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Infrações de trânsito somam
mais de R$ 3 milhões este ano
De janeiro a novembro, os 47 radares distribuídos Militar, o resultado são H$ 3 milhões 397 mil prove-.

pelas ruas da cidade capturaram a imagem de quase nientes de multas de trânsito. O valor é destinado
29 mil veículos que trafegavam em desacordo com para investimento em sinalização e também para a

as normas. Junto às notificações feitas pela Polícia Polícia Civil e Militar.
.

No comparativo com os demais meses, novembro ultrapassou a média na quantidade de irregularidades, com 3.306 flagrantes
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Ferreti deve deixar
a Malwee em 2010
Treinador confirmn proposto do .

Seleção dá líbio. Decisão será tomado
depois do Campeonato Catarinense.
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Dnit promete abrir
lidtação em janeiro
Cronograma prevê início das
obras do contorno ferroviário
para o segundo semestre. Custo
previsto é de RS 100 milhões .
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Pesquisa da empresa de recolocação
profissional Catho. Fonte: Abril

FAMEG

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

,

O mundo está de olho em Copenhague,
na Dinamarca. Os debates sobre o aque
cimento global envolvem
autoridades políticas, em

presanais, sociedade' civil
e imprensa. Até agora, tudo
leva a crer que estamos cami
nhando para um grande avan

ço contra a emissão de gases
de efeito estufa.

Um importante sinal de
que isso realmente vai aconte
cer é que grandes poluidores
do mundo decidiram assumir metas para
conter a poluição. Entre .eles estão Estados
Unidos, China, Brasil e Índia. Por razões di-

ferentes, nenhum desses países tinha firma
do 11m compromisso antes, mas agora todos

decidiram fazer.
Já são 17 anós de nego- •

ciações, marcados por três

grandes debates. Tudo come
çou no Rio de Janeiro, depois
em Kyoto foi feito o primeiro
acordo e agora Copenhague
tem tudo para marcar uma

grande mudança social, polí
tica e econômica do mundo.

Os resultados do que for
feito agora com certeza serão julgados por
uma geração mais afeita à preservação do
planeta.

Até agoro,
'

I(

tudo leva a crer que
estamos caminhando

para um grande
, avanço contra o

emissão de gases
de efeito estufo
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Tecnólogos e o
mercado de trabalho

Os cursos superiores de tecnologia constituem a

etapa de ensino superior do sistema de educação pro
fissional brasileiro e, assim como os bacharelados e

licenciaturas, conferem diplomas de graduação, pos
sibilitando a continuidade dos estudos em especia
lização (lato sensu) e pós-graduação (stricto sensu).

Na lógica da educação profissional e tecnológica,
a vocação dos cursos superiores de tecnologia é aten
der demandas específicas do mercado de trabalho. A
ênfase nos processos de ensino-aprendizagem desses
cursos passa a recair sobre a tecnologia. Assim, a ma
triz curricular dos cursos estabelece quais capacida
des tecnológicas serão desenvolvidas no profissional
e quais os conhecimentos teórico-científicos necessá
rios para dominar essas tecnologias.

Trata-se de cursos que têm um tempo de dura

ção menor porque não são genéricos, pelo contrá
rio, focam em uma área específica, como logística,
processos gerenciais, gestão de recursos humanos,
entre outros. Isso, entretanto, não significa que são
cursos superficiais ou puramente técnicos. Partin
do do próprio conceito de tecnologia, os cursos

abordam o conjunto de conhecimentos, ferramen
tas e técnicas derivados da ciência e da experiência
prática, necessário à produção e comercialização
de bens e serviços.

'

Outro aspecto importante refere-se à atualização
permanente da estrutura curricular, uma exigência
do mundo contemporâneo para acompanhamento
das demandas sociais e das exigências do mundo do
trabalho, considerando o processo de globalização e

suas decorrências no campo da educação.
O tecnólogo é um profissional com formação espe

cífica, apto a compreender, usar eaplicar tecnologias.
Faz a interface entre o bacharel e o técnico, pois utili
za o conhecimento científico e tecnológico para resol
ver problemas postos pela prática. E por essas razões
têm sido destaque no mercado de trabalho.

NADI HELENA PRESSER, COORDENADORA DE

EDUCAÇÃO SUPERIOR DO SENACjSC

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

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

Av. Prefeito Waldemor Grubbo. 1400 • Baependi· CEP 89256-500 • CP 19. É obrigatório
informar nome completo. prolissão. ·CPF e • telelone (. não serão publicados).

PONTO DE VISTA

O regime especial de pagamento de precatórios
CRISTIANO MAHFUD WATZKO, ESTAGIÁRIO
DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DA
CASSULIADVOGADOS

A Proposta de Emenda' Constitu
cional, mais conhecida pela sigla PEC,
possui a finalidade de alterar preceitos
legais que estão inseridos na' Consti

tuição. É o caso da PEC 351/2009, que
busca alterar o regime especial de Paga
mento de Precatórios.

A PEC foi aprovada na semana pas
sada pelo Senado Federal, somente res

tando ser promulgada e publicada no

Diário Oficial do Congresso Nacional
antes de começar a valer.

Sendo que trará novas regras ao

Regime de .Pagamento de Precatórios,
destacando-se entre elas a atualização
de valores de requisitórios até o efetivo

pagamento, independentemente de sua

natureza, será feita pelo índice oficial
de remuneração básica da caderneta
de poupança. Aqui já se pode ver ela-

,

ramente a preocupação em diminuir
-

ao máximo os valores devidos pelas
Fazendas Públicas Federal, Estaduais,
Distrital e Municipais.

Outra alteração é a previsão de que
o pagamento dos precatórios' poderá
dar-se através de leilão, que serão rea

lizados por meio de sistema eletrônico
administrado por entidade autorizada
pela Comissão de Valores Mobiliários
ou pelo Banco Central do Brasil.

Para não dizer que a PEC têm visto e se

preocupado apenas com o lado do gover
no e não com o lado das empresas e dos
próprios cidadãos brasileiros podemos
dizer que no final da PEC, foi lembrado
o seguinte: "Ficam convalidadas todas as

cessões de precatórios efetuadas antes da
promulgação desta Emenda Constitucio
nal, independente da concordância dá
entidade devedora".

A OAB (Ordem dos Advogados) do
Brasil pretende contestar no STF (Supre
mo Tribunal Federal); a proposta através
de Adin (Ação Direta de Inconstitucio-.
nalidade). Segundo Flávio José, de Sou
za Brando, o presidente da Comissão de
Precatórios da OAB-SP: "o efeito do pa
gamento por meio de leilão- de 50% do
estoque das dívidas de precatórios, é um
calote oficial, porque estipula que o cre

dor que oferecer o maior desconto terá

pagamento prioritário".
Vale lembrar que muitas das dispo

sições conwtidas na PEC prejudicam
aqueles que possuem valores a receber
do Erário.
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Carolina Tomaselli
, Compra de terreno

Vereador Osni Bylaardt (PMDB) se reúne hoje, às 17 horas, com o

promotor público para denunciar a compra de terreno pela Prefeitura
para construção de casas populares sem aprovação da Câmara. Na úl
tima sessão, Bylaardt informou te); contatado três imobiliárias para se

informar sobre os valores para compra e venda praticados no Bairro
Caixa D'Água. "Acheium terreno naquela localidade de 125 milmetros
quadrados por R$180 mil. Enquanto que pagaram por um terreno de
30milmetros R$ 370 mil", denunciou. "Espero que esta compra não se

efetue, porque é um abuso do dinheiro público", acusou o vereador
tardiamente. Esta semana, o governo apresentou os "futuros mora
dores", com direito a fotinho e tudo.

Demissão Menos um
Projeto do Executivo que ins

titui o Programa de Desligamento
Voluntário de servidores efetivos e

estáveis da administração direta e

indireta do município, em trami

tação na Câmara, será discutido
amanhã, às 18 horas, em uma reu

nião entre vereadores e o sindicato
da categoria. A Casa quer saber o
que pensa o Sinsep sobre o po
pular PDV, que concede verbas
indenizatórias proporcionais ao

tempo de serviço.

Como está em regime de
urgência, a proposta deve ser

votada antes do recesso. O ve

reador Justino da Luz (PT), que
junto com o colega de bancada
Francisco Alves conversou on

tem com a direção do Sinsep, já
adiantou o voto. "Sou contrário
e não tem volta", disse, acrescen
tando que, "se a Prefeitura alega
que está engessada, é só mandar
embora os cargos de confiança e

valorizar o servidor efetivo".

Diploma 1
Câmara de Vereadores divulgou ontem nota à imprensa

esclarecendo que a proposta de emenda à Lei Orgânica que
institui a exigência de curso superior para cargos comissiona
dos não pode ser estendida aos vereadores, como defendeu a

prefeita Cecília Konell (OEM) em entrevistas à imprensa local.
"Independente de opiniões pessoais contra ou a favor do en

sino superior, o fato é que, eleitos pelo voto popular, os verea
dores, tenham ensino superior ou não, representam todas as

camadas da sociedade e ao apresentarem suas candidaturas
já se submeteram às exigências legais".

ca ro I i n a@ocorreiodopovo.com.br

Diploma2
"Já a escolha de ocupantes

para cargos-e indicações comis
sionadas não representa neces

sariamente esta vontade popu
lar, a medida que não se dá por
eleições diretas e democráticas,
portanto, qualquer comparação
demonstra desconhecimen
to da Lei Eleitoral", continua a

mesma nota, informando que
os critérios para candidaturas
a cargos eletivos se dá através
da Lei Eleitoral, seguindo le

gislação federal.

