul".
Simultaneamente os dois territórios
são transformados em estados.

• 1895 - Primeira corrida de
automóveis na América.

• 1920 - O republicanoWarren

Harding é eleito presidente dos
Estados Unidos da América.

• 1945 - Costa Rica e Libéria
são admitidas como Estados
membros da ONU.

• '1988 - Primeira propagação
de um vírus na Internet.

• 2004 - Nos Estados Unidos. o
presidente GeorgeW Bush vence
as eleições contra John Kerry.

VOCÊ SABIA?
A Rua Joaquim Francisco de Paulo foi assim denominada

pela Lei Municipal n° 172 de 1967. Essa rua é mais conheci
da como Estrada Chico de Paulo. Joaquim nasceu no Oceano

"

Atlântico, em: 1838,' quando seus pais vinham para o Brasil
em urn navio. Ele desembarcou no Rio de Janeiro e chegou em
Joinville na década de 80. Ele veio até a região com urn grupo
de trabalhadores, contratados para a obra de abertura do Canal
Jourdan, que ia ligar Barra do Sul com a Lagoa da Cruz, naBarra
do Itapocu. Durante sua vida toda, ele trabalhou como pedreiro.
Chico se casou em 1887 com Escolástica Cereal. Faleceu em

sua roça, por causa de urn rompimento de urna hérnia, que ele
havia ignorado anos antes e as consequências foram fatais.

MANDE SUA FOTO!
Você tem fotos antigas guardadas? E gostaria de revelar a história delas? Contribua para o espaço histórico do jornal O Correio do Povo.

Basta mandar a sua foto para o e-mail deborak@ocorreiodopóvo.com.br e contar um pouco da história da imagem! Sua foto pode ser publicada!

BAILE DO CHOPE
NO ALVORADA

É neste sábado que a So
ciedade Recreativa Alvorada
promove o seu tradicional
Baile do Chope. A festa co

meça às 22h30 com animação
da Banda Real, do Paraná. Os

ingressos antecipados cus

tam R$ 12 e estão à venda no

Posto Mime da Walter Mar

quardt, Flash Vídeo Locado-
.. .ra, Posto Mime do�.Ilio Cerro

e Pit Bull Lanches. Reservas
de mesa com barril pelo tele
fone 9101-5659. A Sociedade
Alvorada fica na Rua Gustavo
Gumz, n0289, Bairro Rio Cer
ro II. Outras informações pe- -

los telefones (47) 9968-5499
ou 9101-5659.

Sócios da Sociedade Botafogo
Futebol Clube durante a

solenidade de aniversário

SOCIEDADES· EVENTOS· HISTÓRIA. ASSOCIAÇÕES

Rainha da Sociedade Alvorada, leoni
laube Wolodasczyk, e 1 Q Princesa da
21 Q Schützenfest, Daniele Kreutzfeld

Célio e Vglnice no aniversário da
Sociedade Bo,afogo Futebol Clube

A Sociedade
Guarany de

Jaraguá do Sul
conquistou o

1° lugar na
competição

de chumbinho
mira aberta
com Renilda

Gruetzmacher,
Honório Osório

Koehn e
Dirceu Weiss
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CRÔNICA

PATRíCIA MORAES, JORNALISTA

Mudando o

trilho sonoro
Marta passava de carro pela Mare

chal. O embalo estava na voz de Marisa
Monte: "eu não sou da sua rua, eu não
sou o seu vizinho, eu moro muito longe,
sozinho". Ela olhava para os lados procu
rando algo, mas nem mesmo a decoração
natalina foi capaz de amenizar a sensa

ção estranha do seu peito, embora não
soubesse decifrar o que estava causando
aquela angústia toda. Pelo seu calendá
rio, a TPM estava longe. Então, os famo
sos desequilíbrios hormonais não seriam
a causa daquela melancolia. Pensou em

olhar as vitrines, lembrou que nessa épo
ca o comércio se transforma em formi

gueiro de gente e desistiu.

Sempre careta e certinha, Marta guar
dava um CD de AmyWinehouse há mais
de um mês no porta luva. Pegou, olhou a

capa, tirou o plástico e decidiu mudar a
trilha sonora. Quem sabe um pouco mais
de rebeldia não lhe cairia bem? Não che

garia ao ponto de comprar um chicote
de diamantes como a cantora, nem tão

pouco ao ponto de se perder na noite e

sair pelas redondezas cambaleando. Mas
queria uma pitada a mais de emoção no

seu pacato enredo.
Imaginou como seria ter uns parafu

sos a menos. Coragem para chjitar o bal
de, fazer careta. Brigar pelo troco, falar
umas verdades para aquela fofoqueira,
reclamar com vizinho que joga sujeira
no pátio alheio. Exigir desconto com pa
gamento em dinheiro. Pintar o quarto de

pink e preto. Cortar a saia pela metade.

Ajustar o jeans e aumentar o salto. Dar
os ombros para quem insiste em lhe dar
conselhos desnecessários. Também se

imaginou trocando o veraneio em Barra
Velha por uma eternidade no Havaí. Di
nheiro? Nada que o cartão de crédito não
resolva.

Foi quando a terceira faixa do CD co

meçou a tocar que Marta percebeu que
não tinha jeito. Nasceu para ser equili
brada, até um pouco chata. O máximo

que cOI,lsegue fazer é gritar feito doida
com o cachorro que insiste em destruir
os seus chinelos. Ne�se ano já precisou
comprar umas dez havaianas. De resto,
até é durona, mas sem nunca perder a

postura. Pensa antes de falar, às vezes,
até demais. Deve estar do DNA.

Estava chegando em casa quando co

locou Rolling Stones, abriu uma cerveja
e se sentiu uma transgressora. Lembrou
que tem fama de malvada no condomí
nio e de atrapalhada no trabalho. Deu
uma gargalhada. Vai ver tem razão quem
diz que de perto ninguém e normal.

VARIEDADES---------

JARAGUÁ DO SUL

CINEMA

• Cine Breithoupt 2
• Substitutos (Leg) (14h40 - sex, sob, dom, quo)
(14hl0, 16h, m50, 19h35,21h20-seg,ler,qui)
• Atividade Paranormal (Leg) - Pré-estréio
(21 h25 - sex, sob, dom) .

• Lua Novo (Leg) (16h30, 19h - sex, sob, dom)
(16h30, 19h, 21h30 - quo)

• Ci ne Breithoupt 3
• 2012 (Leg)
(15h, 18h, 21 h - sex, sob, dom, seg, ter, quo, qui)

<

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• 2012 (Leg) (15h, 18h, 21 h - sex, sob, dom,
seg, ter, quo, qui)

.

• Cine Cidade 2
• Tó Chovendo Hambúrguer (Oub)
(15h20 - sex, sob, dom, seg, ter, quo, qui)
• Substitutos (Leg)
(m, 19h1 0,21 h10 - sex sob, dom, seg, ter, quo, qui)

• Cine Mueller 1
• Lua Novo (Leg) (14h1 O, 16h40, 19h20, 21 h50 - sex,

sob, dom, dom, seg, ter, quo, qui)

BLUMENAU

• Cine Mueller 2
• Atividade Poronormal (Leg) - Pré-eslréio
(20h, 22h - sex, sob, dom)
'. Planeia .�1 (Oub) (14h45, 15h45, 17M5 - sex, sob,
dom)(13h45, 15M5, 17h45, 20h15 - seg, ter, quo, qui)

• Cine Neumorkt 1
• Lua Novo (Leg) (14h, 16h40, 19h20, 21 h50 - sex,
sob, dom, seg, ter, quo,.qui)

• Cine Neumorkt 2
• Lua Novo (Dub) (13h45, 16h20, 19h, 21h30 - sex,
sob, dom, seg, ter, quo, q�i)

• Cine Neumorkt 3
• Atividade Paranormal (leg) - Pré-estréio
(20h, 22h - sex, sob, dom)
• Planeta 51 (Oub) (14h, 16h, 18h - sex, sob, dom)
(14h, 16h, 18h, 20h30 - seg, ter, quo, qui)

• Cine Neumorkt 4
• Os fantasmas de Suoo e (Oub) (14h20, 16h50, '

18h50, 20h50 sex, sob, dom, dom, seg, ter, quo, qui)

• Cine Neumorkt 5
• 2012 (Leg) (13h30, 16h30, 19h30, 22h30 - sex

sob) (15h, 18h15, 21h20-dom, seg, ter, quo, qui)

• Cine Neumorkt 6
• 2012 (Dub) (13h45, 16h15, 19h15, 22h15-sex,sob)
• 2012 (Dub)(14M5, 1ah05, 21 h05 -dom, dom, seg,
ler, quo, qui) I

LIVRO

Ensinamentos

logosóficos
o livro traz de forma simples os en

sinamentos logosóficos. Às vezes o autor
recorre ao diálogo, às 'vezes à analogia.
ou à parábola. Outras vezes a é feita uma

exposição direta, sem excluir a ampla
dissertação doutrinal dos habitués. O
método logosófico também se vale da
lenda e da pergunta matizada com ob

servações rápidas, variadas.

DVD

Amor após
a desilusão

Após uma desilusão, Pedro acredita
ter encontrado a mulher ideal. Ao.mesmo
tempo, seu amigo Carlos o desencoraja
a investir numa relação com uma garota
que ninguém conhece. Mas ela é mara

vilhosa! Pelo menos até Pedro começar a
desconfiar de que ela tem um único de
feito: não existi r.

OOI<>I'IIAÇÁU mM!s, W��[.t[OI.�CTtI"':I,�\OIOI!\.III11. L.UU'f.l'1 ...,...._.....

SElTON MELLO lUANA PIOVANI
VlADIMIR BRICHTA MARIA MANOUlA o FERNANDA TORRES (omo lú<i,

'o

__ ' ...... MARI..,lUI54 MENDONCA, "....ULO !laR MARCHO "ONH .. LÚCIO MAURO ."',
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NOVELAS

CAMA DE GATO
lião fico irritado quando os filhos defendem Gustavo
e diz que nõo vai embora. Mori encontro Déboro, os
copongos de Roberto soltam o menino e fogem. Os
seguronças do loja não conseguem pegó-Ios e Mori
fico frustrodo. Elo vai obroçar Déboro, mos Verônico
se adianto e conforto o enteado. A vilã finge espanto
00 sober o que aconteceu:Mori fico furioso. Elo tento
levar Débora poro coso, mos o menino se recuso e fico
00 lodo de Verônico. Ferdinondo e Julieta onolisom o

recitio que encontraram.

CARAS E BOCAS
Dafne aceito voltar poro Gabriel. Clô pressiona Tadeu
o se cosor Cléo exige que Cássio seja demitido. Ja

cques expulso Mercedes do mansão e elo vai pedir
obrigo o Frederico. Gabriel se reconcilia com Denis.
Dafne valia à coso e Anita comemoro. Ivonete conto

com o apoio de Socorro poro reatar com Fabiano. Ani
ta confidencio o Dafne que tem medo que seu filho

nasço com deficiência visual. Jacques considero tiror
Frederico do presidência do empreso. Téo comento

que vai encontro r Vonesso e Bionco aprovo.

VIVER A VIDA'
Doro dó um presente poro Rafoelo, que fico muito
feliz. Suzana tento seduzir Jorge, mos ele diz que
amo Luciano. Marcos e Heleno jantam e brindam à
felicidade. Regina janto com Renato, que começa o

choror com peno de si mesma. Ricordo chego à coso

de Tomie e implico com Ellen. Arione tento convencer

Ellen o reator com Ricordo. Miguel e Jorge conversam
sobre o tratamento de Luciano. larisso consegue co

locor Luciano sentado no beiro do como e deixo Jorge,
Miguel, Marcos e Tereza emocionados.

PODER PARALELO
Renato sente que o pulso de.Marília estó froco. Ores

gotê demoro. Marília perde songue. Renato aviso o

Téo que. Marília ievou um tiro. Ele fico desesperodo.
Renato e Felício tentam enímrna coso de Mouro, mos
Rafael aviso que mais tarde o advogado do, família
otenderó o polícia. O médico comunico que Marília

perdeu o bebê. Iéo mal consegue folar O médico per
mite que Téo vejo Marília. Téo sobe que Morilio não
vai resistir Bruno dó uma tremendo bronco em Loilo

por não ter conseguido motor Armando.

BELA A FEIA
Rodrigo fico perplexo diante do notícia de que Olga
fugiu do hospital. Ele não entende por que elo fez
isso. Hortência e Belo contam paro Luzia que võo vi
sitar Vero mais tarde. luzia diz que Rodrigo também
linho que visitar o mãe e Belo fico Iriste 00 dizer que
ele estó muito grudado em Cínlio. Verônico conto

poro o advogado de Ricardo que Vem jó matou um

homem. Com isso, ele promete fazer tudo que o que.
puder paro incriminó-Io. Ele diz que pode usor o foto
do abandono do filho a favor de Ricardo.

(O resumo dos capítulos é de responsobilidode dos
emissoros).
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Camisinhas nas

cestas básicas
Adrione Golisteu pedirá o lula que ca

misinhas sejam colocados nos cestos .

básicos. "A luto conto o Aids é muito
sério e eu só vou sossegar quando os

camisinhas fizerem porte dos cestos
básicos. Vou folar com lula", afirmou,
durante jantar beneficente de vendo
de camisetas de seu projeto A Cora
do Vida - voltado à conscientização
do problema do Aids e à luto contra o

preconceito.

Segredo sobre sexo
está bem guardado
o segredo sobre o sexo do filho de
Gisele Bündchen e do jogador de
futebol americano Tom Brady é tão
bem guardado que nem o avô do top
model brasileira sobe se é menino
ou menino. Por conto disso, Walter'
Bündchen não teria comprado ainda
o presente de seu bisneto. Gisele está
em um estado bem avançado do suo

gestação, podendo dor à luz o seu

filho ainda este ano.