Sucessor Abono
Vice-presidente da Fiesc (Fe- Câmara de Vereadores de

deração das Indústrias do Estado Guaramirim aprovou projeto
de Santa Catarina), o empresário do Executivo para concessão de
Durval Marcatto Júnior assumirá abono no valor de R$ 70 para os

a presidência da Acijs em 2010. A servidores públicos. Em Iaraguá,
confirmação é do presidente Gui- o abono de R$ 400 aprovado pe
do Bretzke, que conduz a última

.
los vereadores só contempla os

plenária deste ano na próxima servidores do Legislativo, apesar
segunda-feira, 14. Em ano eleito- que quando os funcionários da
ral, Marcatto dará sequência às Prefeitura ganham, o benefício
discussões junto aos partidos é estendido aos da Câmara. Para
políticos pela redução das can- contemplar a todos, a Câmara
didaturas a deputado estadual - deveria propor uma "ação con-

e federal. . junta" com o Executivo.

Autônomos
A partir de um seminário

promovido na última segunda
feira pela Associação Empresa -

.

rial e a Câmara de Guaramirim,
o Executivo trabalha na elabo

ração do projeto para regula
mentar a Lei do Empreendedor

. Individual no município. Repre
sentantes do Sebrae explicaram
informaram as vantagens e o que
os profissionais autônomos pre
cisam fazer para conseguirem a

formalização. Modelos dos mu

nicípios de Palhoça e' Joinville
foram avaliados e poderão servir
de parâmetro para a Prefeitura.

Hepatite
Assembleia Legislativa apro

vou por unanimidade projetá
do deputado Carlos Chiodini
(PMDB) que institui o Dia Estadu
al de Combate às Hepatites, a ser
celebrado em 19 de maio. A inten
ção é divulgar informações sobre
a inflamação, que contamina 500
milhões de pessoas e é conside
rada a nova epidemia silenciosa
do milênio. Para Chiodini, a data
favorecerá campanhas em defesa

. de políticas públicas e contribuirá
para tomar mais acessíveis as in

formações sobre a doença e seu

tratamento.

FALAAí!
,

"
Se não aprovarmos

este ano, os servidores
não terão o reajuste
de 6% em janeiro,

"
PRESIDENTE-DA (ÃMARA DE
CORUPÃ, MARGOT HA,UFFE
(PMDBj, FAVORÁVEL À

REFORMA ADMINISTRATIVA
PRapOSTA PELO EXECUTIVO
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Assunto foi discutido ontem à tarde
. I

Câmara defende
lombadas físicas

I
I •

JARAGUÁ DO SUL

A instalação de' lomba
das físicas é consenso entre
vereadores e o Executivo. O
assunto foi díscutidrr ontem
na Câmara, em uma reunião

. com as autoridades de trân
sito do município e poderá
se transformar em projeto da
Prefeitura no início de 201Ô.

Segundo o secretário
de Planejamento, Aristides
Panstein, as lombadas físi
cas são proibidas pelo Con
tran (Conselho Nacional de

. Trânsito), que só autoriza
em raras exceções que não
atendem aos pedidos da po
pulação. No entanto, é pos
sível fazer um projeto na

área, desde que 'o Comcida
de (Conselho Municipal da
Cidade), que reúne 24 en-

. tidades de Jaraguá do Sul,
também aprove a ideia.

"O trânsito vai estar na

pauta da próxima reunião
do Comcidade, em fevereiro.
Se as entidades da sociedade
civil também defenderem a

proposta, a Prefeitura irá fa
zer um projeto de instalação
e vai buscar homologar no

Contran", explica Panstein.
O diretor de Trânsito,

. José Schmitt, lembrou aos

vereadores que a Prefeitura

'pode ser responsabilizada
em um acidente, caso a lom
bada física não esteja au

torizada pelo Contran, "Se
outras cidades fizeram ile
galmente, nós não faremos o

.

mesmo", comentou.
O vereador Jaime Ne

gherbon (PMDB), que soli
citou a reunião, aprovou o

encontro. "Todos querem as

lombadas físicas. _ Precisa
mos agora trabalhar juntos
para elas possam ser instala
das", afirmou.

I
I

1.2
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Lei Orgânica é -adiada
Por causa de emendas, vereador pede vista ao processo
JARAGUÁ DO SU.L

A votação da LOM (Lei Or
.gâníca do Município) irá a vo

tàção até a próxima sexta-feira
- na Câmara de Vereadores. ,A
proposta seria votada' da ses

são ordinária de ontem, mas o

vereador José de Ávila (DEM)
pediu vista ao processo e terá
três dias para dar uma respos
ta à Mesa Diretora.

Ávila explica que pediu
vista porque o projeto recebeu
duas emendas ontem, que pre
cisariam ser discutidas com

mais calma. "Nós também
estamos errando em discutir

apenas dois artigos, pois a Lei,
Orgânica é muito maior. :É um
direito do vereador votar com
consciência, isto é, conhecer'
.bem a proposta e todas as suas

emendas", afirmou. '

A presidente da comissão

que revisou a Lei Orgânica,
Natália Petry (PSB), capta que
o grupo se reuniu ontem de
manhã para discutir dois pon
tos do projeto. No final, foram
feitas duas emendas ao texto

original, apresentado quinta
feira passada. A primeira per
mite- que 25% dos comissio
nados dos primeiros escalões
não precisem de curso supe
rior, desde que tenham cursos

técnicos ou experiência com

provada na área,
Ao outra emenda reduz de'

dois para um ano, o período
mínimode residência/em Jara
guá do Sul para os comissio-

CÉSAR JUNKES

José de Ávila (DEM) pediu mais tempo para analisar as duas emendas propostas pela comissão

O líder do governo Ademar
.

Possamai (DEM) concordou
com o pedido de vista do co

lega de partido, 'Para ele, há
muitos pontos a serem debati
dos, e a Câmara de Vereadores
não pode se antecipar na vota
ção. '� Lei Orgânica não trata
apenas dos artigos polêmicos,
toda a estrutura dela foi alte
rada. São mais de 270 artigos
para serem avaliados, por isso
eu concordo com o pedido de
vista do Ávila", defende.

A lei Orgânico poderá ser vota
do em uma sessõo extraordinário no

sexto-feira. Segundo o presidente
do Câmara, Jean Cario leutprecht
(PcdoB), isso ocorrerá se Ávila, que
pediu visto, nõo concordar em reoli-

zor no quinto.
"

A segundo votaçõo
preciso ocorrer 10' dias depois e

queremos resolver ainda em 20'0'9",
comenta. A revisõo do LOM foi pro
posta em janeiro pelo 68 e_envolveu
vereadores e funcionários da Casa.

nados assumirem os cargos.
Segundo Natália, as duas pro
postas foram aprovadas por
'unanimidade entre os mem-

bras da comissão. "Está tudo
certo, agora. Não há mais o

que comentar sobre a Lei Or

gânica, é só votar", afirma. GIOVANNI RAMOS

.
.

Aprovado convênio para habitação
Atingidos pela enchente serão beneficiados na parceria entre Prefeitura e Sesc

JARAGUÁ DO SUL dias, com quatro apartamentos
A Prefeitura e o Sesc (Servi- cada. O convênio terá 24 meses

ço Social do Comércio) firmarão de duração, mas a expectativa é
na sexta-feira, um acordo para que os trabalhos estejam pron
construção de 16 apartamentos tos em tzmeses.

para atingidos na enchente do A proposta não seria vota-
'� ano passadcr. O projeto 'que au- da na sessão de ontem, mas
toriza o convênio foi aprovado, .foi colocada na pauta a pedido
por unanimidade ontem à noite da bancada do Democratas.
na Câmara de Vereadores. Segundo o líder do governo,

Cf)

•

Pelo projeto, a prefeitura Ademar Possamai (DEM), a.

� será a responsável pela doação solicitação foi feita porque o
::;
co: de quatro terrenos de 325 me- Sesc marcou a data da assi-
«

,� tros, localizados no bairro Tifa natura do convênio para esta

Segundo Ademar Possamai (DEM), convênio será assinado na sexta-feira Martins. O Sesc fará quatro pré- sexta-feira.
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Infrações somam mais de R$ 3·mi
Só radares eletrônicos emitiram quase 30mil multas de janeiro a novembro
JARAGUÁ DO SUL

Desatenção, pressa, nervosis
mo, desconhecimento. Não im

porta a desculpa, o fato é que, em

Jaraguá do Sul, os motoristas têm
abusado da velocidade e os nú

meros ratificam essa afirmação.
De janeiro a novembro, os 47

fotossensores distribuídos pela
cidade capturaram a imagem
de quase 29 mil veículos que
trafegavam em desacordo com

as normas brasileiras. Junto às

notificações feitas pelá. Polícia
Militar, o

.

resultado são R$ 3 .

milhões 397 mil desembolsá
dos devido à imprudência.

Conforme dados da Diretoria
de Trânsito do município, as es

tradas recordistas em infrações
fotografadas por radares insta
lados em semáforos são Mari
na Frutuoso,'Walter Marquardt
e José Theodoro Ribeiro. Já as

lombadas eletrônicas com mais
emissão de multas no município
estão na Bernardo Dornbusch,
Reinaldo Rau e Marechal'Deo
doro da Fonseca. Segundo José
Schmitt, responsável pelo setor,

.
a realidade tem como principal
explicação o significativo volu-

me de automóveis que percorre
as vias diariamente, além, é cla
ro, da irresponsabilidade.

No entanto, na opinião dele,
a relação das campeãs tende a se

alterar nos próximos meses. Isso

porque, a colocação recente de
um aparelho na Avenida Prefei
to Waldemar Grubba, possivel
mente, vai fazer a rua aparecer
na listagem. Apenas no último
mês, quando começou a funcio
nar, o radar flagrou 440 pessoas
infringindo a legislação, ou seja,
foi o recordista do período. Em
segundo lugar veio o da Rua
Bernardo Dornbusch, com 108

notificações. Nos cruzamentos,
porém, novembro acabou saindo
caro para os condutores que não
se atentaram aos sinaleiros dos
bairros Ilha da Figueira e Barra
do Rio Cerro.

No comparativo com os de
mais meses, o passado ultrapas
sou a média na quantidade de

irregularidades. Foram 3.306 fla

grantes contra 2.993 em janeiro,
que vem relacionado logo na se

quência da lista.

KELLY ERDMANN Mês de novembro foi o que mais teve notificações de trânsito durante o ano

Notificações se equiparam a

SemallatJa.acidentes. segundo diretor
18 a Para o diretor de Trânsito ene!gia elétrica.

da Prefeitura de [araguá do A soma ainda são acres

Sul, José Schmitt, a quanti- centados os 5,35% repassados
dade de multas expedidas no ao governo do Estado e 5%
município é justificada atra- ao Funset (Fundo Nacional
vés de uma conclusão sim- de Segurança e Educação de

ples .. Segundo ele, os moto- Trânsito). Para completar, tem
ristas não estão respeitando também os 2,2% dos Correios,
a legislação e as notificações que fazem o envio das corres

são tão numerosas quanto os pondências às residências dos
acidentes provocados' pela infratores, 0,95% do recolhi

imprudência dos condutores. .

menta das taxas aos bancos,
"Não queremos símplesmen- 0,54% à Jari (Junta Admínis
te penalizar, mas proteger atrativa d; Recursos de Infra
vida", afirma. ções) e 0,35% corresponden-

Por isso, 28,62% dos va- te às devoluções de multas
lares arrecadados são desti- recorridas e, posteriormente,
nados à sinalização viária e a extintas.

ações de educação preventiva.
Outros 14,31% vão para a Po
lícia Militar e a mesma par
cela também à Polícia Civil.
A divisão ainda inclui 26%
gastos a partir do pagamento
do aluguel dos equipamentos
e 2,37% encaminhados à Ce-

José Schmitt: imprudência só pode ser contida com multas e educação lese referentes ao consumo de

Infrações
e multas

• Dirigir alcoolizado: RS 957,69
e sete pontos na CNH

• Nõo usar cinto de segurança:
RS127,69 e cinco pontos
na CNH

• CÓnduzir'veículo sem

documentaçõo obrigatória:
RS 53,20 e quatro pontos na CNH

• Conduzir veículo nõo licenciado:
RS191,53 e sete pontos na CNH

• Parar o veículo sobre faixa de

pedestres: RS 85,13 e quatro
. pontos na CNH

'

'. Velocidade superior à máxima

permitida em até 20%: RS 85,13
e quatro pontos na CNH

• Velocidade superior à máxima

permitida em mais de 20%:

RS127,69 e cinco pontos na CNH

• Velocidade superior à máxima

permitida em mais de 50%:
RS 574,61% e sete pontos na CNH

RADARES'EM CRUZAMENTOS
• Rua Marina Frutuoso - 3.344 multas

................. � .

� �u.��a.lte.r�a.r.9u.a.E�!:::��1?��u.lta.�
• Rua JoséTheodoro Ribeiro-1.995 multas
• Rua José Narloch -1.290 multas.
• Rua Francisco Hruschka -1.093 multas
• Rua 25deJulho-941 multas
• Rua Manoel Francisco da Costa - 885 multas
• RuaRinaldo Bogo - 712 muitas
� Ruoóii ProCópio 6. deóliveira=Ó13 mUitos
...........................................................................................................................................

• Rua Feliciano Bortolini - 596 multas

� ��a �pi���i� ��:::: �!? ��It��
• Rua Erwino Menegotti - 472 multas
........................................................................ _ .

.• Rua Joaquim E de Paula - 282 muitas
• Rua Waldemar Rau - 251 multas
• Rua Jorge Czerniewil2 - 242 multas

__
� ���}���J����ri�Ayr��=l?ºIl1�lt�� ..

• Rua Joõo Planincheck - 186 multas
• Rua Roberto Ziemann -174 multas
• Rua DomingoAnadeto Garcia - 98 multas

. ,

LOMBADAS ELETRÔNICAS
• Rua Bernardo Dornbusch - 5.152 multas
• Rua Reinoldo Rau - 2.811 multas
................................................................. - .

• Av. Mal. Deodoro da Fonseca -1 ;662 muitas
• Rua Henrique Piazera - 920 multas

� �venida Getúlio Vargas - 574 muitas
• AvenidaWaldemar Grubba - 440 multas
• Rua Epitácio Pessoa - 207 multas
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PEIXES

VALE DO ITAPOCU---------

Piscicultores pedem
apoio da Prefeitura
Apisma quer assistência veterinária gratuita
MASSARANDUBA

Com dois anos de ativi
dade regularizada, a Apisma
(Associação de Piscicultores
de Massaranduba) ainda bus
ca apoio da Prefeitura. Em

suma, o presidente Vilmar
Rossi, reivindica assistência

técnica, corte do pagamento
do veterinário da adminis

tração pública e manutenção
das ruas de acesso até as pro
priedades dos cultivadores
de peixes.

De acordo com o tesou

reiro da associação, Cesário

-Melchioretto, que há 12 anos

trabalha no setor; o valor dos

serviços prestados nesse ano

pelo profissional da Prefeitu
ra custará R$ 5 mil aos cofres
da Apisma. Ele acredita que a

administração pública pode
disponibilizar esse trabalho

gratuito aos 30 cultivadores
de peixes associados.

Segundo o prefeito Mário
Fernando Reinke, os serviços
realizados pelo veterinário'
não devem ser mais cobra
dos. "Eles não são obrigados
a pagar esse valor. Vou marcar
uma .reuniâo para conversar

com os piscicultores", afir
mou. Ainda sobre as reivindi

cações da Apisma, o prefeito
disse que pretende melhorar
as condições das ruas de aces

so até as propriedades dos cul
tivadores de peixes e oferecer
mais assistência técnica, no

próximo ano.

DAIANA CONSTANTINO

Busca de
recursos

Na última reunião 'do CDR
(Conselho de Desenvolvim
ento Regional), a associação
solicitou recurso de R$ 50
mil para comprar 30 aerador
es, equipamentos que intro
duzem oxigênio' nas lagoas
onde têm o cultivo de peixes.
"São equipamentos básicos

que precisamos ter na pisci
cultura", enfatizou o presi
dente da associação.

Piscicultores comercializam os peixes em São Paulo e Curitiba, além do região

Sobre' a Apisma
A Apisma foi criada em 2007, mas os pisciculturores do município traba

lham em conjunto há dez anos. São 30 sócios: 26 de Massaranduba, três de São
João do Itaperiu e um de Blumenau. Segundo o presidente da associação, a

regularização do grupo de produtores facilitou a busca de recursos, o acesso às
novidades do setor, além de auxiliar os pequenos cultivadores de peixes.

Cerca de 640 toneladas de peixes são produzidas anualmente pelos produ
tores da cidade. A maior parte da produção é destinada para os municípios da

região, São Paulo e Curitiba. Hoje, a sede da associação é .alugada no Bairro
Santa Luzia, na Rua Braço Direito. As reuniões acontecem a cada 60 dias.

MERCADO

Palestra gratuita
para as empresas

Hoje a Associação Empresarial de Jaraguá do Sul e a Agência Pró realizam a

palestra 'Da intenção ao sucesso', às 19 horas, no Centro Empresarial. A entrada é

gratuita para as empresas associadas. O custo para os demais interessados será de RS
15. O objetivo é upresentar o pensamento estratégico como fator de diferenciação no

mercado. Elis Rejane Busanello, pós-graduada em marketing, é a palestrante. Mais
informações pelo telefone (47) 3275-7017 ou e-mail treinamento@acijs.com.br.

Prova de seleção para as 33

vagas do Censo. no ,domingo
REGIÃO

A prova do processo seleti
.

vo simplificado do IBGE (Ins
tituto Brasileiro de Geografia
e Estatística) está confirmada

para domingo, dia 13, nos mu
nicípios da região do Vale do
Itapocu, das 13 às 17 horas. O
exame deve ser realizado na

cidade escolhida pelo candi
dato para atuar. Ao todo, 33

vagas são oferecidas para co

ordenadores e supervisores do
Censo 2010.

De acordo com o coordena
dor do Censo da região, Álvaro
Antônio Watzko, os concorren-

tes devem chegar aos locais de

realização da prova, pelo me

nos, 30 minutos antes. No do

mingo, os documentos de íden
tificação

.

do candidato terão
de ser apresentados. A con

tratação dos selecionados está
.

prevista para o mês de março
do próximo ano e o trabalho
se estende até novembro.