Nasce o primeiro
filho de Massa
Nasceu no último segundo-feiro o pri
meiro filho de Felipe Mossa. A esposo
do piloto do Ferrari, Anna Roffoelo,
deu à luz o Felipe Bossi Mossa às
18h27 no maternidade do Hospital
Albert Einstein, Morumbi, Zona Sul de
São Paulo. De acordo com o assesso

ria do piloto brasileiro, o bebê nasceu

após porto cesariano. Ele e o mãe
possam bem. Felipe nasceu com 49cm
de altura e 3,370 kg.
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SOBRE O J060
É um jogo de lógico muito simples e vicionte. O objetivo
é preencher um quodrodo 9x9 com números de 1 o 9 sem

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

SOLUÇÃO
L 6 l S V 9 8 � l
rS � E 8 � 6 V 9 L
9 8 v L E � 6 � S
8 L 6 l 9 v � 9 E
� 9 S � 6 g L � v

V � � E 9 L 9 6 8
699 v L E � 8 �

l v g 6 � S E L 9
.t € L 9 g ;::: S V 6

I.E '

sso e o

fotogênico
Chiquinho.
O clic é

do leitora
Doniélle
Ferreiro.

�

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epogri

A frente frio se afastou rapidamente
de Santo Catarina, com isso o tempo
fico estável com presença de soi e aumento
de nuvens o partir do tarde.

� Jaraguá do Suf e Região

� Fases da lua

CHEIA MINGUANTE

O 2112 � 9/12

NOVA NASCENTE

16112 � 24/12

HOJE QUINTA

'e;;
SEXTA

�
SÁBADO

MíN: 21 De e;; MíN: 22°e MíN: 17°e Mí�:16oe�MÁX: 31°e ", r MÁX: 31°e MÁX: 25°e MAX: 200e

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

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Lembre-se de que
a chave do sucesso

está em fazer o que
gosta. Bons resultados garanti-

.

dos em atividades competitivas.
No amor, cumplicidade. Abro os

cominhos e aceite o que parece
ser surpreendente em sua vida.
Não deixe nada parodo.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Dia ideal para fazer

alguns ajustes nos

relacionamentos,
pois terá maior consciência
das diferenças individuais.
Atividades dinâmicas serão
favorecidas hoje. Amplie seus

.
.

horizontes afetivos. A Lua Cheia
deixa o clima romântico.

� LEÃO

�..:>
.

(22/7 a 22/8)
.: '} O dia favorece as

....., � relações de ami-
zade e o convívio

social. No campo afetivo, os
seus horizontes começam a se

ampliar. Procure manter um bom

diálogo com quem ama, pois o

momento é de grande harmonia
para os assuntos do coração.

TOURO .

(21/4 a 20/5)
A ajuda de que
precisa talvez chegue
da família. Interesses

em comum fortalecerão a vida.
a dois, podendo namoror colega
de escola ou trobalho. Você deve
utilizar seu empenbo, força e

dedicoção paro geror ganhos e
recursos materiais.

� "'"
CÂNCER

��._;� ���: ::�:�a sua

: ; discrição para obter
os resultados que

deseja. Faça tudo com a suavidade
que lhe é peculiar e não terá do

. que se arrepender. No romance,
clima de erotismo. Suas qualida
des estão em evidência mais do
que de costume.

ll1'
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Sua força e sua

autoridade não são
muito aparentes,

razão pelo qual poderá ter suces
so paro agir sem se expor hoje.
No roman'ce, objetivos em comum

podem fortalecer o seu relaciona
mento. Procure ajustar algumas
coisas dentro de coso.

=FI:
UBRA

.

(23/9 o 22/10) .

Bom dia poro se

aperfeiçoar através
de cursos, viagens

e novas experiências. O astrol

garonte sucesso paro fazer noilos
amigos. A dois, o clima é de

confiança e satisfação. Coloque
se como prioridade em tudo que
venha a fazer hoje.

ESCORPIÂO
(23/10 o 21/11)
Suo copacidade de
descobrir as coisas
antes dos outros
será benéfico.

Popularidade em alto, por isso
não tenho medo do concorrência.
No amor, o generosidade será
marconte! Acredite no objetivo,
assim poderá alcançá-lo.

SAGITÁRIO

Cr

lO

.... (22/11 021/12)
Bom momento poro
fazer alianças e

somar forças com
as pessoas as quais convive, prin
cipalmente aquelas que possuem
os mesmos objetivos que você.
Podertí receber uma declaroção
de amor. Aumente toda o suo

capacidade de se relacionar.

CAPRICÓRNIO
(22/12 o 20/1 )

� Ouça mais e
fole menos. isso
também vale

poro suo vida profissional. Terá
sucesso em atividades sigilosas
hoje. Não se surpreendo se você
se envolver com alguém do seu

dia a dia. Evite as influências

.negativas de certas pessoas.

ANIVERSÁRIOS '

2/12
Alcir Rahn
Andréia Demarchi

.
Ari Kruger
Coroline Nau
Celso Pedrotti
Cristiane K. da Luz
Divino I. da Silva Santos
Eduardo T. Kuester
Elvira H. Bauer
Erivald Maier
Fernando Kraemer
Haroldo Bachamann
Hernani Gonçalves
Hilze H. Ruediger
Ieda M. Peixer.
lidemor Fachi
Ivan J. Dalcastagne
Janaina A. Rosa.
Lauri A. Erdmann
Marcelo Cureio
Miguel Ribeiro
Natiele Kazmirski
Olinda Rose Kamrott

- Orlando Volpi
Patrícia Lewerenz
Roselene Kopp
Rosemari de Souza
Saionara Steinert
Sergio Tillmonn
Sonio M. Bost

DIVIRTA-SE

Fora do serviço
o chefe está rondando o sessão para
pegar alguém fazendo algo que
não devia. Ele avisto de longe um

funcionário escondido atrás de uma

máquina e com o boca no gorgolo de
um litro de cachaço. Ele se aproximo
bem devagar e pergunto, com um tom
muito sério, 00 seu subordinado:
- Por ocaso, você não sobe que é
proibido beber durante o trabalho,
rapaz?
E o funcionário, com um bafo muito
peculiar, responde trovando um pouco
o língua:
- Mos, eu nõo estou trabalhando.

AQUÁRIO
(21/1 o 18/2)
É o sua chance de\. unir o útil 00 agro-
dável no trobalho e

de exploror mais o suo criatM
dade. Júpiter vai lhe dor uma

.

sensação de felicidade no amor,
há muito não sentida. Cuidar do
aparência é fundamental paro
quem é de Aquário.

PEIXES

III.. (19/2019/3)
•• Há um nítido desejo
�� de se destacar

profissionalmente,
mas mesmo assim. você não deve
perder o foco de suas necessi
dades afetivos. A vida íntima
ou conjugal conto com ótimas

vibroçóes. Busque o seu equilíbrio
na relação com o outro.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



rn o CORREIO DO POVO
SEXTA·FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 2009 VARIEDADES--------�

Por Komilo Perito
kamila@ocorreiodopovo.com.br

Para serem publicadas nessa coluna, as fotos devem ser enviadas para recepcao@ocorreiodopovo.com.br. É obrigatório o envio em alta resolução.

�·"I '�K',�

OS pais Celso e Sol'ange
parabenizam Taise Feldmann

pelo 10 lligar no concurso

público do CREA/SC

Cláudio Dalsochio trocou
idade dia 30. O filho Adilar,
a nora Edvirges e as netas
mandam os parabéns

Maicon Spezia, secretário do Clube Moto Trilha Gingiling, agradece
a todos os integrantes e esposas pela dedicação ao evento

Mpra Schneider deseja' felicidades ao namorado

Diogo Grahl, que troca idade hoje

;._ t"�, ,1 .li'

A namorada Camilo, a filho
Sabrina e toda a família desejam
felicidades para Cristiano que no

último dia 30 comemorou 30 anos

Fernanda e Jonas estão felizes
com os preparativos do casamento,

que acontecerá em março
Foto do chá de langerie da Schennia que trocou alianças dia 21

Gisele manda um super
beijo para o maridão
Octtavio, que trocou

idade ontem

Professoras
e diretora
da Escola

Francisco Mees,
curtindo o

Baile dos Pais
na Sociedade
Guarani, no
último dia 21,
em Corupá

DIVULGAÇÃO/OSMAR GUNTHER

Bruna Winter

completou 16
anos dia 26.
A família e os

'amigos mandam
os parabéns

Parabéns

para Jefferson
Lescowich que
completou
32 anos

dia 28
Jair Effting manda um super
beijo para a noiva Juliana,
que comemorou idade nova

no último dia 21
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Punto ELX 1.4 "9"

R$839-'90' 00
Itensde série

' A vista sI troca
• Computador de bordo. Brake light. Banco do motorista com regulagem de altura
• Votante com regulagem emaltura. Direçào hídráutica • Ar�condicionado • Embreagem hidráulica
• Mycar Porta óculos' Faróisrle neblina' Drive bywir.e • Travamento das portas a 20 kmlh
• Vidros elétricos com antiesmagamento • Vidros esccrecldosVênus 35

Siena EL'T
679 00ENTRADA + 60X DER$ ,

Itens de série
• Direção Hidráulica -Computadcr de Bordo. Porta malas de 500 litros
• Alerta de limite de velocidade' Followme home -Alerta demanutenção programada
• Bancos com assento anti-submarining • Barra de proteção nas portas -Brake llght
• Console central com porta-objetos e porta-copos • Drive bVWire • Fiat Code 2a geração
• Hcdôrnetro digital total e par:dal' Limpador automático !;ia pára-brisas com intennitênda
• MyGarAat. Votante com EAS � EnergyAbsorbing System

Palio ELX 1.0 "8"

iii28.390,00
Itensdesérie Avista si troca
• Alertas de limite de veloddadee oemanutenção programada--AatCode za geraç.ão
• Bancos com assento anti-submarihing· Comando interno deabertura do porta-malas
• Hodômétro digital total e parcial. MyCar Fiat IpersonaUza várias funções do carro]
• Volante com regutagem dealtura. Votante com EAS - EnergyAbsorbing System
• Barra de proteção nas portas> 8rake tight • Tomada 12'1. FoUowme nome
• Console central com porta-objetos e porta-copos. Drive byWire
• FPS IFire Prevention System) • Computador de BordoPalio Fire 4P "5

R$26.290 00, A vista sI troca
OU ENTRADA DER$ 3.800,00
.'OXDE R$599,00 .

H\

o,Ea1�\.tu

Siena Fire "6" Q'Ea1AçG
R$26.690 00'Avista si troca

ENTRADA SÓ PARA 2014.,. ou PARCELAS EM ATÉ 72X "2"OU PRIMEIRA PARCELA PARA 2010"3"

, com có�(jlÇao de finalilciamen!o em 59 Parcelas lixas com taxa 1,59% am, e 20,84% a.a. + enlrada de 30% do valor integral do veiculo OKm para outubro de 2014,
inclusp nó contrato de financiamento do mesmo veículo adquirido. "2" Ou toda a linha FIAT OKmem 72 meses com 20% de entrada, taxa a partirdel,!i7% arn. e

e(Sões Dueato IvilUdo somente para modalidade teasingl. "3" Ou primeira parcela para 90 dias lIevereiro de 20101 com 10% de entrada para toda linha FIAT
(exceto Ducato e comere prazo máximo de 60meses, taxa de 1,65% a.m. e 24% a.a. nomodalidade leasinq. "4" Mille FireOKm bás.co, pintura sólida, a partir de R$ 22.390,llO, à vista sem
troca, ou entrada de R$5.000,01h 60 parcelas mensais de R$ �89,90, taxa de 1,44% a.m. e 21% aa . "5" Palio Fire 4portas OKm básico, pintura sólida, a partir de R$ 26.290,00, à vista sem troca, ou
entrada de R$ 3.800,00 + 60 parcelas mensais de R$ 599,00, taxa de 1,44% a.m, e 21% a.a, "6" Siena Fire OKm básico, pintura sólida, a partir de R$ 26,690,00, à vista sem troca. ''7'' Siena El OKm
básico, pintura sólida, a partir de R$ 30.570,00, à vista sem troca, Oll entrada de R$ 5.000,00 t 60 parcelasmensais de R$ 679,00, taxa del,44%a.m. e 21%a.o. "8" Palio ELX 1.0 OKm básico, pintura
sólida, a partir de R$ 28.390,00, à vista sem troca. "9" Punjo ELX 1.4 OKm básico,pintura sólida, a partir de R$ 39.490,00, à vista sem troca. "10" linea Okm com 0% de entrada e pareelamen!o do valor
integral do veículo em 12 parcelas fixas cem taxa aplicada de 0,79% a.m t TC. Todos os veículos anunciados somente com itens de série para encomenda de fábrica ou escolha de uma das unidades
em estoque, partindo do preço promocional + opcionais presentes no veículo a serem somados no preço final. Plano de financiamento leasing ou coe para pessoa física ou jurídica sujeito à aprovação
de crédito. Taxas sujeitas a alterações sem aviso prévio. AJAVEl FIAT reserva-se ao direito de corrigi[ possiveis erros gráficos. Ofertasválidas até dia 05!1V2009 ou enquanto durarem os estoques.

I Rua Expedicionário João ZapeUa. 214·473274-0100 - Jaraguá do Sut-www.javel.com.br

-.
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ASTRA - Vende-se ou troca
se por carro 1.0, 00, preto,
completo, 2 portas, teto
solar. Ótimo estado. R$ 22
000,00. Tr: 9926-9663 ou

99028007.

ASTRA - Vende-se, 05, Ha
tch' Elegance, 4 portas, 2.0
flex, preto, AR, DH, VE, TE,
AL. Tr: 8823-8479.

ASTRA - Vende-se, 05, se

dan, confort, 4 portas, 2.0
flex, prata, compl. 10 dorio.
R$ 31.000,00. Tr: 3273'-
5233.