São oito horas diárias, das 8

às 12 horas e das 13 às 17 horas.
Os contratados vão receber au
xílio alimentação e transporte.
Para outras informações, basta
entrar em contato pelo telefo
ne (47) 3275-0748.

LOCAIS DE PROVA
GUARAMIRIM

. Facul�ade Metropolitana de Guaramirim
(Fameg)
BR 280, Km 60, nO 15885 - Bairro Imigrantes
(próximo à diviso com Jaraguá do Sul)

'JARAGUÁ DO SUL
Instituto Federal de Santa Catarina
(antiga Escola Técnica Federal)
Avenida Getúlio Vargas, nO 830 - Centro

CORUPÁ
Escola estadual Teresa Ramos
Rua Vida Ramos, nO 78 - Centro

MASSARANDUBA
Casa da Juventude
Rua 25 de Julho, nO 1510 (rua nos
fundos da Prefeitura)

SCHROEDER
Escola municipal Professor Emílio da Silva
Rua Paulo John, nO 215 - Centro
(rua ao lado da Prefeitura)

CARGOS E SÁLÁRIOS
AGEtillCENsrrÁRIO SUPERVISOR R$ 900

AGEmE CENsrrÁRIO COORDENADOR R$ 1500

AGEmE CENSrrÁRIO COORDENADOR REGIONAL R$ 1600

VAGAS

JARAGUÁ DO SUL 20
17 Agente Censitário Supervisor.
2 Agente Censitário Coordenador
1 Agente Censitório Coordenador Regional

MASSARANDUBA 3
2 Agente Censitário Supervisor
rAgente Censitório Coordenador

CORUPÁ 3
2 Agente Censitório Supervisor
1 Agente Censitório Ccordenudcr

SCHROEDER 3
2 Agente Censitório Supervisor

.
.

1 Agente Censitório Coordenador

GUARAMIRIM' 4
3 Agente Censitório Supervisor
1 Agente Censitório Coordenador

LICITAÇÃO

EMPRESA FARÁ
REPAROS NO GINÁSIO

Hoje, será anunciado o nome da empresa vencedora que fará os reparos
no ginásio eSP9rtivo da escola Vereador Armin Bylaardt, no Bairro Reconto'
Feliz, no setor de licitaçães da Prefeitura de Guaramirim; às 9 horas. Os 111
alunos da unidade de ensino estão sem atividades de educação físico em

local adequado durante um ano. logo após a inauguração da obra em 2008,
o telhado cedeu por cousa dos temporais de novembro do ano passado.
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Em outubro, Dnit anunciou que licitação pura alterar projeto do contorno começaria até o final do ano

TRILHOS

Sem avanço para
retirar os trilhos
Adequação do projeto é adiada para 2010
JARAGuÁ DO SUL

Ao contrário do que foi
anunciado pelo Dnit (Depar
tamento Nacional de Infra
estrutura de Transportes) em

outubro deste ano, a abertura
da licitação para alterar o pro
jeto do contorno ferroviário
deve ficar somente para 2010.

Há cerca de três meses, o ór

gão tinha a intenção de abrir o
edital até o final do ano.

De acordo com a assessora

,
de comunicação do Dnit Fer
roviário em Brasília, Rebeca
Boaventura, 'o atraso ocorre

porque o órgão ainda não, con
cluíu a revisão orçamentária
do projeto, que está na fase
finaL A expectativa é que o

edital seja lançado no início

do próximo ano. O processo
, dura, em média, 90 dias'até
a assinatura do contrato. "Se
tudo Ocorrer dentro da nor

malidade, sem impugnações,
o trabalho deve iniciar no se

gundo semestre", explicou.
A assessoria do Dnit garantiu

que o andament� das obras não

será prejudicado pela duplicação

Projeto começou em 2000
o projeto do contorno ferroviário foi iniciado em 2000 pela Prefeitu

ra de Jaraguá do Sul. A obra foi embargada em 2003 pelo TCU (Tribunal
de Contas da União), após denúncias de irregularidades na licitação. A
Justiça determinou então que a responsabilidade do projeto fosse repas- ,

soda ao Dnit. Diferente do que ocorre em Jaraguá do Sul, os trilhos do
trem já começaram a ser retirados das áreas urbanas de Joinville e São
Francisco do Sul.

da BR-280 entre Jaraguá do Sul
e São Francisco do Sul, prevista
para iniciar em junho de 2010.

Sobre a possibilidade de a obra
ser executada em pleno ano de

eleições, o engenheiro do Dnit

responsável pela região, Antônio
Bessa, informou que desconhece
as restrições impostas pela lei
eleitoral.

O Dnit afirma que a adequa
ção do projeta é necessária para
evitar que a retirada dos trilhos
interfira na duplicação da BR-

,

280. O contorno ferroviário terá

23 quilômetros de extensão e o

investimento deve chegar perto
dos R$ 100 milhões, com recur-

sos disponíveis através do PAC

(Programa de Aceleração do

Crescimento) .

A indefinição sobre a .aber
tura do edital para realizar as

alterações se arrasta há mais

de um ano. Em setembro de

2008, o então diretor do Dnit

Ferroviário, Rômulo Ferreira

Neto, previu que o edital seria
aberto ainda em outubro da

quele ano. Neto também afir
mou que a retirada dos trilhos
do centro de [araguá do Sul
aconteceria a partir do segun
do semestre de' 2009.

DAIANE ZANGHELlNI
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Polícia avalio material dos
irmõos suspeitos de pedofilia
JARAGUÁ DOSUL/FLORIANÓPOLIS

Nos próximos dias, a

equipe da Deic (Diretoria de
'

Investigações Criminais) vai

periciar o material apreen
dido no apartamento do ja
raguaense Ivan Sérgio Kurtz,
42 anos. O funcionário do
TRT (Tribunal Regional do

Trabalho) do município (oi
preso na .tarde de segunda
feira na BR-I0l, em Biguaçu,
sob a acusação de participar
de .uma rede de pedofilia
em Santa Catarina. O irmão

dele, Celso Rogério Kurtz, 47
anos, que trabalha no Tribu

nal de Justiça de Florianópo
lis, também é suspeito de en

volvimento no esquema.
O delegado da Deic res

ponsável pelas investigações
no Estado, Renato Hendges,
disse que os dois não chega
ram a confessar oficialmen
te que tinham envolvimen

to no esquema. Conforme

Hendges, Celso disse que
era "doente" e que no passa-

JARAGUÁ DO SUL

Homem preso
por agredir PMs
Renato Oldenburg, 33 anos, foi

preso durante uma abordagem de

trânsito, na Rua Frederico Todt, no

Amizade, por volto das 23h30 de se

gundo-feira. Ele conduzia uma Kombi
e fugiu depois de se envolver em um

acidente com um motociclista, dei
xando o veículo no local. A-PM veri

ficou que a Kombi estava com selo do
GNV emitido' pelo Inmetro vencido e

chamou o guincho. Ouando o veículo
estava sendo guinchado, Oldenburg e

.

o cunhado, Viviane Heiden, 28, tenta
ram agredir os policiais, que dispara
ram um tiro de borracho no perna do

agressor. Ele foi levado paro o Hospi
tal São José e, depois de receber alta,
foi encaminhado à delegacia onde o

cunhada,já estava.

do já havia trocado imagens
pornográficas, mas que não

fazia mais isso: Já Ivan ne

gou fazer parte da rede de

pedofilia.
"O que vai comprovar o cri

me não é a palavra deles, mas
o material que apreendemos",
destacou Hendges. Segundo
ele, um pen drive apreendido
com Celso .tinha imagens por

nográficas. A polícia também

está analisando equipamen
tos e documentos apreendi
dos no apartamento de Ivan,
entre eles um computador,
sete disquetes, três CDs (dois
infantis e-um pornográfico),
uma lista de e-mails, cartas

e uma' bíblia com anotações
'pessoais. Ivan já cumpriu
pena por abusar de um adoles

cente de 13 anos e estava em

liberdade condicional.
Além das duas prisões pre

ventivas, a Deic também cum

priu três .mandadcs de prisão
temporária em Minas Gerais,
Goiás e Rio de Janeiro.

ITAPOÁ

Pescadores
à derivo por
22 horas

O' pescador de Guaramirim João
Lúcio Hansh, 56 anos, e mais dois

colegas, Norberto Vavarwse, 56, de

Florianópolis, e Pedro Doconal, 70,
de São Froncisco do Sul, ficaram à
deriva no região de Itapoá durante

22 horas. O casco do borco onde eles
estavam rachou por volta das 7h de

segundo-feiro. Eles só foram socor

ridos depois que outro emborcação
passou por eles, no madrugado de

ontem, Como estavam desidratados

e apresentavam queimaduras do sol, '

eles foram levados ao Pronto-Aten
dimento do cidade pelos Bombeiros
Militares e liberados por volto do
meio-dia de ontem.

MASSARANDUBA

Bandidos assaltam lotérico
e abandonam motocicleta

A Lotérico Kasmierski, de Massaranduba, foi assaltado por volto dos

18h de segundo-feiro. O local foi invadido por dois homens armados, que
obrigaram uma Iunclcnárln o entregar o dinheiro dos cnlxcs. Suspeito-se
que eles tenham utilizado uma motocicleta e um automóvel poro fugir. A
moto foi abandonado no SC-413, que dá acesso 00 município. Segundo a

PM, o veículo tinha registro de furto. Os suspeitos não foram localizados

até o íechnmentc desta edição. O valor roubado não foi divulgado.
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I. Seguro atê 20% mais coro
Àlto.índice de acidentes em Jaraguá do Sul é um dos motivos

PIERO RAGAZZI

Uma das lutas é a 280, diz Bretzke

Acijs faz
-balanço

Durante café da manhã
para a imprensa, realizado na

manhã de ontem, o presidente
da Acijs (Associação Empresa
rial de [araguá do Sul), Guida
Bretzke, falou sobre as ativida
des da entidade realizadas em

2009. Em seu segundo ano de
gestão, Bretzke, aponta a cria

ção do Cejascred, cooperativa
de crédito que deve ser im

plantada no início do ano que
vem, como uma das grandes
conquistas deste ano. "É um

projeto antigo que agora virou
realidade. Já ternos estatuto, di
retoria e até março ele deve co
meçar a atender. Será como um
banco, só que com valores bem
mais acessíveis e com o lucro
voltado para a comunidade,
para nossos hospitais, bombei
ros", destaca.

A maior reivindicação da
classe empresarial d� região,
hoje, segundo Bretzke, con

tinua sendo a duplicação da
BR-280. "Nós avançamos nisso
também. A imprensa tem sido
nossa parceira. Estamos pres
sionando e cobrando", enfatiza.

Para 2010, a Acijs pretende
levantar outra bandeira: a de

eleger deputados para a região.
"Nós queremos criar um movi
menta para pressionar os par
tidos a não lançarem cada um
seu candidato. Se não for assim,
acabamos çomo em outros anos,
não elegendo ninguém".

No próximo ano o empresá
rio Durval Marcatto assume a

presidência da entidade.

JARAGUÁ DO SUL

O corte no valor do IPI

(Imposto sobre Produtos In

dustrializados) e ,a facilidade
nos financiamentos fizeram

...
de 2009 o ano do carro novo.

Mas na hora de contratar o

seguro do veículo, os moto
ristas levaram um verdadeiro
susto. É que o preço tabelado
das companhias de seguro,
que é atualizado mês a mês,
está mais caro neste fim de
ano. Quem renovou o servi

ço para 2010 também perce
beu o reajuste, que de acor-.
do com corretores da região,
gira em torno dos 10%, mas
pode chegar a 20%.

O motivo apontado 'pelos
profissionais dessa área é o alto.
índice de sinistros [ocorrências
em que.o seguro é acionado)
na região. "O preço do seguro
é calculado 'de acordo com o

modelo, perfil do motorista e

até a cidade. Jaraguá tem um

alto índice de .colisôes, por
isso, está mais caro", explica
o corretor de seguros, Cíova
ni Alcir Bortolini. "Tem muitos
clientes reclamando e desistin
do. %stá bem complicado para
nós corretores. Quem pagava
R$ 800, agora está pagando
R$1.100", comenta a' corretora
de seguros, SaraWiele.

Já o presidente do Sindica
to das Seguradoras do' Estado
de Santa Catarina, Paulo Lu
ckmann, garante que não há
um "aumento generalizado".
O que ocorre, segundo ele, é

que em cidades com altos nú-

Preço do seguro aumenta em torno de 10% a 20% nas seguradoras da região e pega motoristas de surpresa

Acidentes de trânsito em Jaraguá do Sul
(de janeiro a 6 de dezembro).

• Com vítimas: 975 • Sem vítimas: 2.296
• Mortes no local: 14

.

linha, por exemplo, costumam
ter seguro mais caro porque é
mais difícil a reposição dessas
peças", justifica.

Dados da Polícia Militar re
velam que [araguá do Sul, até
setembro de 2009, contava com
uma frota de cerca de 80 mil ve
ículos. Em 2009, foram registra
dos mais de três mil acidentes
de trânsito no município.meros rie acidentes, o preço do

seguro fica maior. "Todas as

. companhias acompanham os

percentuais de furto e colisão

por ano e modelo do veículo.
Os modelos que estão fora de DEBORA VOLPI

".

Governo 'italiano homenageio Donini
Comenda foi entregue por cônsul da Itália ao presidente do Conselho da Marisol

Homenagem foi entregue
das mãos do cônsul italiano

O empresário, Vicente Do
nini, recebeu na noiteda últi
ma segunda-feira a comenda
"Cavaliere dell'Ordine della
Stella della Solidarietá Ita
Iiana", do governo italiano.

.

A -homenagem foi repassada
o pelo Cônsul Geral da Itália
� para o Paraná e Santa Catarí

ê na, Vittoriano Speranza.
8' O título de "Cavaleiro da
z

� Ordem da Solidariedade Ita-
liana" é um decreto do presi
dente da república da Itália,

Giorgiano Napolitano, de 10
de setembro de 2009.

O objetivo da comenda
é de premiar os italianos' e
descendentes, residentes no

exterior, que tenham contri -.
buído especialmente para a

reconstrução da Itália pós
guerra. Donini é o único da
região Sul a receber a comen
da das mãos de Speranza.

Donini, 67 anos, é presiden
te do Conselho de Administra

ção da Marisol e da Santinvest

Participações, de Florianópo
lis, das quais detém o controle
acionário. Desempenha ain
da a função de presidente do
Conselho de Administração
da Condor, de São Bento do
Sul, e é membro do Conselho
de Administração da Karsten,
de Blumenau. O empresário
também presta

. consultoria
outras organizações e é vice

presidente da ABIT - Associa

ção Brasileira da Indústria Têx
til e de Confecção. ,
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Registro.de Imóveis da comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá
do Sul/Se, torna publico pelo presente edital, ESPÓLIO DE ALMA MANFRINI nos termos

de inventariante, o Sr. ALCIDES MANFRINI, CPF n° 154.167.129-53, CI n° 300.344-2,
.

brasileiro, lavrador, casado pelo' regime de Comunhão Universal de Bens, com CÉLIA FA

CHINI MANFRINI, CPF n° 947.773.309-15, CI n° 2/C-374.359, residentes e domiciliados

na Rua 418- Valdir José Manfrini n0190, Bairro São Luiz, nesta 'cidade, REQUERERAM
com base no art. 213, Inciso li, da lei n° 6.015/73, com as modificações introduzidas pela
Lei n° 10.931, de 02.08.2004, a RETIFICAÇÃO DE AREA do imóvel consistente em um

terreno situado nesta cidade, no fundos da Rua 6.69-Afonso Benjamin Barbi, transcrito
sob n° 36.946, fls 81. livro n° -3-S, a ser retificado conforme planta e memorial descritivo

arquivados neste Registro de 'Imóveis, sendo que, nos termos dos §§ 20 e 30 do mencio

nado dispositivo legal, FIGA NOTIFICADA A CONFRONTANTE A SEGUIR NOMINADA

para, querendo, se manifestar, no prazo de 15(quinze) dias (a contar da presente publi
cação): CONFRONTANTE -ANTONIO PINHEIRO DA SILVA, CPF n° 258.553.178-38,
e DAMIANA ALVES DO NASCIMENTO DA SILVA, estabelecidós na Rua1020-Adelina

Klein Ehlert n° 150, Bairro Chico de Paula, em Jaraguá do Sul-SC; se for o caso, a ma

nifestação deverá ser feita na forma de impugnação fundamentada, dirigida ao endereço
deste Registro de Imóveis (situado na Avenida Mal. Deodoro da Fonseca n° 1683, centro,
na cidade de ,J_araguá do Sul-SC, expediente das 09:00hs ás 12:00�s e das 14:00hs as

18:00hs), advertindo-se desde já que presumir-se-à a anuência dos confrontantes que
não apresentarem impugnação no prazo da notificação.
JARAGUÁ DO SUL, 27 DE NOVEMBRO DE 2009.
AOFICIALA.

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca
de Jaraguá do Sul/SC

NORMA KATH LEMKE, Oficiala Substituta do Registro de
Imóveis da Comarca de 'Iaraguá do Sul/Se, torna público pelo
presente edital, que INGWALDO RAMTHUM, CI n° 3.52.2.686-
9-SSP/SP' CPF -no. 483.652.388-53, 'aposentado, casado com

LOURDES TOPAL RAMTHUM, CI n° 4.588.993-4>SSP/SP' CPF
n° 086.144.858-83, do lar, brasileiros, casados1'elo regime de co
munhão universal de bens, anterior a vigência da Lei 6.515/77,
residentes e domiciliados na Rua 278-Henrique Janssen n° 100,
Bairro Nova Brasilia, nesta cidade; e WALDEMARRAMTHUM, CI n° 15/R-162.337-SESP/SC, CPF
n° 055:07p.859'91, aposentado, casado com ELFRIDA DRAGER RAMTHUM, CI n° 3.641.291-SSP/

SC, CPF n° 040.455.089-45, aposentada, brasileiros, casados pelo regime da comunhão universal
de bens, anterior a vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua 37-João Planincbeck
n° 1.388, BairroNovaBrasilia, nesta cidade, requerem com base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o RE
GISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 37-João Planinckeck, 278-Henriquci Janssen
e na Servidão de Passagem S-490, Bâirro Nova Brasilia, perímetro urbano de Jaraguá do Su)/SC,
abaixo caracterizado, aprovado pela PrefeituraMunicipal de ]araguá do Sul/SC, conforme certidão ,

n° 340/2009, expedida em 17.09.2009, assinando como responsável técnico, a arquiteta e urbanista
...