ASTRA - Vende-se, 08, preto,
roda 16", ipva pago, único
dono.Tr. 99294800

ASTRA.- Vende-se, Sedam

2.0, 02, 4 pts, completo +

GNV, quitado. Troco por car
ro de maior valor, ou financio
em condições especiais. Tr:
9101-8302.

CELTA - Vende-se, 03, 1.0, 2
portas, branco, pneus novos,
película, DV, AQ, seguro até
03/2010, R$ 16.000,00. Tr.
9189-7551 e 3273-6487

CORSA - Vende-se, 2 pts,
97, branco, ótimo estado. Tr:
9177-3927

MONTANA - Vende-se, 08,
conqueste, VE, trava, AL. R$
28500,00. Tr: 3370-7144.

OPALA - Vende-se, comodo
ro 83, azul; 2 pts. Tr: 9188-
2814.

OMEGA -Vende-se, 93, gls,
2.0, R$ 12.000,00, troco

por carro de menor valor,
33738675/99655627

S10 - Vende-se, 00, 2.2,
4x2, GNV, cab, Simp., VE,
TE, Al, lM, 4 pneus novos.

Ótimo estado_. R$ 25.500,00.
Tr: 9967-9864.

CLASSIMAI----S------
Simples, AC/DHNE/TE e estado. R$ 27.000,00 nego
sistema de rastreamento. R$ Tr: 9973 5052

39.000,00. Tr: 9107-6932 .:

FORD

COURIER - Vende-se, 06,
1.6, branco, R$ 22,000.00.
Tr. 32731944

.

DEL REY .; Vende-se, 83,
verde, metálico, bom estado.
R$ 2300,00. Tr: 8459�8773
ou 8461-3436

ESCORT - Vende-se, 01,
SW 1.6 c/ GNV (9 meses de

uso) Azul, AR, DH. TE, VE.
R$ 12.000,00 + 22x de R$
548,42. Tr: 9172-6768.

ESCORT EUROPEU - vende
se, 94, Gl, completo, R$
9.000,00. Tr. 92132502

ESCORT GUARUJA - Vende
se, 91/92, 4 portas, VE, TE,
AR. Tr: 3372-0416.

ESCORT l - Vende-se, 92,
-

1.6, bordo, R$ 6.500,00. Tr.
92132502

F-1000 - Vende-se, 93, die
S-10 - Vende-se, 04/04, sei, cabine simples (modelo
turbo diesel interculer, cab.· novo) motor mwm em ótimo

PROMOÇÃO
DE CARROS E MOTOS

100% FINANCIADAS

F-1 000 - Vende-se, 86, turbi
nada, vidros e trava elétricos,
alarme, DH, banco couro,
completa, R$ 22.000,00. Tr.
99419712

FIESTA - Vende-se, 00, 4

portas, azul perolizado, pára
choque personalizado. R$14
800,00 .•Tr: 8405-9689

FIESTA -' Vende-se, 08"
grafite,sedan, 20.000 km, R$
26.000,00. Tr: 8424-8381.

FIESTA - Vende-se, 97, 1.0,
GNV, TE, Al, MP3, DT, 4

pneus novos, vermel, óti
mo estado. Entrada de R$
5.000,00 + 36x de R$

KA - Vende-se, 08/09, semi
novo, branco, 9.000 km, AR,
TE, AL. R$ 25 000,00. Tr:
9135-8601 ..

KA - Vende-se, 98, prata,
pára-choque personalizado,
TE, AL. R$ 10.800,00 s/ tro
ca. Tr: 8405-9689.

MbNDEO - Vende-se, 95 teto _

solar, banco elétrico, air bag
duplo, ABS, top de linha. Tr:
3373-8244.

.

PAMPA - Vende-se, 94, mo
tor 1.6, gasolina. Ótimo esta
do. Tr: 9977-0595.

VERONA - Vende-se, 94, LX,
álcool, rodas de liga leve,
pára-choque personalizado,
película. R$ 8.500,00. Tr:
8405-9689.

BORA - Vende-se, 01, azul,
compl., banco de couro, .

ABS. R$ 28 000,00. Tr:
8405-9689.

FaX - Vende-se, 07, 1.6,
plus, prata, completo, flex,
ar, direção, vidros elétricos,
step novo, R$ 29.900,00. Tr.
84312431

Gal - Vende-se, 97, Iplus,
prata, 2 portas, motor novo,
latoaria em ótimo estado,
pneus novos, R$ 11.900,00.
Tr. 3.3718153 ou 91867223

Gal - Vende-se, 09, 1.0,
4 portas, flex, preto. R$
28.000,00 Tr: 3273-5233.

Gal - Vende-se, 01, 10
dono, Tr: 3274-8679.

Gal - Vende-se, 99. R$
4.000,00 entra. + 27 pare.
R$ 397,00. ou R$ 11.9'00,00
à vista. Tr: 9102-9254.

Gal - Vende-se, 05, 1.0,
4 pts, AR, Lp, quitado. Tr:
9101-8302.

Gal - Vende-se, 1.0, 05,
4 pts, quitado, ar-quente,
desembaçador e limpador
traseiro. Troco por carro de
maior valor, ou financio em

condições especiais. Tr:
9101-8302.

Gal - Vende-se, special 02,
2pts, ótimo estado. Tr: 9188-
2814 c/ Antonio

Gal - Vende-se, 94, 1.0. R$
8.800,00. Tr: 9962-3664.

Gal - Vende-se, 00, G3, 2

p, 1.0, 16 v, ar e direção, R$
14.500,00. Tr. 33719157 .

Gal Cl - Vende-se, 87, R$
4.000,00. Tr. 92132502 .

Gal POWER - Vende
se, 03, 1.6, Ap, DH, AR

COND.V.ElÉT., 4 P., CD
manual, R$ 20.900,00. Tr.
33760015 - 9175-9528

GOlF - Vende-se, O�" 1.6,
completo. Tr: 9993-0794.

GOlF - Vende-se, 06, 2.0,
automático, prata, 22.500km.
Tr. 9981-9777

PARATI - vende-se, 97, 1.8,
2 portas. Tr: 9973-9749.

pala - Vende-se, 00, ótimo
estado, compl. R$ 20.500,00
ou R$ 16.000,00 de entra
da + 1 �x de R$ 652,00. Tr:
3376-3978 (após 13h)

paLO - Vende-se,04/05,
Sedan, 1.6, 8v ,Flex, pre
to, 69.000km, AC, DH, VE,
TE, RE, CB, Rll 15, FN,
volante escamoteável, R$
26.000,00. Tr.' 9973-5229

SAVEIRO - Vende-se, 05,
flex. R$ 25.000,00. Tr: 9923-
1153.

SAVEIRO - Vende-se ou tro
ca por material de constru

ção, 02, G.3, 1.6, GNV, R$
17.900,00. Tr. 32753538 ou

99�19410.

SAVEIRO - Vende-se, 94,
Cl, gasolina, R$ 10.500,00:
Tr. 92132502

• FIAT

PALIO - Vende-se, 99, 4

portas, branco, cpmpl. Tr:
9618-7945.

TIPO - Vende-se, 95, compl.,
4 pneus novos. R$ 9 000,00.
Tr: 3376-4050 ..

UNO - Vende-se, 4 portas,
compl. R$ 4 000,00 entrado E
+ pare. Tr: 9618-7945.

UNO - Vende-se, 05, Mille
Eletronic, 1.0, azul escuro,
2p, lDT, AQ, insulfilm, som,
rodas de liga leve , 4 pneus
semi-novos, R$ 7.900,00.
Tr.. 8426 0628.

• MOTOS

BIZ - Vende-se, 03, 100cc,
sem partida elétrica, preta,
oferta, R$ 3.300,00. Brinde
capacete. Tr: 33702060 ou

9948-9644.

BIZ - Vende-se, 07, 125,
preta, c/ partida, 10 dono"
10.000 Km. R$ 4'.500,00. Ir:
8405-9689.

BIZ - Vende-se, 05, C100,
preta, c/ partida, tôkm, R$
3.300,00. Tr. 9975 6078 ou

33722348

BIZ - Vende-se, 07, 125,
KS, preta, R$ 4.300,00. Tr.
33761403

CG - Vende-se, 07, 150
Sport. Tr: 8451-0470.

CVX 250 - Vende-se, 08,
Twister, licenciada 2009
paga, ·c/ alarme. 14.000 km.
R$ 9.500,00. Tr: 8802-6399.

DRZ400E- Vende-se, Suzu
ki,05. Tr. 9973-8618.

DT 180 - Vende-se, de tril
ha + bota + capacete. Tr:
3372-0409.

MOTO P/ TRilA - Vende-se,
Yamaha, c/ capacete, botas e

doc. Tr. 33720409

SHADOW. - Vénde-se, 600
VT, 01, 2° dono, em ótimo
estado. Tr: 9993-3937

SHADOW 600 VT - Vende
se, 01, cromada. Tr: 9993-
3937.

SUNDOWN - Vende-se, Web
EVa 100, 06, preta, partida
elétrica, grátis 2 capacetes
preto. Tr: 3275-3105

TORNADO - Vende-se, 04,
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- o SENAC/SC COMUNICA:senac

••
Abertura de Processo Seletivo

Vagas para ambos os sexos

I' cargo Funçao e <igas ara tuar em: razo e
I

inscrição
Orientador de Curso 16 Jaraguá do Sul 02 a 06/12/2009

(dezesseis)
Especialização na área de 01 (uma) Jaraguá do Sul 02 a 06/12/2009
Informática ou área afim.

Especialização na área de Marketing 01 (uma) Jaraguá do Sul O 2 a 06/12/2009
ou área afim.

Especialização na área de Direito. 01 (uma) Jaraguá do Sul O 2 a 06/12/2009

Especialização na área de redes. ou 01 (uma) Jaraguâ do Sul 02 a 06/12/2009
informática ou. área afim.

Mestrado em Educação 01 (uma) Jaraguá do Sul O 2 a 06/12/2009

Especialização em administração, 01 (uma) Jaraguá do Sul O 2 a 06/12/2009
Engenharia da Produção ou área

afim.

Especialização em administração. 01 (uma) Jaraguá do Sul '. O 2 a 06/12/2009
plano de negócios ou área afim

Graduação em Administração, 01 (uma) Jaraguá do Sul 02 a 06/12/2009
Ciências 'Econômicas ou área afim.

Graduação na área de Tecnologia da 01 (uma) Jaraguá do Sul O 2 a 06/12/2009
Informação ou Tecnólogo na área ou

área afim.

Graduação em Enfermagem 03 (uma) Jaraguá do Sul 02 a 06/12/2009

Graduação em Engenharia de 01 (uma) Jaraguá do Sul 02 a 06/12/2009
Alimentos. Tecnólogo em Alimentos

ou área àfim.

Graduação em Engenharia, 02 (uma) Jaraguá do Sul O 2 a 06/12/2009
Tecnólogo na área, Técnico em

Segurança do Trabalho ou área aftrn .

Graduação em Pedagogia com curso 01 (uma) Jaraguá do Sul
-

02 a 06/12/2009
de Libras ou específico na área.

-

- -
- - �

As demais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no Item "Trabalhe Conosco" do
I .

" site www.sc.senac.br
A critério da Direção Regional poderá haver 'áproveitámento de candidatos dessflcados em processo seletivo.

.

anterior,' no prazo de at� �4 meses, respeitando a ordem classifícatórie.
I-

.
.

pi trilha, impecável cl docu
mentação. Tr: 9923-1153.

XLX - Vende-se, 86. R$
1000,00. Tr: 3055-8262.

XT 600 - Vende-se ou tr
oca-se, por moto de menor
valor. Tr: 3372-9057 ou
8807- 0261.

XT 600 - Vende-se, 04, azul.
R$ 15.000,00. Tr: 8807-
0261

YBR 125 - Vende-se, 06,
Yamaha,14.000 km,

_

ver

melha, cl baú e capacete. Tr.
8443-3999 I 3376-1996

• RENAULT

MEGANE - Vende-se, 01, se
. dan, compl., cinza. Tr: 8433-
0088.

MEGANE - Vende-se, Grantur
08, completo, revisado com

40.000km. Tr: 9186-5783.

/

MEGANE RETH - Vende-se,
2° dono, completo, pneus
novos, Tr. 99479765

SCENIC - Vende-se, 06,
Privilege, R$ 35.000,00. Tr.
99623664

• OUTROS

C LX - Vende-se, 05, preto,
revisado, R$ 33.000,00.Tr.
9975-1177

CIVIC LX - Vende-se, 05, pre
to, revisado, R$ 33.000,00.
Tr. 9975-1177
guincho. Tr: 49-3253-3000 .

CIVIC - Vende-se, 02, auto
mático, completo, 2° dono.
Tr. 33719684 ou 91431125
ou 8884440032

JEEP - Vende-se, 6t, ga
solina, 4x4, reduzido, R$
18.000,00. Tr. 33740649

JEEP - Vende-se, 61, 6 ci-

* N"dV P A

lindros, 4x4, 3 marchas: R$
18.000,00. Tr. 99623664

PICASSO - Vende-se, 02, ex
clusive, AR, banco de couro,
compl., ótimo estado. R$ 24
500,00 . Tr: 8862-0017.

TOYOTA - Vende-se ou tro
ca-se, 04, HILUX, 3.0, tur
bo, 4x4, preta, gabine dupla,
couro, compl. 58.000KríII. 1°
dono. Tr: 3376-5122.

TOYOTA- Vende-se, 89, ban
deirante, capota de aço, cur
ta. AR, OH, Guincho elétrico,
bancos de couro, 2° dono. Tr:
3370-7144.

TROLLER - Vende-se, 03,
T4, Verrm., diesel, 4x4, AR,
VE, OH, TE, banco de couro,
compl., original. 53 000 km.
Tr: 8424-8381.