Rafaela Hass Bonatti, CREA n° 63864, ART nÓ 2818953-W 2. O desmembramento é de caráter resí

'dencial, possui a área total de 7.050,92m', sendo constituído de 3(três) parcelas e remanescentes.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15[quinze) dias, contados da data da ultima publi
cação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante aOficiala que subscreve este,
no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1�683 - centro, Jaraguá do sul/se

JARAGUADO SUL, 2 DE DEZEMBRO DE 2009.

AOFICIALA

Registro de Imóveis da Comarca
de Jaragná do Sul/SC

NORMA KATH LEMKE, Oficiala Substituta do Regis
tro de Imóveis da Comarca de Iaraguá do Sul/SC, torna pu
blico pelo presente edital, que HEINZ BORCHARDT, CI n°
4.767.064-9-SESP-SC, CPF n° 310.531.069-04 e sua esposa
EDITE FINTA BORCHARDT, CI RG n° 386.8�4-2-SESP-SC,
CPF n0950.691.009-04,. pedreiro e do lar, brasileiros, casados
pelo regime da Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei

6.515/77; residentes e domiciliados na Rua OdéliaHorst, Bair
ro Vila Lenzi, nesta cidade; e WALDIR QUciST, CI RG n° 15/R-765.885-SESP-SC, CPF n°

382.145.809-78, ferroviário e sua esposa E;DLA QUOST, CI RG n° 688.996-SSP-SC, CPF
n0023.487.319-16, balconista, brasileiros, casados pelo regime da Comunhão Parcial de

Bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua Hercílio Luz, shi, em

Corupá-SC, requereram com base no art. 18 da Lei 11° 6.766/79, o REGISTRO D.E DES.MEM

BRAMENTO, situado na Rua 110-Augusto Borchardt, Bairro Bomplandt, perímetro urbano
de Corupá/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefe.itura Municipal de Corupá/SC, .

conforme Certidão n° 091/2009, expedida em 15.09.2009, assinando como responsável
técnico, o engenheiro civil, Juliano Pedro Scandolara, CREA n° 51858-1, ART n° 3530893-

2. O desmembramento é de caráter residencial, possui a área lo tal de 63.900,00m', sendo
oonstituído de l[uma) parcela, sislema viário é remanescente.

- Q prazo de impugnação por terceiros é de 15[quillie) dias, contados da data da ultima publi
cação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante aOficiala que subscreve este,
no endereço da Serventia: AV. Marechal Deodoro da Ponsecai.ssa- centro, Jaraguá do Sul/Se. .

. JARAGUÁ DO SUL, 2 DE J)EZEMBRO DE 2009.
A OFICIALA SUBSTITUTA

EDITAL

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca
de Jaraguá do Sn]JSC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala
do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá
do Sul/SC, torna publico pelo presente edital,

. que INCORPORADORA BEATRIZ LTDA, CNPJ
n" 05.604.430/0001-36, estabelecida na Rua

782-Emilia Hornburg n° 222', apartamento 301,
.

Sala 01, Bairro Amizade, nesta cidade, requer
com base' no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o RE

GISTRO. DE DESMEMBRAMENTO, situado na

Rua 601 - Manoel Francisco da Costa, Bairro

João Pessoa, perímetro urhano de )araguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela
.Prefeitura Municipal de Iaraguá do Sul/Se, conforme Certidão n° 385/2009, expedida em

0-1.10.2009, assinando como responsável técnico, o tétnico'em agrimensura José Clenio

Vargas de Oliveira, CREA n° 14266-2, ART n° 3432207-2. O desmembrani.ento é de caráter

residencial, possui a área total de 5.405,35m', sendo constituído de 9(nove) parcelas-e
remanescente. O prazo de impugnação por terceiros é de 15[quinze) dias, contados da

data.da ultima publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante
aOficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. MarechalDeodoro.da Fonseca,
1.683- centro, Jaraguá do Sul/SC.

JARAGUÁ DO SUL, 7 DE DEZEMBRO DE 2009.

AOFICIALA

O CORREIO DO POVO- IHQUARTA-FEIRA, 9 DE DEZEMBRO DE 2009 .

OANOÉ

DIVULGAÇÃO

INAUGURADA PRAÇA DOS
,

IMIGRANTES E CENTRO TURISTICO
o Correio do Povo do dia

9 de dezembro de 1985 trazia

uma matéria sobre a inaugura
ção do Centro Turístico de Iara
guá do Sul, juntamente com a

Praça dos Imigrantes.
Os dois pontos foram abertos

ao público-com uma festa, A re

portagem informava que o Cen
tro Turístico era composto pelo
centro de informações, uma casa

antiga em estilo enxaimel, o mo
numento histórico dos 100 anos

de Jaraguá do Sul, espaço de re

creação, engenho rústico de cana
e carroça. Tudo para preservar a

.

memória cultural domunicípio.
A matéria informava que o

local se tornou, naquela épo
ca, um. dos principais pontos
turísticos de [araguá do Sule é
citado até hoje. Em julho deste

ano, a Praça recebeu uma revi

talização, feita pela empresa Le
.

Monde, que adotou o local, va
lorizando ainda mais o espaço.

-

Com a reforma, o local ga
nhou pintura interna, foi reor
ganizado e agora conta com um

mapa de identificação de todas
as peças do acervo: móveis de

quarto, utensílios de cozinha
e ferramentas utilizadas na la

voura, por exemplo,

Local passou por reformas em julho deste ano

VOCÊ -SABIA?
CÉSAR JUNKES

A Rua Maria Umbelina da Silva foi as
sim denominada pela Lei Municipal n° 172
de 1967_ Maria da Silva era mãe do pesqui
sador Emílio da Silva e veio do município
de Parati, juntamente com a família Jourdan, do fundador da Colônia
Jaraguá, em 1873, Maria se casou em 1879, com Alexandre Lopes
e viveu com o marido até que ele faleceu. Mais tarde, em 1902, se
casou corri o italiano Antonio Bárbara Castelho, Maria era uma pes
soa humilde e ganhava apenas o suficiente para sustentar ela e sua

única filha Eleticia. Mais tarde, Antonio ganhou na loteria e começou
a dar uma vida melhor para a esposa e filha. Mas, Maria continuou

.: trabalhando como empregada fiel de [ourdan até falecer. Na casa do

coronel, ela era tratada corno se fosse da família..

• 2003 - Imp!osão da Casa de Detenção
de São Paulo (Carancliru).

9 DE DEZEMBRO PELO MUNDO
• 1839 - Mqceió se toma capitol da então
Província de Alagoas.

• 1966 - Barbados e Emírotos Árabes Unidos são
admitidos como Estados-Membros da ONU.

• 199? - LadyDiana e o Príncipe Charles se sepcrom,

• 2007 - Terremoto de 4.9 graus na escola Richter

atinge todos os 76 imóveis da comunidade rurnl

de Caraíbas, emMinas Gerais.

.

DOMINGO FEstiVO
A Associação de Moradores

do Bairro Jaraguá 84 promove
o primeiro Domingo Festivo, no
dia 13, a partir das 10 horas, O
evento pretende promover um
encontro entre a comunidade
no fim de semana. Haverá com

pleto serviço de bar' e cozinha
e também brincadeiras para as

crianças. Durante o dia também
serão sorteados vários brindes
e uma rifa, A Banda JS anima a

festa' até as 18 horas. Outras in

formações pelos telefones (47)
3371-1305 ou (47) 9962-7720.

SOCIEDADES. EVENTOS· HISTÓRIA. ASSOCIAÇÕES

MARIO BUZARRELLO SERÁ HOMENAGEADO NO BOTAFOGO
O Botafogo Futebol Clube

realizá, neste sábado, o último
evento folclórico. e festivo do
ano. A festa é honorária de ho

menagem ao 'senhorMario Bu

zarello e a esposaVale Atanasio
da Costa Buzarello, Ele foi um
dos primeiros goleiros - do time

nos anos 40 e 50 e também foi
sócio fundador do clube em

20 de novembro de 1949. Nos

próximos anos estão programa
das 40 festas honorárias, até o

clube comemorar o seu cente

nário, em 2049. Cada festa dará

destaque a uma das famílias da

Barra do Rio Cerro. O evento

desse fim de semana, aconte

ce na sede social do clube, na
Rua Pastor Albert .Schneider,
próximo àMalwee. Aconcen

tração' dos sócios, simpatizan
tes e convidados será às 18h,
para busca das Majestades,
sob o comando de Loreno Mar

quardt. ÀB 19h30 começa o jan
tar festivo e em seguida o baile,
animado pela Banda Patrimô

nio Musik, de Massaranduba.
o valor do ingresso, incluindo
o jantar, custa R$ 15 e pode ser

adquirido na sede do Botafogo,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRÔNICA

PATRíCIA MORAES� JORNALISTA

-Uma mulher possível
Sou uma mulher decidida, só às

vezes confusa.
Nasci com a eucá madura, mas ain

'da tenho delírios de gente imatura.
Sou uma mulher independente,

tem dias que fico um.pouco carente.

Sou uma mulher convicta, nem

tudo me irrita, mas poucas palavras
podem desencadear uma.explosào.

Já cheguei aos 30; mas tem 'dias
que acordo menina com sede de -ex
travasar.

'

Sou uma mulher guerreira, porém
também tenho minhas fraquezas.