VAN FURGAO - Vende-se,
03, Mercedes Benz Sprin
ter 311 COi, 4 portas, die
sel, IPVA 2009 pago, R$
52.000,00. Tr. 47 8443-3999

p d

ou 3376- 1996 PEUGEOT - Vende-se, 07,
206 SW Flex, compl, único
dono. Tr: 9158-7991.

se, 206,1.6, completo,
R$16.800,00, troco por carro
de menor valor. Tr. 32753538PEUGEOT

PEUGEOT - Vende-se, 02,
4 portas, praa, AR, OH, VE,
TE, air bag duplo, pode ser

financiado. R$18.500,00. Tr:
9975-0078.

SCANIA - Vende-se, 83. Tr.
33707144

PEUGEOT - Vende-se, 02,
206, prata, AR. OH, VE, TE,
Air bag duplo, pode ser fi
nanciado. R$ 18.500,00. Tr:
9975-0078. PEUGEOT Vende-

CLJ\SSII\WS .�:
IM!S.'*E**ijlWe,- ,

CLAssmlUS.fJ:.
ef'1'dn:. 'lh�
i ..... awi ,te: 'I :Ai

CLASSIMAIS ,;:'

REVISTA GRATU1TA
mensal voltada ao

público feminino
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CLASSIMAI�S------

RUA BERTHA WEEGE o 525 SAI:::;A 1
�AO LADO DO POSTO CIDADE ·DA

� BARRA, EM FRENTE A ENTRADA PARA
O PARQUE MALWEE FONE: 3376-2206
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I!!! Câmara de
Dirigentes
ojistasde

�!::' Jaraguá do Sul
'SHOPPING CENTER BREITHAUPT
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CLASSIMAI-----S---�--

GOLF 2001 2.0 COMPLETO + SOM PARATI TRACK&FIELD 2008 COMPLETA

Compre seu carro e comece

a pagar só em Janeiro!
Transferência gratuita.

2005, Prata, Ar-cone, Direção Hid., Vidros, Travas e Espelhos
Elétricos, Des. Traseiro, Rodas de Liga-leve, Cd Player, Air Bag
II, Bancos em Couro.

2008, Presence, Prata Ar-cone, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Des. Traseiro, Rodas de

Liga-leve, Freios Abs, Air Bag II, Bancos em Couro, Faróis de
Neblina, computaoor de Bordo.

Rua Walter Marquardt,.2670

o CLIENTE É ESPECIAL, VENHÁ CONFERIR!

Taxas compartilhadas com o mercado
I

Carros com procedência Transparência na negociação

2008, Preto, Ar-condicionado, Direção Elétrica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Computador
de Bordo, Limpador e Desembaçador Traseiro.

2002, Prata, Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e Travas
Elétrioas, Cd Player, Rodas de Liga-leve, Desemb. Traseiro,

2007, Prata, Flex, 1.02 Portas, Vidros e Travas Elétricas,
Alarme, Limpador e üesernbaçaríor Traseiro, Ar-quente.

2004, Preto, Flex, Ar-condicionado,
•

Vidros e Travas Elétricas.
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REDE DE CONCESSIONÁRIAS PEUGEOT

ENTRADA A PARTIR DE

R$ 4.990

- MOTOR 1.6L 16V FLEX DE ATÉ I 13CV OU IAL FLEX DE ATÉ 82CV
- AR-CONDICIONADO DIGITAL COM CONTROLE A1!JToMÁTICo DE TEMPERATURA
- CAMBIO AUTOMÁTICO SEQtJENCIAL TIPTRoNIC SYST.EM PoRSCHE
- FARÓiS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTico
- SENSOR OE CHUVA PARA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO
DO LIMPADOR DE PARABRI·SA

- FREIOS ABS E MUITO MAIS

-_

_..
•••••
••
....... -� o__" _.�, ' .
� ..
...

'!'» ...
...., 1'6' ...

.... ...

TODA LINHA
PE(!JGEOT 207

I a PARCELA SÓ PRA
DEPOIS DO CARNAVAL..

A PARTIR

RS49.900
;$�IOOG
-;$&29.900G

- MOTOR 1.4l8V FL.EX 821CV
- BREAK UG'HT
- PROTETOR DE CARt.E1R
- FARQL DE NEBLINA TRASEIRO
-ROOAS 1:4"
" COL'UNA DE DIREÇi&O REGl!ItÁVEL.
- PAR,Il,:CHOQUES NA COR IDO VEÍCULO

I a PARCELA SÓ PRA
DEPOIS DO CARNAVAL

I a PARCELA SÓ PRA
DEPOIS DO CARNAVAL

ENTRADA A PARTIR DE

R$ 4.990

CAEP - Central de At:endimento Espec.laJlzado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL

Strasbo�rg Jaraguá.do Sul - (47) 3274-19()O
Rua Reinoldo Rau, 414

BlumeJ1au - (47) 333 1-4500
Itajaí - (47) 3344-7000

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

..
o

.
,

I

Imagens somente para fins ilustrativos. Promoção.Mega Operação nas'Concessionárias Peugeot. Peugeot 207 X-Une l.4l Hex, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 09/10, preço público sugerido para venda à vista a partir de RS 28.100,00 e 5 portas a partir de RS 29.900,00
para todo o Brasil, CDm frete incluso. Sujeito à aprovação de crédito. As"condições acima poderão ser alteradas se houver alterações significativas no mercadofinanceiro, sem aviso prévio. Peugeot 307 H8 Presence-t.õt 16v Hex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 09110,
preço público sugerido para venda à vista a partir de RS 49.900,00 para todo o Brasil, com frete incluso. Simulação, modalidade Leasing pelo PSA Hnence Arrendamento Mercanlil SA, considerando o veículo acima e o preço à vista sugerido a partir de RS 49.900,00. Plano de .

24 meses sendo. Entrada (VRG antecípade) de RS 24.950,00 (SO%) à Vista, mais 24 parcelas menseetetetsüxes de RS 1.074,08 com vencimento da la (primeira) parcela para 90 dias. Taxa de JUros do contrato de arrendamento de 0% a.a e 0% a.m., a CH (Custo Ifetívc Total)

II
da operação de arrendamento mercantil é de 2,7657% a a. e 0,2276% a.m. com Inddênde de ISS e TC lndusa na CET (Custo Hetlve Total). Valor total do veículo a prazo de RS 50 727,92. Sujeito à aprovação de crédito As condições aCima poderão ser alteradas se houver -

alterações Significativas no mercado financeiro, sem avrso prévio Atenção: A taxa de juros zero é válida somente para a linha Peugeot 307 H8 e Peugeot 307 Sedan. Estoque das Concessionárias Peugeot partmpantes: Peugeot 207 X-ltne l.4l F1ex, 3 portas, pmtura sólida, j.�
ano/modelo 09/10 - 01 Unidades; Peugeot 307 HB Presence 1.6l16v Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 09/10 - Ol,unldades Prazo de vlqêncla da promoção, pedidos firmes fechados de 0211212009 a 07/1211009 ou enquanto durarem os estoques Não cumulativa •
para outras promoções. Para mais Informações sobre preços e condições espectais, consulte a Rede de Concessionárias Peugeot participantes, ligue para 0800-7032424 ou acesse wwwpeugeot.com.br

De Segunda a Sexta das 8h às 19h Sábados até as 13h__ www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER· •

.BANCO PEUGEOT
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CLASSIMAI------S------

CELTA CLASSIC - PRISMA
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MONTANA1A�2010 .li
R$28.390�

. à vista í$43,00

LINHAVECTRA NEXT EDITION

Ri51.990
avista
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1O.oookm
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--

-----

Nio passe apuro nesseverio, a partirde 3xRS43,00 você agenda uma revisio!
.

concessíonárla Ernmendõ ter. Mais de SO anos, precisa di c:er n'dici:
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TIRE TODAS AS DÚVIDAS COM OS

C. RBETORES

ws Imóveis agora com

consultoria HabitacianaU .

Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica Federat.·

Financiamentos

CA"A
.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL'
Facilitamos seu crédito junto a CAIXAIWS

(.)

www.imobiliariaws:com.br I vendas@imobiliariaws.com.br
Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim (47) 3373·3404 I 3373·0066

* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

Residencial Monet
No Centro em Guaramirim - Condomínio

Fechado, área de festas, área fitness,
piayground. Aptos Com: O� dormitórios
com suíte, 02 dormitórios com suíte. 02

dormitórios sem suíte
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• Tenho acessórios
• Realizo suas mais
ousadas fantasias

• Atendo motel
• Tenho local

9199-0024
SOMENTE COM HORA MARCADA

I VENDE-SE

APARELHO - Vende-se, de tirar
suco ou troca-se por televisão
de 14". Tr: 3371-8437.

.

- BARRA PARALELA - Vende-se,
de alumínio. Tr: 8843-2125.

BAU - Vende-se, de caminhão
8,5x2,60m. de altura, 2 portas
laterais, assoalho reforçado. B$
9.000,00. Tr: 3275-3975.

CLASSIMAI------S------
BICICLETA - Vende-se, antiga,
própria pi colecionador. Tr. 47
91615232.

KIT - Vende-se, de alarme re

sidencial instalado. Tr: 9944-
5352.

CAMERA DIGITAL - Vende-se,
12 MP EX-Z1200, casio LCD
2,6". R$ 1 800,00. Tr: 9607-
2022.

CONSÓRCIO DE CARRO - Ven
de-se, Volksvagem, R$ 4000,00
pago. vender para R$ 3000,00.
Tr:3371-7090 ou 9169-6342.

LANCHONETE - Vende-se,
completa no Bairro Baependi. Tr:
9613-7754.

LAVAÇÃO - Vende-se, Ilha da

Figueira, aceita carro. Tr: 8826-
8636.

. LAVAÇÃO - Vende-se, Ilha da

Figueira, aceito carro. Tr: 8826-
8636.CONSORCIOS Vende-se,

dois, R$ 37.000,00 cada. Tr.
30558282 LOJA - vende-se, de confecção

em geral, aceito carro ou ma

terial d€ construção. Tr: 8813-
0934.

CUBO PARA GUITARRA - Vende
se, 50W. R$ 490,00. Tr: 3370-
5533 ou 91 0�-8233.

CYBER CAFÉ/LAN HOUSE
Vende-se, cl 12 comp. Monitor
LCD, cadeiras, mobiliado, split,
impressora. laser, geladeira,
clientela formada. Tr: 8855-
3800.

LOJA - Vende-se, Av. Getulio

Vargas, prox. ao Shopping Brei
thaupt. Tr. 32751988

MARCENARIA - Vende-se, Tr.
32748679

MOVEIS - Vende-se, apenas 1
ano de uso, pi loja de roupas
fem., em MDF, cores, caramelo
e branco. Balcão, caixa, balcão

expositor, provadores, 4 araras,
FILHOTES - Vende-se, Maltes, 2 tablados de vitrine, 3 mane-

machos e fêmeas. Tr. 33752Q06 quins, painel decorativo, sofás e

191464864 - tapetes. Tr: 9903-9535.

FILHOTE - Vende-se,York Shire,
machos e fêmeas. Tr: 3375-
2006 ou 9146-4864.

FILHOTES - vende-se, Golden
Retriever. Tr. 91162350

MÓVEIS - Vende-se, escritório,
2 mesas,1 armário, 2 portas, 1
balcão, 2 cadeiras giratórias, 4
cadeiras fixas, 2 cestos de lixo,
1 caixa de correspondência. Tr.

FREEZER - Vende-se, Cônsul,
170 Its, R$ 300,00. Tr 33761403

Split GREE Corner
9.000Btus

quente e frio.

Matriz �s;:'\ ra�n�
3371-7605 �U\.!i.l����Ul!ruo

47 8443-3999 ou 3376-1996

MÓVEIS- Vende-se, geladeira,
freezer, ar condicionado, sofá,
fogão, mesa, balcão de pia. Tr:
3376-2142 . (parte da manha).

Celular MP15 WiFi - TVmobile+
Bluetooth + MP3 + MP4, Tela
3.3�' + Suporta 2 Chip + Mi
cro SD até 16gb, Modelo igual
o iphone. R$450,00. Tr: 9607-
2022

OFICINA - Vende-se, de bicicle
ta, corupa, com todo maquinário
e estoque, uma ótima fregue
sia, ótimo ponto comercial. Tr:
3375-2798

OFICINA - Vende-se, Tornearia.
R$ 46 000,00. Tr: 9953-2408
ou 9905-9850.

PADARIA E CONFEITARIA - Veri
de-se, no bairro Vila Nova, ótima
instalação. Tr: 9652-3963.

PRATELEIRAS E BALCÃO PI
LOJA - Vende-se, prateleiras cl
divisórias, balcão cl granito. Tr.
78118277

PISCINA NAUTIKA - Vende-se,
material PVC, 7.800 litros, com
360cm de diâmetro e 90cm
de altura, com kit (bomba de
ar para encher, filtro e produtos
químicos para manutenção. R$
800,00. Tr: 9131 �0680.

PIZZARIA - Vende-se, equipamen-

tos semi novos. Tr. 99479765

PLACA DE VíDEO - Vende-se
GF6500 256mb. R$ 90,00. Tr:

(47) 9607-2022.

SERViÇOS DE· PEDREIRO - Sua
obra do fundamento, ao acaba

mento, com especialização em

escadas, Massaranduba e re

gião. Tr. 96083966

SORVETERIA - Vende-se, com

pleta, maquina de fazer sorvete, 5
freezer, mesas, geladeira, fogão.
R$ 38 000,00. Tr: 9137-0999.

SOFÁ DE CANTO - Vende
se, em Corvin, R$ 280,00. Tr.
33716069

ANTENA - Compra-se, parabó
lica pequena. Tr: 9194-0580 ou

3273-5183.

VIOLÃO - Compra-se, afinador.
Tr: 2106-1924.

BEAGLE - Compra-se, somente
filhote. Tr. 9136-9383

DOA-SE

ANTENA - Compra-se, parabó
lica pequena. Tr: 9194-0580 ou

3273-5183.
TELEVISÃO - Vende-se, 14 paie- .

gadas, cl controle, ótimo estado. VIOLÃO - Compra-se, afinador.
R$: 200,00. Tr: 3370-0983. Tr: 2106-1924.

TITULO - Vende-se, Sociedade BEAGLE - Compra-se, somente
Acarai. R$ 1.500,00 pago até filhote. Tr. 9136-9383
2014. Tr: 3371-6968.

UTENCILlOS PI MERCADO -

Vende-se, serra fita pi açougue,
moedor de carne, balcão de frios
e laticínios. Tr: 3273-5065.

VESTIDO - Vende-se, de prenda.
Tr: 3370-4164 ou 8863-7665.

YORKSHIRE - Procura-se, cor

preta, pequena, sumiu na rua

Jacobi Gesser no bairro Amiza
de, atende pelo nome de Coca.
Tr.33717914.

DORS
Atendimento

Empresarial Especializado
473370-0164' 8859-6468

tiaqoê'dors com br ou vendas@dors com br

Inscrições abertas para os cursos

Técnicos da Faculdade SENAC!
• Técnico em Alimentos

• Técnico em Enfermagem
• Técnico em Segurança do Trabalho

Informações através do fone 3275-8400

Rua dos Imigrantes, 410 - Vila Rau

FACULDADE SENAC - ÓTIMO NO SEU CURRíCÜLO!

Faculdade de Tecnologia SENAC I Fone: (47) 3275-8400

Rua dos Imigrantes, 410 -Vila Rau

senac

1111
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PiÇARRAS Vende-se, pró
ximo ao fórum. Troca-se por
imóvel em Jaraguá do Sul. R$
95.000,00. Tr: 9975-3092.

----------------------C-,LASS IMA IS..r------------?=UA=�=TA�-=F�=IRAc-,.,...,2D=-!O=DEZ=�=�=RO-=-�=-c?..,..,O�."....9°---tm...

• CASAS

AMIZADE - Vende-se, alvenaria,
área de 200m2, semi-mobiliada,
terr. 450m2, liberada pi financia
mento bancário. Prox, ao posto
novo. Tr: 8843-5751.

AMIZADE - Vende-se, 327m2, cl
casa alv. cl 60m2, 2 qts, banhei
ro, sala, cozinha, área de servi

ço, varanda, R$ .99.000,00. Tr.
3274.8844 - CRECI/SC 2716J

AMIZADE - Vende-se, avi,
200m2 , 3 qts, garagem, rua

asfaltada, R$ 168.000,00 aceito

apto. pequeno no 1° anda� .ou
casa com 2 qts. Tr. 91375573

ANA PAULA -Vende-se, prox.
ao posto mime, alv, 3 qts, R$
90.000,00. Tr. 3371606

ANA PAULA - Vende-se, alv.,
cl laje, 3 qts, garagem, R$
95.000,00, aceita carro. Tr.
33716069

RMAÇÃO/PENHA. - Vende-se,
30 m2 fica a 200 metros da
raia. Tr: 9953-5627

ARRA DO RIO CERRO - Vende
e, 2 suítes, 1 master, cozinha

lanejada, lav., sacada, gar.,
área construída 200m2, terr. 400
2. Tr: 9609-5924.

ARRA DO SUL - Troca-se, por
hácara ou terr. em Jaraguá. Tr:
824-1107.

Compra-se mes

a com' financiamento. Tr.
3714008 ou 88026635 .

ASA - Compra-se pi retirar do
ocal. Tr. 32736474/91043238

LHA DA FIGUEIRA - Vende-se,
Iv. cl suíte, 02 qtos, garagem.
$210.000,00. Tr: 3274-8844
resci 2716J.

ARAGUÁ 84 - Vende-se,
85m2, 2 qtos, sala conjugada

cl a cozinha. R$ 50 000,00 á
combinar. Tr: 3273-7195.

JARAGUÁ 99 - Vende-se,
nova, alv., 120m2, terreno es

quina, murada, 2 qts + 1 sui
te, garágem dois carros, prox.
a Malwee, R$ 190.000,00. Tr.
99025885

JARAGUÁ 99 - vende-se, 2

qts, 1 bwc, cl laje, prox. a Cre
che Ouro Verde, R$ 105,00. Tr.

3370-6370 19965-99641 9975-
2943

JOÃO PESSOA - Vende-se, alv.
, 1 qto, lavanderia , sala, cozi
nha , banheiro e garagem,R$
58.000,00 aceita troca por
imóvel de maior valor. TR.
3274.8844 - CRECI/SC 2716J

JOÃO PESSOA - Vende-se,
alv., 2 qts lavanderia, sala, co

zinha , banheiro e garagem, R$
58,000.00, aceita troca por.imó
vel de maior valor. Tr. 3274.8844
CRECI2716J

PiÇARRAS - Vende-se, prox ao

fórum, ou. troca-se por imóvel
em Jaraguá do Sul. Tr: 9975-
3090 ou 3371-1243 cl César.

PiÇARRAS -Vende-se, 120 m2,
R$ 70.000,00. Tr. 3275-0560.

SANTO ANTONIO - Vende-se,
Joinville, alv. R$ 40 000,00,
aceito carro no negócio. Tr:
3372-1617.

SÃO LUIS - Vende-se, mista,
84m2 em alv. e 46m2 em ma

deira , forro PVC, murada e cer

cada, 2 salas, 3 qts.Sob Terreno
Escriturado cl área de 722m2,
R$120,000,00. Tr. 3274.8844 -

CRECI/SC 2716J

TIFA MARTINS - Troca-se casa

por outra com laje, Chico de
Paula ou prox .. Tr. 3?730974

TRÊS RIOS DO SUL - Vende-se,
alvenaria, 2 qts, banheiro, sala
de estar cl cozinha integrada,
lavanderia, gesso, piso lamina
do de madeira. Tr. 3274.8844
-CRECI 2716J

VILA RAU - Vende-se, prox.
Faculdade, alv., com laje, 4

qtos, garagem 3 carros. R$ 138
000,00 ou financiamento. Tr:
9137-5573.

VILA RAU - Vende-se, Lotea
mento Grutzmacher, alv., cl su-

íte, closet, 2 qts, sala, banheiro
social, garagem 2 carros, R$
194.000,00., aceita financia
mento bancário. Tr. 3274.8844
- CRECI/SC 2716J

VILA RAU - Vende-se, 4 qts,
sala, cozinha, banheiro, lav.ande
ria, R$ 90.000,00, prox. a Unerj.
Tr. 84698401.

• APARTAMENTOS

,

AMIZADE - Vende-se, 3 qtos, cl
garagem. Tr: 3276-3321.

BAEPENDI - Vende-se, 2 qts,
1 bwc, prox. a Rodoviária,
R$ 90.000,00. Tr. 3370-6370
19965-9964/9975-2943

CENTENÁRIO - Vende-se, prox.
a WEG, 70m2, 2 qts, sala de

estar, sala de jantar, cozinha,
lavanderia, 1 banheiro, sacada
com churrasqueira, garagem,
R$ 116.600,00 Tr. 3274.8844 -

CRECI2716J

CENTRO - Vende-se, aparta
mento no Hotel Saint Sebastian.
R$ 100 000,00. aceita veículo
até 30% do valor ou apto em

Curitiba e Bal. Camboriú . Tr: cl
o proprietário: 047-8482-6473 .:

CENTRO - ·Vende-se, ed. Ma
ximum Center, 1 suite, 2qtos,
gar.,salão de festas, elevador, 2°
andar, sacada fechada com sis
tema reike,que pode ser aberta
totalmente qdo quiser, todo mo

biliado com móveis sob medida.
R$270 .000,00, aceito financia
mento. Tr: 3055-2094 ou 9117-
8754.

CENTRO - Vende-se, Ed:Mene
gotti, 2 qts + dep. Empregada,
bwc privativo, R$ 130.000,00,
aceita carro e/ou imóvel em Ja

raguá I Praias I Itajaí. Tr. 3248-
4258 ou 8401-4000

COMPRA-SE - Apto até R$
95.000,00 à vista, de preferên
cia próximo Angeloni. Tr: 9993-
4100.

CORUPÁ - Vende-se, centro
- Apto., faze final de constru

ção, 3 qts, sala e cozinha, 1
bwc, lavanderia, varanda e ga
ragem, piso cerâmico, vidros

temperados, R$ 85.000,00. TR.
3274.8844 - CRECI 2716J

gas garagem. R$ 600.000,00.
Tr: 8408-8157 ou 8408-8159.

VILA NOVA - Vende-se, 2 qts,
1 bwc, cl elevador, prox. ao Fó
rum, R$ 117.000,00. Tr. 3370-
6370 I 9965-99.641 9975-2943

VILA RAU - Vende-se, 2 qts, ga
ragem, R$ 450,00, Tr. 99932131

• CHÁCARAS.

GARIBALDE :_ Vende-se, 41
000m2, 3 lagoas, 1 rancho,
com pastagem, toda cerca

da, á 70m., do asfalto. R$ 125
000,00. aceito terr. no negocio.
Tr: 3055-8262.

JACU-AÇU Vende-se,
54.462,48m2, cl casa simples
de madeira, cl lagoa e energia
elétrica., R$ 138.000,00.Tr.
3274.8844 - CRECI/SC 2716J

RIBEIRAO AURORA - Vende-se,
37 mil m2, R$ 65.000,00. Tr.
33722818

RIBEIRAO AURORA - Vende-se,
40 mil m2, R$ 45.000,00. Tr.
33722818

RIO CERRO II - Vende-se, 50
000 m2, lagoa de peixe, cacho
eira. R$ 120 000,00. Tr: 3376-
0726.

SANTA LUZIA - Vende-se; sítio
cl 375.000,00m2, grota funda.
Tr: 3370-2855.

• LOCAÇÕES

BARRA DO SUL- Aluga-se pi
temporada.Tr. 3376-1553 ou

9903-0545

CZERNIEWICZ - Aluga-se, 2

qts, por R$ 550,00 mensal. Tr

32736474/91043238

PiÇARRAS OU BARRA VELHA
- Procura-se, casa pi alugar, do
dia 24 a 3. Tr. 91812725

• TERRENOS

AMIZADE - Vende-se, ou troca

por casa, 60m2. Tr. 33745520

MEIA PRAIA ITAPEMA - Vende- . AMIZADE - Vende-se, 630m2,
se, 165,34 m2 , heliporto, 2 va- plano, lateral da Rua Afonso

EXATA CONTABILIDADE LTDA.

Rua José Emmendorfer, 932
Brasília - Jaraguá do Sul - se
Fone: 3372.1281

www.exatacontabilidade.srv.br

Prestamos Serviços de:
"!'"•

.....'" �;; 1"_,

Redução de custos; Encargos Sociais;

Aproveitamento correto de

impostos da matéria prima;

Departamentalização;
Centros de Custos;

Custo da Hora Produtiva;

Mark·up (indice para vendas);

Os produtos mais Lucrativos;

Os Produtos mais defricitários;

'Custo dos Estoques:

Vend'e-se casa

Vila lenzi
Terreno com 570m2 e casa

com 152m2• Casa alv., com 2

Piazera, R$ 105.000,00. Tr.
3274.8844 - CRECI/SC 2716J

AMIZADE - Vende-se,318,50m2,
rua asfaltada,R$ 80.000,00. Tr.
3274.8844 - CRECI/SC 2716J

BARRA VELHA - Vende-se,
.

terreno no tabuleiro, frente pi o
mar, 300m2, R$ 150.000,00. Tr.
88146407

FIRENZE - Vende-se, 400m2,
água, luz, rua asfaltada, R$
65.000,00, aceita carro no ne

gocio. Tr. 33716069

SÃO LUIS Vende-se,
351,64m2, R$ 90.000,00. Tr.
3370-6370 ou 9965-9934 ou

9975-2943

SANTO ANTONIO - Vende-se,
400m, perto de colégio, cl água,
luz. R$ 5.500,00 de entrada +

parcelas de um salário mínimo.
Tr: 3371-6069, creci 11831.

GROTA FUNDA -Vende-se, • TRÊS RIOS DO NORTE - Vende-
140 mil m2, regularizado. Tr. se, loteamento Vicenzi Gadotti,
33791119 cl 324,00m2. Entrada de R$

7.000,00 mais 100 parcelas de
R$480,00. Tr. 3274.8844 - CRE
CI/SC 2716J

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se,
450,00m2, R$ 80.000,00. Tr:
3370-6370 ou 8447-0376.

ILHA DA FIGUEIRl\ ;_ Vende-se,
450m2, Rua Ricardo Karsten. Tr:
9969-5540.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se,
450,00m2, R$ 80.000,00. Tr.
3370-6370 ou 9965-9934 ou

9975-2943.

JOAO PESSOA - Vende-se,
310m2, pronto pi construít
R$ 25.000,00 + parcelas. Tr:
3370-5831.

JGUA, SCHROEDER, GUARA
MIRIM - Compra-se terrenos.
Tr.33714008 ou 88026635

MASSARANDUBA - Vende-se,
10.000m2. Tr: 3379-1119.

.

NAVEGANTES - Compra-se. Tr:
3275-3736.

NOVA BRASILlA - Vende-se,
728m2. CI galpão, prox. ao cal

çadão. R$ 270.000,00 nego Tr:
9137-5573 Creci 11831.

P!ÇARRAS - Vende-se, 120 m2,
R$ 70.000,00. Tr. 3275-0560.

VILA LALAU E ILHA DA FIGUEI
RA - Procura-se, á partir de
600m2. Tr: 9101-8302.