Sou uma mulher de verdade, com
vaidade.

Às 10 horas me sinto princesa,
logo depois posso virar a legítima gata -

borralheira.
Confesso que sou ciumenta, até'

um pouco birrenta.

,

Na segunda-feira tenho, sede por
trabalho, no sábado quero uma rede

para me atirar.
-

,

Sou uma mulher que atura, uma
mistura, difícil de decifrar e nem tão
fácil de agradar.

'

Talvez quando eu chegue aos 40

eu mesma me entenda.
Aos 60, 70 e 80 quero continuar

tendo arrÍor para dar. <'

Nesse dezembro quero fugir com
filho, marido, cachorro, gato e perí-

,
, quito para ver o mar. •

'

Já separei a agenda quem sabe
eu me defenda se alguma nova ideia
pintar:

Quero por perto gente educada,
nada de se sentir mal amada B não se

entregar.
'Prometi largar fora o cigarro. Vou

deixar para trás opassado, mas .dele
sempre vou recordar.

Não sonho com uma Ferrari, tenho
pavor de frescura ,'� medo de altura.

'

Quero' ter-amigos para abraçar.
-

Quero sucesso no trabalho. O ma

rido bem tarado. Meu filho .bern criar.
Ein 2010 não quero ver novela.

Vou pintar u_ma aquarela para meus

dias -alegrar, Prometo fugir das fofo
cas e das pessoas maldosas. Quero
,por perto gente inteligente que saiba
somar.

- Não prometo ser boazinha, nem

nada que termine com inha, como

queridinha e bonitinha, ou até mulher
zinha. Meu compromisso é buscar o

melhor; Vou comprar uma pasta nova..

Abrir a janela e deixar o ar se renovar.

'Vou fazer um pacto com a felicidade e

nos meus desejos vou me agarrar.

VARIEDADES-�������-

CINEMA

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithouptl
• Lua Novo (Leg)(14h, 16h30, 19h, 21 h30 - sex, sob,

-

dom, seg, ter, quo, qui)
,

• Cine Breithoupt2
• Atividade Paranormal (Leg)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20' - sex, sob, dom,
seg, ter, quo, qui)

• tine Breitho,upt3 ,

• 2012 (Leg) (15h, 18h, 21h - sex, sob, dom, seg, ter,

,JOINVlllE
• Cine Cidade 1
• PlaneiO 51 (Dub) (14h, 15h45, 17h30-
sex, sob, dom; 'seg, ter, quo, qui)
.' Novidodés no Amor (Leg) (19h15, 21h15 -

'

sex sob, dom, seg, ter, qua"qui)

• Cine Cidade 2
_

·2012 (Leg) (15h, 18h,21h
sex, sob, dom, seg, ter, quo, qui)

, • Cine Mueller 1
• L<lJo Nova (Leg) (14h20, 16h50, 19h20, 21 h45 - sex,

,

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

• Cine Mueller 2
,

• 2012 (Leg) (15h, 18h20, 21 h2Ó - sex, sob, dom, seg,
ter, quo, qui)

LIVRO

AS turbulências
do capitalismo

Osvaldo Coggiola nos foz compreen
der melhor os fundamentos econômicos,
consequências geopolíticos e lições poro
o presente, analisados através do resgate,
dos duas grandes depressões do capi
talismo. Poro isso, coloco em evidência

-

o relação entre o crise econômico e os

determinantes objetivos e subjetivos que
condicionam a luto de classes.

• Cine Mueller 3
f • Atividade Paranormal (141i, 16hi 18h, 20h, 22h
sex, sob, dom, seg, teF, quo, qui)

BLUMENAU

• Cine Neumo�kt 2 "" ',' ',''. �uo Novo (Dub) (13h50, 16h20, 19h2o,2th50---sed
sob, dom, seg, ter, quo,qui)' ,

• Cinê Neumartk 3
• o- Besouro (NociÍlnol) (15h, 16h20,.19h, 21b40 -

sex sàb, dom, seg, ter, quo, qui)

• Dine Nel)markt 4
• AtividodéParanormol (Leg� (14h, 16n, 18h, 20h,
27h - sex sob, dom, seg, ter, quo, qui)

.
DVD

Adolescência e

crises de família
Anna não tem nenhuma doença, mos

por 13 anos foi submetido o inúmeros
consultas médicas e cirurgias paro que
suo irmã mais velho, Kote, pudesse lutar
contra o leucemia que o atingiu ainda no

infânci(l. Agora, elo está cansado de viver
suo vido em função da outro.

NOVELAS

CAMA DE GATO '

Bené e Patricia anunciam que marcaram a
, doto do casamento. Rose, Ferdinondo, Julleta
e Gustavo esperam Carlos, �duordo chegar no

empresa de aviões, mos 00 vê-los o piloto foge.
limonge av�so Sofia que elo deverá levar os

gabaritos das provas poro entregar poro Irmã
Andréia, Dr. hnnnuel estranho ,o proximidade'
entre GustavO' (Vicente) e Ferdinondo e Julieta,
Gústovo diz o seus pois que se conseguisse o

OVO doclrcuite interno de segurança do Aromas

poderio tentar encontrar os capangas de Alcino.

CARAS E BOCAS
Jonothon revelo quem foi o mandante do oci
dente com os pois de Dafne" Vicente aviso 00

pai que vai sair do país, Cléo tento convencer

Pelópidos a desistir de suo vingança contro Ju
dith, Denis consegue vender seus quadros, Che-,
ga o intimação poro o audiência sobre o tutelo
de Xico, Totiono retorno do cirurg_io e comemoro

o resultado. Jacques revela que Frederico é o

culpado pelos atentados que sofreu e o expul
so do empresa, Frederico rejeito os ordens de

Jacques e comunico que o Conti lhe pertence,

,

VIVER A VIDA
Doro conto 1I0ra Soraia que onda muito enjoado '

por couso do gravidez e que está preocupado
porque Garcia não tem dado mais notícias do

,

, Argentino, Gustavo deixa o presente de Betino.
no cozinho e cido obre achando que é para elo.
Gustavo vê Cido usando o llnqerle. Miguel diz
à-Luciona que faltã pouco poro receber alto e

lnrlssa diz que precisam providenciar uma ca

deira de rodos. Luciano reclama e afirma que
não vai úsor cadeiro de rodos quando Marcos e

Tereza chegam 00 hospital.

PODER PARALELO
Antônia propõe poro Mouro que elas dividam
Rafael. Mouro desvio do assunto, Antônio diz o

Mouro que ou ela entre no jogo ou perde Ra
fael. Nítio conto o Colô que viu uma cópia do

, fito de segurança da chácara e pergunto o ele

por que Tony matou Jorge, Coló diz o Nício que'
o filme é falso, Kholid perde os forças e fico de

,

coma, Heleno o examino. Kholid solto do como

e foge, p paquistanês entro no cano onde lniln
'está e sai o todo, Tony, Sérgio e Sílvio encon

tram Helena morta com um iiro no testo.

BElA A FEIA
Riéordo anuncio que Verônica será o novo

diretora-presidente dq Mais Brnsil, Elo diz não

poder aceitar porque não quer criar desarmo
nia entre Ricardo e o filho. Ele, no entanto, diz
ter certeza que tomou o decisão correto, Olga
exige que Adriano se afaste de Cíntia. Adriano
fico surpreso e zombo de Olga, Luddy, Juliano
e Matheus vão até o bar do Clemente, onde
encontram Natália, Camilo e Max, Começo uma
confusão no bar e ovos rosas são jogados poro
todos os Iodos, Max consegue aportar � brigo.

(O resumo dos capítulos é de responsobilidôde
dos emissoras).

'
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Atriz é agredida'
. durante 'assalto
A atriz Lady Francisco teve um anel
de família e 1 üüreels roubados
na saída do teatro Posto Seis, no

- Rio de Janeiro, onde apresentava a .

peça "Três Mulheres li um.üestino".
O assaltante, portando um revólver,
abordou a atriz dentro do carfo ..

Quando ela tentou sair pela janela,
I levou uma coronhada na cabeçu. A

atriz reqlstrnu queixa na 13° Delega-'
cio de Polícia.

. ,

MUNDO ARTISTICO

Gaga encentra
, ', rainha Elisabeth

Carta de despedida
da'atriz Leila topes

O encontro aconteceu no evento Royal Familiares divulgaram na noite de
Variety Performance, em Balckpool, segunda-feira trechos de uma das.
noroeste da Inglaterra. A contem cartas deixadas pela atriz lellu
apareceu com vestido e mcquin- Lopes, em seu apartamento na zona

gem excêntricos, e tocou a canção sul de São Paulo. Na carta, ela
Speechless em um piano suspenso. O

-

afirmava estar absolutamente feliz _'

espetúcule, organizado por um fundo e faz agradecimentos a amigos,
em favor de artistas que é presidido fa,mília e colegas de trabalho. Ela
pela rnlnhn, contou também com a ainda eflrrnoque já havia realizado _

presença de Miley Cirus, Mika e o
-

-

o ba.stónte, e estava indo agora para
comediante Peter Kay. junto de Deus.

"

SUDOKU

r-w;éa'
(_ Fofinha, a

.

cadélinha
<,

adotada �ue
é o xodó do
'leitor José

Carlos
Lhlzmeyer.. 1

SOBRE O J060
É um jogo de lógico muito simples e vicionte. O objetivo
é, preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em cada linho e cada coluna, Também
não se pode repetir números em cada quadrado de 3x3,

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO
Céu com nuvens pela manhã, predomínio
de sol no decorrer do dia e pancadas de
chuva entre a tarde e a noite.