VILA LENZI - Vende-se, 300m2,
R$ 65 mil. Tr. 9993-3881

VILA . RAU Vende-se,
345,00m2. R$ 90.000,00. Tr.
3274.8844 - CRECI/SC 2716J

VILA RAU - Vende-se, terreno
de esquina,prox. ao Posto Ci
dade, 3.85m2, R$ 88.000,00. Tr.
3274.8844 - CRECI/SC 2716J

• SALAS COMERCIAIS

AGROPECUÁRIA - Vende-se,'
Walter Marquardt. Tr. 3370-0370

CENTRO - Vende-se, ponto co

merciai, com mesanino, ideal

para loja. Tr. 99791101

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se,
sobrado comercial e residencial,
com mercado completo funcio
nando, 600m2. Tr: 3370-4927.
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Pulseiras'
do sexo

Surge novo modo entre os adolescen
tes. O hit agora é o pulseira colorido
do sexo. Cada cor tem um significado.
Se alguma beldade aparecer no suo

frente usando, por exemplo, uma pul
seirinho com o tonalidade amarelo,
o sugestão é um abraço. Mas, se for
roxa, já é beijo no pescoço e talvez
sexo. Uuiuiuiui...Tem também o bran
co. Ele recomenda a moça escolher o

que fazer. Pode? Entre todos a mais
concorrido é a dourada, aí rapazia
da .... vale tudo! É o fim do mundo!

,..,

VERAO
Paro aquelas bacanérrimas
e descoladas de plantão_ No
circuito praia e piscina neste

verão, são itens básicos e não

'"' podem faltar chapéu e bolsa, ,

de preferência grondes e de

palha. Óculos escuros, sandália
rasteira e protetor solar
também entram na lista. Tudo,
claro, com a assinatura fashion
da temporada. Anotou?

LEITOR FIEL
O leitor fiel de hoje é Kenji Shigeoka,
do Criciúma Construções.

" Poucos c�isos �o
mundo soo mors

poderosos que um
'

impulso positivo - um

sorriso. Um mundo de
otimismo e esperança,
um 'você consegue'
quando os coisas
estão difíceis. ,.,RICHARD DE VOS

DEU NA VEJA
No 'meio gastronômico, o mais feste

jada é a Estação do Tempo. A casa foi
mencionado no Especial da Revista Vejo
Santo Catorino- Onde Comer e Beber
2009/2010. A pesquisa foi realizado com

os assinantes do revisto de Jaraguá do
Sul, e a Estação foi citada diversos vezes.

Alguns clientes elogiaram, especifica
mente, o Festival de Mossas. Ele aconte

ce todos os sábados, até' 22 horas, com
quatro opções de mossas e oito tipos de
molhos. Bola branca!

Av. Mal. :Deodoro da 7Fonse.ca
.813- centrn -.J:arçuám:Bu1

Sra. Hilda Gruetzmacher Enke (serítada), com filhos, filhas, noras,
netos e bisnetos, na festa deu seu aniversário de 90 anos
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o empresário
Daniel, do
Mentowoii,
será copo do
revisto do síte
Moo Gonçalves,
edição de
dezembro

DE VOLTA
O botofoguense Jefferson Rocha, mais conhecido
como "Carioca", um dos pupilos de Beto Fiscal, Tu
barão, Leodomor Lopes e Beto Toranto está deixando
o Rio de janeiro e retorna para Jaraguá. Na bagagem,
além do suas imagináveis histórias, muitos novidades
do boemia no cidade maravilhoso.

NAT
As amigos já agendaram cabeleireiro e os bolinhos já
estão passando o camisa social. Além de providencia
rem presentes, sem dúvida! Todo essa disposição é por
causo do festa do boa gente Hernoni Gonçalves, bem
nesta quarto-feira.

FESTA DAS BOAS
No sábado, no Recreativo Duas Rodos, com o partici
pação do dupla sertanejo Mozzo & Gabriel, o bom pc-.
gode do grupo Nova Tendência e o DJ Bibbe Andreoto,
acontece, no Recreativa Duas Rodos o festa Bye Bye
2009. E o que é bem melhor: elos free até 23h30min:

SAGITARIANOS
No próximo dia 12 de dezembro, o boa praça Odonis
Micheluzzi, para comemorar o seu aniversário que
acontece dia 10, convoco todo mundo poro prestigiar
o Moinho Disco com a festa Sogitorianos. Frege que
será embolado pelo bando Comandos �m Ação e os

DJs Marcelo Luiz e Igor limo. Agendem!

NAS RODAS
• Sempre nos lugares da
moda e chamando atenção
por onde passo a belo Bar
bara Rocha. Ela, que vive
uma fase bem liqht, soltei
rinha da silvo; tem curtido
com as amigas os lugares
mais movimentados.

• O boa gente Daniel
Behnke, dono do Estação do
Tempo e herdeiro do grupo
Weg, será o copo da revista
Nossa, no edição de feve
reiro. O garoto sangue bom

. falo da suo veio musical, fa
mília e do desejo de ser um

empreendedor.
• O craque Falcão por tele
fone informou que o partir
de hoje à noite o F12 Bar
já estará funcionando. Paro
quem ainda não teve opor
tunidade de conhecer o am
biente. Eu sugiro! O lugar é
bonito, aconchegante e tem
estrutura de bar e cozinha
de primeiro mundo.

• O Bazar de Natal do Cen
tro de Educação Infantil de
Guoramirim paro urreen
dar fundos paro compra de

,brinquedos para crianças
carentes será na Ruo Nelson
Luiz Rosa de Bem, 85, Cen
tro. Mais informações pelo
fone 3373-2126.

Ano Lu Pedri e Marina Morcotto, no show
dos Velhos Virgens, no London '.

TE CONTEI!
• O Senai Jaroguá do Sul,
motivado pelas empresas Lunender,
Lunelli e o marca Lez o Lez,
promoverá, dia 12 de dezembro, um
encontro dos formandos do Curso
de Criação e Desenvolvímento de
Moda no CEJAS.

• A choperia Soloon vem com

tudo. A partir do dia 22 de
dezembro música 00 vivo todos os
sextos e sábados.

• No sexto-feiro, às 20 horas, no
Pavilhão de Eventos de Joraguá do
Sul, acontece omega show com

o duplo sertanejo Hugo Peno &
Gabriel.

• O jogo beneficente entre os

amigos do Moo e do craque Falcão
ficou poro janeiro. Volto 00 assunto.

• Sábado, o partir dos 11 h30min,
no Igreja Motriz São Sebastião, tem
o II Grill Beneficente.

• A academia Curves, onde só elos
tem vez, está de vento em popa. A
cada dia tem recebido mais elogios
das descolados do urbe sorriso.
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• Seja educado, respeite os idosos!

• "A hora mais escuro dnnoite é
justamente aquela que nos permite
ver melhor os estrelas".
Charles A. Beard

• Com essa, fui!

ONDE COMER BEM
EM JARAGUÁ ,>

A chope rio Saloon. Um dos melho
res almoços do região. Todo dia'
uma novidade.

DICA DE QUARTA
Curtir bons momentos na

Confraria do Churrasco.
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PRÊMIO

Vencedores do
Talento Profissional

doSenac
Prêmio Talento Profissional do

Sennc Santa Catarina teve vencedores
das unidades de Caçador, Chapecó,
,Concórdia, Criciúma, Itajaí, Jaraguá
do Sul e Lages. Para escolho foram
julgados cinco critérios: inovação,
produtividade, responsabilidade so

cial, estrutura e conteúdo do trabalho
escrito. Concorreram na grande final
213 alunos divididos em 72 projetos.
Joroguá do Sul levou o prêmio de 2°

lugar na categoria Educação Superior,
com o projeto Pedaleiras Automotivas
Auxiliares, com os alunos Filipe Arriera
Teixeira e Marcos Antonio Rosa, orien
tação de Rondai Pereira Gomes.

BAIRROS

Sábado de

eleições das
associações

Moradores dos Bairros Czer
niewicz e Goribaldi elegem sábado,
dia 5, suas novos diretorias. No Bair
ro Czerniewicz, o atual presidente
José Juarez Momm, informo que o

assembleia acontece dos 13h30 às
16 horas, no Escola Alberto Bouer.
Somente uma chapo foi inscrito, ten
do no presidêncio Gerson lemke. Já
no Bairro Goriboldi, Voldecir Fernan
des Gonçalves, atual presidente, diz
que o eleição acontece dos 14 às 16
horas, no antigo Escola George Wolf,
no Ribeirão Cocildo. Como nenhuma

, chapo se inscreveu no prazo legal,
concorre automaticamente o chapo
como o atual diretoria, tendo Volde
cir novamente no presidência para o

terceiro inondoto no AMGAR.

VITRINE---------�

ARTE

MOMENTOS DO TEATRO EM MOSTRA FOTOGRÁFICA
A fotógrafo joroguoense Evelyn Prodühl Honsen apresento no Centro de maio em Joinville. A mostro pode ser visitado até hoje dos 9 às 21 horas.

Atividades do Sesc (Serviçó Social do Comércio) de Joraguá do Sul exposição A exposição viso o mostrar o diversidade dos atividades teatrais produzidos
. com trabalhos sobr@ o 14° Festival Cotarinense de Teatro, que aconteceu em pelos grupos catarinenses.

DIREITOS

Conscientização
pelo teatro

A comunidade de Ponta Comprido
em Guaramirim recebe neste sábado,
dia 5, o projeto de conscientização dos
direitos do mulher, promovido pelo
grup.o Gats de Teatro e pelo Comdim
(Conselho dos Direitos do Mulher) de
Joroguá do Sul. A apresentação será
às 14 horas, no salão do Capelo San
to Cruz, situado no lateral do Rodovia
SC-413. O evento é gratuito e consiste
em uma apresentação teatral, uma

palestro e um filme. A programação é'
aberto 00 público.

ABANDONO DE EMPREGO
Construtora Riacho Verde Ltda, inscrita no CNPJ 09.155.876/0001-81
solicita o comparecimento de seu funcionaria Edesio Rocha,

portador da CTPS n= 15684 serie 0010 se a comparecer na obra, no

prazo de 48 horas sob pena de caracterizar-se Abandono de

Emprego conforme art 482 alinea I da CLT.

SESC INFORMA ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO
u;;::;&t . q�

SANTA CATARINA

Área / Requisito Cidade Inscrições e informações

Instrutor de Cursos

Natação, Musculação,
Ginástica e organização de

Comparecer com currículo noeventos aquâticos,
Nível SUperior completo em SESC jaraguá do Sul

Educação Física, JARAGUÁ DO SUL
Dia 03/12/2009 às 14h para

lnscdção no CREF realização da prova técnica.

Habilidade e afinidade com as

referidas modalidades.

Disponibilidade e flexibilidade
de horários

Mais informações dos processos seletivos do SESC/SC através do site
www.sesc-sc.com.br- Banco de talentos

SÁBADO

Arrastão da Limpeza na Ilha da Figueira
A sétimo edição do 'Aqui eu moro, Aqui eu cuido' con- facilitar o coleto pelo pessoal do caminhão Reciclo Jora-

templo ós bairros Ilho do Figueira, Boa Visto e Águas Cloros. guá. Assim como nas edições anteriores, o comissão orga-
O Arrastão do Limpeza acontece no sábado, dia 5, quando nizadora do programo solicito aos moradores que deixem o

o equlpe do programo passará para recolher o .material: lixo no calçado, em frente às cosas, já no sexto-feiro, 4. Os
restos de madeiro, móveis inutilizados e podas de árvores, moradores interessados em doar móveis, eletrodomésticos,
além de recicláveis - papel, plástico, vidro, loto e sucatas roupas, colchões, tijolos e telhas podem ligar gratuitomen-
-, que devem estar separados dos outros materiais para te poro o telefone 0800-642-0156.

ÁRVORE RECiClÁVEL JEM eONCURSO
O concurso do melhor Árvore Reciclável de Natal em Guaramirim foLulJla das atr�çQ.es do 3° EncOIltrô,Estadual de

Papais Noéis. O programo contou com 27 participantes. Os premiados faram: lO lugar, Julio Cesar de Paula, Bairro�Rio
Branco, árvore 'Confeccionado com ferro, enr2°, lugar, lucelie Vinícius de MourQ Siqueira, do Bairro Reconto Feliz, árllore
confeccionada com ferro, arame, sucata d,e motor, cavaco de ferro e sucota de cabo telefônico e em 30 lugar, Mori Neuza
C.Wulff, do Bairro Jqcu-Açti, ,árvore confecci9nada com sacolas plásticos, cabo de vassoura e papelão.
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ALERTA VERMELHO NO PRESIDIO
Fica a cada dia mais insustentável a superlotação do Presídio de Jaraguá do Sul. O mesmo foi construído prevendo uma

lotação de 72 detentos, mas atualmente abriga 330 presos, o que implica em colocar até seis detentos em celas para dois.
Deste total, 70% já estão condenados e por isto já deveriam ter sido transferidos para uma penitenciária e, além disto,
existem presos que já deveriam estar em liberdade que continuam lá por falta de um alvará de soltura. O Presídio de Joru

guá já foi apontado como exemplo de boa administração com o apoio de toda a comunidade e das empresas, mas a falta
de investimentos está comprometendo todo o trabalho. lamentável essa situação.
'.

.

BALANÇO DO SENAI
Newton Saloman utilizou a plenária da

Acijs/Apevi para premiar os estudantes da
entidade que participaram brilhantemen
te da Olimpíada do Conhecimento. Entre
eles, três alunos que irão representar
nosso Estado na etapa nacional, no Rio de
Janeiro. Também realizou um balanço dos
trabalhos desenvolvidos, informando que
este ano o Senai de Jaraguá do Sul conta
com 9.235 alunos, número que deve au

mentar para 10.130 no próximo ano. Para

completar, apresentou os planos que in
cluem entre outras obras a 'construção do
Bloco D que deverá ficar pronto em 2011.
Sem dúvida é brilhante o trabalho desen
volvido pelo Senai de Jaraguá do Sul.

INAUGURAÇÃO DE OBRAS
DO HOSPITAL DIA 14
Foi transferido de ontem para o próximo
dia 14 a inauguração das obras mais
recentes realizadas no Hospital São José
como parte da parceria estabelecida pela
entidade com a Acijs e que resultou em

um hospital modelo.

JARAGUAENSES
NA FACISC
Fazem parte da nova direção da Facisc

Federação das Associações Comerciais e

Industriais de Santa Catarina - nada me

nos do que oito empresários de Jaraguá
do Sul. Mais uma amostra da mobilização
da classe empresarial da cidade em defe
sa da comunidade e dos negócios.

DIVULGAÇÃO

INDÚSTRIA NAVAL RENASCE
Esta indústria que consome aço que o Brasil tem condições de pro
duzir a preços bem atraentes e que se desenvolve ao longo do lito
ral que não nos falta, chegou praticamente à extinção no país.Os
investimentos na indústria petrolífera e o sucateamento da frota
nacional levaram a novos investimentos e hoje o poís já ocupa a 6°
posição no mercado mundial em quantidade de navios contratados.
Ainda ossim, enquanto a China está com mais de 3.700 encomendas
e a Coreia do Sul com 2.400, o Brasil tem encomendas de apenas
195 embarcoções. Embora sejam mais do que as 123 dos Estados
Unidos, ainda estomos milito longe do ideol. lembrando que Santa
Catarina está crescendo neste mercado.

RESERVAS DE POTÁSSIO 'PORQUE SIMPLIFICAR?
O potássio é um componente básico dos
fertilizantes, mas o Brasil importa mais
de 90% do consumo a um custo de USS
3,8 bilhões ao ano.Enquanto isto, na re

gião do encontro do Rio Madeira com o

Rio Amazonas, se sabe que existe a ter
ceira maior reserva de potássio do mun

do - a única ainda não explorada - que
já foi dimensionada nos anos 70 quando
a Petrobrás perfurou poços em busco de
petróleo na região.Muitas vezes fico difí
cil entender como o Brasil ainda assim é
competitivo no agronegócio.

Em debate a Portaria 1510/09 que
já está vigorando parcialmente e

que deverá estar plenamente em

vigor a partir de 21/08 do próximo
ano que institui uma série de regras
a serem obedecidas pelas empresas
que adotam o ponto eletrônico. A
maioria das medidas são extrema
mente burocráticas e de muito di
fícil implantação, mas são normas

que estão em vigor e que exigem a

mobilização da comunidade empre
sarial para serem revertidas.

Ikarsten@netuno.com.br

Refis da crise arrecada R$ 1,8 bi
Só em novembro, caixa do governo recebeu reforço extra de R$'1 bilhão
BRASíLIA
o caixa do governo federàl

já teve um reforço extra de cer-
.

ca de R$ 1 bilhão em novembro,
com o recolhimento de tributos
em atraso proporcionado pelo
chamado "Refis da crise", segun
do informou o coordenador-geral
de Tributação e Cobrança da
Receita Federal, Marcelo Lins.
Desde o seu início, em 17 de

agosto, até a quinta-feira da se

mana passada, o Refis (progra-

ma de renegociação de dívidas
dos contribuintes com a Recei
ta e com a Procuradoria-Geral
da

_

Fazenda Nacional) arreca

dou R$ 1,8 bilhão.
Em outubro, a arrecadação de

R$ 776 milhões decorrentes do
Refis da crisemais o recolhímen
to de depósitos judiciais que es

tavam na CaixaEconômica Fede
ral ajudou o governo a ter receita
recorde para aquele mês. Como
os dados das contas públicas

mostram que o governo enfren
ta dificuldades para cumprir
a meta de superávit primário
(economia para pagar juros da
dívida) de 2009, a arrecadação
do Refis em novembro repre
sentará uma importante con

tribuição para esse esforço. De
acordo com os dados da Receita
Federal, 1,17 milhão de contri
buintes já aderiram ao programa.

AGÊNCIA ESTADO
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SUPERÁVIT

Balança comercial em US$ 615 mi
A balança comercial fechou novembro com um superávit de US$ 615 milhões. O

soldo é 62,4% inferior ao registrado em novembro do ano passado, quando a balança
foi superavitária em US$ 1,634 bilhão. Além disso, o saldo de novembro é o segundo
pior do ano, atrás apenas do registrado em janeiro, quando a balança comercial foi
deficitária em US$ 529 milhões. Segundo os dados divulgados ontem pelo Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em novembro, que teve 20 dias
úteis, as exportações somaram US$ 12,653 bilhões, com média diária de US$ 632,7
milhões, o que significa uma queda de 14,2% ante a média verificada em neremhm
do ano passado (US$ 737,7 milhões), e de 5,7% em relação a outubro último (US$
670,6 milhões). As importações tctelízemm US$12,038 bilhões no mês.

INDICADORES

SELlC 8,75%

TR 0,019%

CUB 983,10

BOVESPA t: 2,26%

POUPANÇA 0,5

21.0UTUBRO.2009

1.DEZEMBRO.2009

NOVEMBRO.2009

1.DEZEMBRO.2009

1.DEZEMBRO.2009

DÓLAR COMERCIAL (EM RS) 1,7210 1,7230 4-1,88%'

1,8400 .. -1,21 %

1,9000 4 -1,1 %

2,5957 4-1,49%

DÓLAR TURISMO (EM RS) 1,6400

DÓLAR PARALELO (EM RS) 1,80.00

EURO (EM RS) 2,5943

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA .

'rabeíícoato do Munldplo e comarca deJaragua do Sul

Margot Adelia Grubba Lehmann,
Tabeliã eOficiala Designada

Avenida Marechal Oeodoro da Fonseca nQ 1589,
Telefone: (47) 3273-2390 H. de Furte. 09:00h as 18:0Oh

REPúBuCA FEDERATIVADO BRASIL- ESTADO DE SAN1l\.CATARlNA
Tabelionato do Município e Comarca de jaraguã do Sul � MargatAdelia Grubba Lehmann,Tabeliã eOficiala

Designada - Avenida MarechalDeodoro da Fonseca nv 1589 - Telefone: (47) 3273-2390
Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

EDI1l\L DE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando
os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se,
desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser
lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para
aceiranem), ou pagar(em) ser(em) desconbecídas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente{s)
ou domiciliada(s) fora daCircunscriçãoGeográfica daServentia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação
no endereço fornecido pelo apresente, tudo em conformidade com os arts. 995,997 c/c 1023, todos do CNCGl

Protocolo: 130132 Sacado: ANA KARINA GONZAGA SANSON CPF: 003.615.889-50
Cedente: MARGarADELlA GRUBBA LEHMANN CPF: 508.380.599-53
Número do Título: 000098-1 Espécie: Cheque
Apresentante: MARGOTADELlA GRUBBA LEHMANN

.

DataVencimento: 16/11/2009 Valor: 800,00
Liquidação após a intimação: R$ 10.00. Condução: R$ 4,74,Diligência: R$ 20.00. Edital: R$ 10,00

Protocolo: 129468 Sacado: DANIELETRAMPUSCH CPF: 054.389.599-86
Cedente: SICOOB-SC BLUCREDI COOP ECON E CREDITO CNP): 03.960.819/000
Número doTítulo: 11073 Espécie: Duplicata de Verida Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 10/10/2009 Valor: 58,35
Liquidação após a intimação: R$IO.00. Condução: R$13.89, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ 10.00

Protocolo: 129319 Sacado: GILNEI KUCHNIR CPF: 008.622.649·52
Cedente: D)D IMOVEIS !:rOA CNP): 83.540.187/000
Número do Título: 298/REAJ090 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 10/11/2009 Valor: 444,17
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 16.71. Diligência: R$ 20,00. Edital: R$ 10,00

Protocolo: 129946 Sacado: )ACKSON LEANDRO DEMOURA RODRIGUES CPF: 849.564.371·53
Cedente: BVFlNANCEIRA S/A·C.EI. CNP): 0!.l49.953/000
Número doTítulo: 131002440 Espécie: INDlCACAO
Apresentante: SERGIO SCHULZE & ADVOGADOS ASSOCIADOS DataVencimento: 14/06/2007 Valor: 2.645,88
Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$14,60. Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10.00

Protocolo: 129574 Sacado:)AlZl EMPORlO DAS MADEIRAS !:rDA CNP): 04.551.648/000
Cedente: lNFOSOFfSISTEMAS LTDA EPP CNP): 73.378.903/000
Número doTítulo: 11565-0 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 1l1ll/2009 Vaiar: 630.00
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,00

Protocolo: 129773 Sacado: )OSlANE ZAPEUNl CPF: 036.931.299·67
Cedente: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR PONTUAL CNP): 05.939.928/000
Número do Título: 548001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 15/11/2009 Valor: 90.47
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 16,00, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,00

Protocolo: 129956 Sacado:)ULIA MONTIBELLER CPF: 008.555.469·30
Cedente: SICOOB·SC BLUCREDI COOP ECON E CREDITO CNP): 03.960.819/000
Número do Título: 10961 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRA.:JESCO DataVencimento: 15/10/2009 Valor: 140,00
Liquidação apósa intimação: R$10,oo, Condução: R$4,74, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 129944 Sacado: MARIA QUEIROZ NOGUEIRA CPF: 809.697.809-82
Cedente: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL !:rDA CNP): 01.209.784/000
Número doTítulo: 592404(14�15Espécie: Letra de Câmbio
Apresentante: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL LTDA DataVencimento: 20/11/2009 Valor. 338,40
Liquidação após a intimação: R$IO,OO. Condução: R$ 14.60, Diligência: R$ 20.00, Edital: R$ 10.00

Protocolo: 129264 Sacado: MARLETE FElTRIN ROCHA CPF: 039.206.219-48
Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN irn
Número do Título: 24727 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: UNlBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento: 09/1 1/2009 Valor: 215,00
Liquidação após a intimação: R$IO.OO, Condução: R$,15,30, Diligência: R$ 20.00. Edital: R$ 10,00

Protocolo: 129943 Sacado: NELSON RlCI-ITHCIK CPF: 056.434.399-48
Cedente: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL !:rOA CNP): 01.209.784/000
Número doTítulo: 535761(29/36Espécie: Letra de Câmbio
Apresentante: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL !:rOA DataVencimento: 20/11/2009 Vaiar: 198.29
Liquidação após a intimação: R$lO.OO. Condução: R$ 26,56, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$lO,OO

Protocolo: 129788 Sacado:V1lMAMARTINS CPF: 829.259.419-15
Cedente: 0)0 IMOVEIS LIDA CNP): 63.540.187/000
Número doTítulo: MS-L0TE87·3 Espécie: Duplicata devenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 15/11/2009 Vaiar: 507,90
Líquídaçâoapõs a intimação: R$lO.OO. Condução: R$15.30, Diligência: R$ 20.00. Edital: R$ 10.00

MargotAdeJia GrubbaLehmann,Thbeliã eOficiaJa Designada
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CORRUPÇÃO Expectativa de vida sobe e

vai para-72 anos em 2008Lula não comenta A expectativa de vida da

população brasileira passou
de 69,66 anos... em 1998, para
72,86 anos, em 2008. No ano

passado, a esperança de vida
dos homens era de 69,11
anos e a das mulheres, 'de
76,71 anos. Os dados são da'

pesquisa Tábua Completa 'de
Mortalidade, divulgada on

tem pelo IBGE (Instituto Bra
sileiro de Geografia e. Estatís

tica). A mortalidade infantil
no país caiu de 100 para 23,3
óbitos em cada grupo de mil
nascidos vivos entre 1970 e

2008.

Segundo o IBGE, o Bra
sil levará um certo tempo
para alcançar' patamares
elevados como os do Japão,
de Hong Kong (China), da
Suíça, da Islândia, da Aus-

trália, da França e da Itália,
onde a vida média já é su

perior a 81 anos. Pela pes
quisa, o Brasil só atingirá
ess'e nível por volta de 2040.

Os dados indicam, entretan
to, "que o avanço ré signifi
cativo, se for considerada a

expectativa de vida do bra
sileiro em 1940 - inferior
aos 50 anos de idade (45,50
anos). A Tábua Completa de
Mortalidade da' população
do Brasil é divulgada anual
mente pelo IBGE desde 1999
e tem sido usada pelo Minis
tério da Previdência Social
como um dos parâmetros do
fator previdenciário das apo
sentadorias sob o Regime Ge
ral de Previdência Social.

sobre caso Arruda
Presidente não deu palpites sobre escândalo
ESTORIL

As imagens da governador do
Distrito Federal, José Roberto Ar
ruda (DEM), e de seus assessores

recebendo propina não serviram

para convencer o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva da culpabili
dade dos envolvidos. Momentos
antes de deixar Estoril, em Portu

Sal, onde participou da Cúpula
Ibero-Americana, ele disse que
não cabe ao chefe de Estado se

manifestar sobre investigações da
PF (Polícia Federal), mas afirmou
que as imagens, na sua opinião,
não provam nada. '1\ imagem
não fala por si. O que fala por si é
todo o processo de investigação".
Para o presidente, caberá à PF es

clarecer as circunstâncias dos
crimes e à Justiça se pronun
ciar sobre as responsabilidades.
"O presidente da República
não pode ficar dando palpites
se é bom ou se é ruim. Vamos

aguardar a apuração." Lula
também se esquivou ao afir
mar que enviou ao Congresso,
em 2008, duas mini-reformas
políticas, medida que, no seu

entender, poderia evitar es

cândalos de corrupção. "Não
é o 'Poder Executivo que vota
no Congresso Nacional. Nós já
mandamos uma no ano pas
sado, mandamos outra agora,
com sete pontos importantes
para serem votados", lembrou
ele, destacando o - financia
mento público de campanha.

. AG�NCIA BRASIL

Ciro iron'iza aproximação de_J

�
CD
""

Lula deu a entender que se manifestaria após fim das inyestigações da PF
,I José Serra com o Nordeste

FORTALEZA ministro do Planejamento ou de-
Dizendo estar "candidatíssi- putado constituinte com projetos

mo" a presidente da República, ou obras da região.
o deputado federal Ciro Gomes Ciro negou ter dito que desis

(PSB/CE) ironizou ontem a pre- tiria de ser candidato apresidente
tensão do governador de São da República caso o governador
Paulo, José Serra, pré-candidato de Minas, Aécio Neves, viabilize
do PSDB, de demonstrar íntímí- sua indicação pelo PSDB. Para
dade com o Nordeste. "É mais Ciro, a candidatura de Aécio po
fácil um boi voar", disse o de- deria romper com a relação de re
putado, sem disfarçar o sorriso, sistência existente entre o PSDB

quando perguntado se Serra ti- e o PT de São Paulo que obriga,
nha virado nordestino. segundo ele, quem está no poder

Na última sexta-feira, em a fazer arranjos políticos com

palestra na Fiec '(Federação das partidos e segmentos que repte
Indústrias do Ceará), Serra fez sentam o que há de mais corrup
questão de desmistificar a ima- to na vida pública brasileira.
gem de antinordestino, citando
contribuições que deu como AGÊNCIA ESTADO

Planalto espero dividendos
o governo acredita que o crise

enfrentada pelo Democratas, com

denúncias de corrupção envolvendo
o <,governador do Distrito Federal.
José Roberto Arruda, renderó divi·
dendos políticos ao PT nas eleições

de 2010. Na avaliação do Planalto, o
escândalo do DEM atinge em cheio
não só a candidatura de Arruda à

reeleiçõo como o aliança do parti
do com o PSDB para a sucessão do
presidente luiz Inócio lula da Silva.

temente e fazer uma reforma

política. Ela é condição funda
mental para que a gente tente

evitarque problemas como este

continuem ocorrendo".'

"Eu espero que o Congresso Na
cional tenha maturidade para
compreender que grande parte
dos problemas que acontecem

com dinheiro é a questão da es

truturação partidária no Brasil",
afirmou. "Vamos mudar urgen- AGÊNCIA ESTADO

AGÊNCIA BRASIL

Co�J,eça: liffanl:f, Debora, [)rica,
.J-Ielena, S-t:efanl:f e Amigas

IIEllEn
'

SAlTO nlYIl
. ��c-iç:r- de- ç:r-��t»�OO1'l4 tooe:r-t

R. José Theodoro Ribeiros, fI�3 - l!haJ?a_tfj.gufaira

Ambiente climatizado c:

Ciro nêgou desistência de candidatura caso Aécio viabilize indicação

r
,
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Já imaginou ler o seu jornal predileto enquanto curte suas merecidas férias de verão?
O Correio do Povo imaginou!

Entre os dias 22 de dezembro e 9 de janeiro
será entregue nos municípios de Barra Velha, Piçarras e Penha.

Solicite já a transferência do endereço da sua assinatura.

o CORREIO DO POVO
'2106-1919'
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
julimar@ocorreiodopovo.com_br

índio não vem
Depois de anunciar Índio, o diretor da

Malwee/Cimed, Cacá Pavanello, voltou
atrás e disse ontem que o jogador nãovem
mais. O motivo, segundo o dirigente, seria'
porque a comissão técnica quer um.time
mais jovempara2010 e o pivô já está com 37
anos. Já o jogador, atualmente no PraiaClu
be, disse a repórter Genielli Rodrigues que
não viria para cá "em virtude de uma briga
em 2004, quando jogava na rubra'. .o joga
dor se referiu a uma confusão que aconte

ceu na semifinal da liga daquele ano. Pava
nello disse ainda que, na semana que vem,
umnovo pivô deve ser anunciado.

,

MEMÓRIA·

"VOCÊS QUATRO,
FORMEM UM

TRIÂNGULO
NO MEIO DO

CAMPO".

LULA, TREINADOR
DO CLÁSSICOTIME
DO SANTOS, NA
ÉPOCA DE PELÉ,
PEPE,COUTINHO

-

ECOMPANHIA
LIMITADA.

DOIS TOQUES
SUBO!) • Quatro atletas da CE]/
Luterprev/FME conquistaram,
com o time de Blumenau, o
vice-campeonato estadual de
futsal sub-9.

***

XADREZ·Colégio Evangélico,
no masculino, e Escola Ricieri
Marcatto, no feminino, foram os

vencedores do Torneio de.Xadrez

doCE].
***

fiGUEIRENSE·O técnico Márcio

Araújo e sua comissão juntaram
os trapinhos e acertaram ontem a

saída do Figueirense.
***

AVAí· Atrás de treinador, o
Avaí tentou trazer Péricles
Chamusca, mas o alto salário

pedido por ele fez com que o

Leão desistisse do negócio.

ESTADUAL
<'

Malwee gol·eia e passa para semifinal
.

.

. -

Depois da vitória por 7x2 sobre a Unisul, o adversário agora será a Kron��,
JARAGUÁ DO SUL

Mais uma vez a rivalidade
será posta em jogo, em novo

momento decisivo. Na próxi
ma semana (segunda e quarta-

.

feira), Malwee/Cimed e Krona/
Joinville se enfrentam na brigá
para chegar na decisão do Cam

peonato Catarinense da Divisão
Especial. O time jaraguaense
conquistou a vaga ontem à noi
te, na Arena Jaraguá, ao golear
a Unisul por 7x2. Quem passar
no clássico, fará a final contra
Florianópolis ou Pinhalzinho,

No jogo de ontem, a Malwee
começou pressionando, mas

logo a Unisul equilibrou as
.

ações. Gol mesmo só aos dez
minutos, quando' Falcão co

brou falta direto para as redes,
fazendo 1xO para' os donos da
casa. Mas nem deu tempo da
torcida comemorar e Gordo
deixou tudo igual de novo. Aos

14min35, Xoxo viu o goleiro
adiantado e, da quadra defen
siva, tocou para o gol vazio e

fez 2xO. Pouco antes do final, a
Unisul' ainda acertou o traves

são do goleiro Tiago.
Depois do intervalo, o time

manteve. o mesmo ritmo. A

1min10, Falcão cobrou escan

teio e Dían, de carrinho, fez
3xL Dois minutos depois, ó ca

misa 12 fez mais um. A Unisul
ainda descontou aos 5min07,
com Ariel, mas a Malwee/Ci
med seguiu firme e fez mais
três, com Leco e Falcão anotan

do duas vezes.
O primeiro jogo da semifinal

será na Arena Jaraguá e a volta
em Ioínville, no Centreventos
Cau

. Hansen, As informações
sobre ingressos serão divulga
das durante a semana pela di
retoria. Quem deve voltar para
esse confronto é o pivô Lenísio. Molwee, do 010 Lucas, goleou' com propriedade e segue em busco de mais um título poro o galeria
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AUTOMOBILISMO /

Renault troca de carro para 201 O
'. / .

laraguaense l(reis lr. confinnou participação na competição do ano que vem
JARAGUÁ DO SUL

.

A mudança ainda não foi
anunciada oficialmente pela
Renault, mas a Copa Clio
passará a se chamar Copa Re
nault Sandero em 2010. A in

formação é do piloto Kreis Jr..
que participou de três últimas

etapas dessa temporada e no

ano que vem pretende dispu
tar todas as corridas da nova

competição e terminar, pelo
menos, em terceiro lugar na

classificação geral.
De acordo com ele, a com

petição terá o mesmo regula
mento. O que muda é apenas
o veículo e, por consequência,
a velocidade. "A disputa fica
rá mais rápida, o Clio tem 147

cavalos e o Sandero 185. Será
bem diferente e com certeza vai
chamarmais público", acredita.

O piloto disse também que
a mudança é uma estratégia
'da Renault para renovar a

competição que está há oito
anos no automobilismo nacio
nal. "A montadora sentiu a ne

cessidade de dar um upgrade
na prova e trocou os carros,

optou pelo Sandero porque é

o carro mais popular da mar

ca", lembrou.
Kreis Jr. voltou ao asfal

to esse ano. O piloto iniciou
2009 na Pickup Racing, onde
fez apenas três corridas: Como
não se adaptou à tração trasei
ra ele voltou a competir na

Copa Clio, competição que
disputava em 2007. "Não con

segui me ajustar na picape. E
como já estava no final da Clio
resolvi entrar e usar as corri
das como preparação para
2010".

.

I

Nessa temporada, o jara
guaense terminou na nona

colocação geral. Na última'

prova, que aconteceu no fim
. de semana, em Interlagos, fi
éou em quarto.. "Mesmo par
ticipando somente das três
últimas corridas, terminei o

campeonato entre os dez pri
meiros e conquistei dois pó
dios, foi um ano muito bom",
considerou Kreis. José Witte
foi o campeão da última edi

ção com o Clio. Rodolfo Pousa
ficou com o vice-campeonato
e Rolf Gemperli terminou na

terceira posição. Esse ano, Kreis Jr. terminou na nona colocação, resultado considerado bom para quem fez apenas três provas

Sorteio da Copa contará com

artistas e jogadores famosos
Jaraguá ganha
14 troféus

CIDADE DO CABO víd Beckham, e o atleta etíope
A campanha contra o ra- Haile Gebrselassie, bicampeão

cismo que a Fifa promove há olímpico nos dez mil metros,
alguns anos vai ter um reforço entre outros títulos. John
importante amanhã, na ceri- Smit, capitão da equipe da
mônia do sorteio dos grupos África do Sul que foi campeã
da Copa de 2010. O evento será mundial de rúgbi, e Matthew
marcado pela mensagem da in- Booth, ex-integrante da sele

tegração racial, tanto em alguns ção de futebol-do país, estarão
discursos como pela presença na plateia.
física de alguns convidados. Charlize Theron vai ser a'

.

A Fifa divulgou ontem a Iis- "ajudante" do secretário geral
ta de personalidades que con-

--

da Fifa, [erome Valcke, duran
firmaram presença no evento. . te o sorteio. Entre os ex-joga
A atriz sul-africana Charlize dores de futebol convidados
Theron, uma das estrelas de .estâo o alemão Beckenbauer,

.

Hollywood, vai ser a apresen- o francês Platini, o português
tadora do sorteio. Outro con- Eusébio e o camaronês Roger"

vidado de grande destaque Milla. Já o ex-presidente sul
simbólico é Makhaya Ntini, o africano Nelson Mandela, lí
primeiro jogador negro a atuar der da luta contra o apartheid,
em uma equipe sul-africana vai ter apenas uma mensagem

,§. de críquete. exibida nos telões do Centro
9 Também estarão no Cen- de Convenções - aos 91 anos,
� tro de Convenções da Cidade ele tem feito raríssimas apari

Beckenbauer comandou sorteio no Alemanha em 2006 e volta 00 evento do. Cabo o jogador inglês Da- ções em público.

JARAGUÁ DO SUL

Jaraguá do Sul dominou os.
- pódios da Copa Rica de Bící

cross, que aconteceu no fim de
semana, no Parque Malwee.
A competição, criada em ho
menagem ao piloto Ricardo

. Grutzmacher que integrava
a equipe Corinthians Esporte
Clube e morreu com 15 anos,
teve 14 pódios jaraguaenses.
A prova é disputada por ci
clistas da região. Além de
Jaraguá, Joinville e Schroeder
também subiram no pódio.

No próximo fim de semana
a pista do ParqueMalwee volta

. a sediar um evento da' moda
lidade. Desta vez acontece a

última etapa do Campeonato
Catarinense de Bicicross. A

equipe jaraguaense _
receberá

o troféu de campeã pela 17°
vez no Estado, já que garantiu
o título por antecipação. As
provas iniciam às 10 horas de.
sábado.
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FINAL SUL-AMERICANA

DURA MISSÃO DE REVERTER GOLEADA
Se repetir triunfo do Brasileirão, equipe força a decisão nos pênaltis

.

DIVULGAÇAO/PHOTOCAMERA
DA REDAÇÃO equatorianos jamais chega-

A tarefa do Fluminense ram a uma decisão.

logo mais à noite não é a das Os jogadores estão cons
mais fáceis. Mas o time co- cientes da importância do
mandado pelo técnico Cuca já título por causa do atual mo

provou no Campeonato Bra- menta da equipe. O atacante
sileiro que consegue reagir Alan, 20 anos, disse que esta
nas circunstâncias mais des- final será o jogo da vida dele.
favoráveis possíveis. E hoje o "É um sonho para qualquer
time terá de mostrar mais, uma, ' garoto participar de uma fi
vez o seu poder de reação. A nal Sul-Americana, ainda

equipe precisa repetir o pla- mais para mim que estive no

.

car que fez na última rodada banco de reservas da final da
do Brasileirão (4xO no Vitória) Libertadores. O gosto é me

para forçar os pênaltis diante lhor ainda pelo adversário
da LDU. O placar de 5xO dá ser o mesmo e ter a chance
ao Tricolor o título inédito da

.

de mudar a história a favor do
"

Copa Sul-Americana. Fluminense", revelou.
Se isso acontecer o Flumi- Uma das apostas de Alan

nense vai ser responsável por para reverter o resultado está
dar ao Brasil o segundo título na força da torcida do Flumi-

.' na história da competição. O nense. "Um dos nossos maio
atual campeão é justamente res obstáculos no primeiro
um brasileiro, o Internacio- jogo foi a altitude. Aqui, a

nal, único representante do maior dificuldade . para a

futebol nacional a sentir o LDU será encarar a nossa tor-

gosto de erguer a taça. Já os cida", garantiu. Time carioca venceu Vitória por 4xO e por isso acho possível reverter vantagem equatoriano de quatro gols
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