• Fases ela lua

CHEIA MINGUANTE NOVA NASCENTE

24/12

-SEXTA

G.
SÁBADO

MíN: 19°C MíN: 20°C
MÁX: 25°C '.1",1 JI MÁX: 21
Chuvoso ' Chuvoso

\

'� Jaraguá do Su! e 'Região'

HOJE

MíN: 19°C

MÁX: 24°C

Sol

QUINTA
MíN:19°C
MÁX: 27°C
Sol

�11 ÁRIES, -.

4,�I' -(20/3020/4)
_

." Excelente astral-

� ( para dividir tarefas.
,

Quem está só deve
_buscar companhia, pois estará
pronto para isso. O convívio
social deve ganhar movimento.
Faça as suas escolhas com

precisão e dedique-se aos-seus
propósitos com determinação.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Há uma tendência a

adotar uma postura
,

mais crítica a res-

peito da vida. A Lua ingressa em

seu Paraíso Astral, favorecend�
o namoro. Crie um ambiente
amigável com as pessoas com

quem se relaciona e deixe os

assuntos polêmicos para de,pois.

o CORREIO DO POVO mQUARTA-FEIRA, 9 DE DEZEMBRO DE 2009

I ANIVERSÁRIOS

9/12
Allan D. Ferreira
Andréia A. Prusse
Beno Baadi
Bernadete Belegante
Claudinei F. Dias

, Claudio Adõo da Cruz
Cristiano D. A. da Costa
Denise C; Coelho
Doralice Macedo
Edvino Mathias
Elaine Buttendorff
Elena Vizuete
Elfi Borchers
Eliane S. Serpa
Elzini Hass
Emerson A. Gonçolves
Fabíola GroU .

Grace M. Nasatto
Jeison L. Paiter
Josemara Henklein
Juliana Gascho
Ketlim A. Ehlert
Ketlin Aline Konell
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-
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Vilmar C. de Freit-os
Virlei Kunz
Wally J. Roweder -

Wigando Weudorff

DIVIRTA-SE
c

Entrega de doações
Uma senhora muito pobre ligou para um

programa cristão de rádio pedindo ajuda.:
Um homem de má índole conseguiu seu

endereço e pediu a um funcionário que
levasse. alimentos para a mulhet e disse:
quando ela perguntar quem mandou,
responda que foi o diabo!

Na entrega, o homem,conterms a

orientação;lhe perguntou:
- A senhora não quer saber quem enviou
essas coisas?
A mulher com simplicidade, respondeu:
- Não, meu filho. Quando Deus manda,
até o diabo obedece!

#
L.I)... LEÃO

'

�,.:> (22/7 a 22/8)
.

.: '). . Estará mais racio-
,

n Uo--; nal. Fazer planos
rilliis humildes e

ficar dentro dos seus limites te
ajudará a manter a situação sob
controle. Os ventes do amor pas
sam ao seu lado, seja original e
permita que os sonhos inspirem
o seu caminho.

.

'

LIBRA
(23/9 a 22/10)
Estará mais
confortável se
puder agir sem se

expor. À noite, a Lua ingressa no
seu signo e buscar companhia
pode ser fundamental pàra o seu

bem-estar emocional. Se você
confiar em suas qualidades, não

.

precisará temer os obstáculos.

que requeiram
mais a.enção e detalhamento

,

do que criatividade. No período
da noite, poderá conquistar uma
maior sintonia com seu par. Os
resultados da sua dedicação vão
alegrar a sua alma.

. TOURO •

(21/4020/5) .

A fase é ideal para
concluir seus pro- ,

jetos. O des.ejo de
'ser útil vai predominar. O diâ é
ideal para intensificar o convívio
com seu par. Cumpra com 'suas

propostas amorosamente e

irá despertar a admiraçílo das
,

pessoas que você mais ama.

�I� , CÂNCER

nr
VIRGEM

�._� (21/6 a 21/7) " (23/8 a 22/9)
;�;.._ ..;!� Sua necessidade de Bou� �hances det ,; equilíbrio interior negoclos. No ro-

pode se estender . mance, ao portar-se
ao ambiente.em que vive. A

-

.

de forma nobre, estará atraindo
companhia dos amigos ou de

•

a generosidade e a'confiança
quem você ama será fundamen- da pessoa amada. Caminhe com

tal nesta noite. Quanto mais se a confiança de quem sabe que .

aprimorar, mais se aproximará estlí no rumo certo, mas dê mais'
dos seus verdadeiros objetivos. atenção-ao que é prioridade.

' .

.
-

CAPRICÓRNIO
J (22/12 a 20/1)

� Voc;ê deve lutar
por seus ideais
de vida de forma

prática. O desejo de ser útil vai
prevalecer em todos os aspec
tos. À noite, saia com os amigos
e mostre seu charme. Só não vá
com muita sede ao pote, porque
tudo precisa de tempo.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/l1)
À noite, a Lua se

esconde na última
Casa Astral, real
çando SUIi timidez e'

a necessidade de fiGar um pouco
mais sozinho. É hora, de falar com
o coração. Não se preocupe em

provar nada a ninguém, apenas
'.

faça o qlJe tem que fazer.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
TudQ: o que você
quer é estar em
harmonia com ás

pessoas. Cuide da sua vida espi
ritual. O contato com gente que
está distante vai lhe fazer muito
bem. ProcQre os amigos se quer
colocar o papo em dia, o. que não
vai faltar é assunto.

PEIXES

. IM. (19/2 019/3)
•• Bom dia P!lta
�� somar forças com

pessoas organi-
. zadas, metódicas e eficientes. Na

relação amorosà, haverá refina
mento e idealismo. Se alguém te
der uma dica hoje, agarre-a ime
diatamentll. Nas asas do tempo, a
chance voa, não perca a sua!
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/2010, 2 portas, oásico, pintura ?Ó. inanciano sem troca, peça única, por R$ 21.990,00 - chassi 6404191',"2" Palio Fire 2009/2010, 2 portas, básico, pintura sólida,
anetado sem trocà, peça única, por R$ 23.490,00 - chassi 5575295. "3" Condição para veículos zero quilometro; 100% financiados, o'cliente paga 50% das 12 primeiras parcelas e as
restantes o cliente paga o valor integral, taxa de 1,40% a.m. e 18,16% a.a., na modalidade·leasing. "4" Taxa a partir de 0% e-m, válida exclusivamente para o FIAT L1NEií OKm, com

entrada de 6U%do valor integral do veículo e restante em 12 pagamentos com taxa zero, na modalidade CDC. "5" Parcetas a partir de R$ 199,00 válid� para o Mille Fire 2 portas, oásíco, pintura
sólida, com entrada de fR$15.000,OOJ 65% dovalor integral do veículo + 72 vezes restantes de R$ 199,00, com taxa de 1,49% a.m e 18,61% a.a .. na modalidade leasing. "6" Primeira parcela para
depois do carnaval 1120 dias). válida para Veiculos1JKm, 100% financiado, prazo máximo de-60 meses, com taxa de 1 .4Z% a.m. e 19,14% a.a. "7:' Toda Unha FIAT, exceto Dueato, com condição de
finanóamento em 59 parcelas fixas com taxa-de 1',59% a.m. e 20,84% a.a. +..elltrada de 30% do valor integral do veículo OKm para outubro.de 2014, corrigido pelo mesmo índice adrna.induso
contrato de financiamento do mesmo veículo adquirido. "8" Na compra de 1 veículo OKm na Javel. dentro do período da campanha, você ganha emplacamento e IPVA pagos. Plano de leasing ou
coe para pessoa física ou jurídica sujeito à aprovação de crédito. Taxas sujeitas a alterações sem aviso prévio. A JAVEL FIAT reserva-se ao direito de corrigir passiveis erros gráficos. Ofertas
válidas até dia 12/12/2009 ou enquanto durarem os estoques .

• Rua Expéditionário_Joào Zapetla. 214 - 473274-0100 - Jaraguá do Sul-www.javel.c(lm.br·

SEU MELHOR NEGÓCIO.
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Split GREE Corner
9.000Btus

quente e frio.

I VENDE-SE

BARRA PARALELA - Vende-sé, de
alumínio: Tr: 884�-2125.

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

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

CAMER� DIGITAL - Vende-se, 12 MP EX

Z1200, casto LCD 2,6". R$ 1 800,00. Tr:
9607-2022.

CELULAR - Vende-se, LG, KP570, cook
ie, çsm, câmera 3.0,zoom 2x, filmadora,
MP3, viva-voz, cabo de dados, cartão de

1GB, R$ 490,00. Tr.9607-2022

CONSORCIO DE CARRO - Vende-se,
Volksvagem, R$ 4000,00 pago. vender

para R$ 3000,00. Tr:3371-7090 ou

9169-6342.
\

COMPUTADOR - Vende-se, Dual Core,
2.6, HD 500G, memória 2G, gravador
OVO, monitor LCD 19", cl garantia de 1

ano, R$1.250,oo ou parcelado em 6x. Tr.

3376189�/99175989

éUBO PARA GUITARRA - Vende-se, 50W.
. R$ 490,00. Tr: 3370-5533/ ou 9109-

�233.

CYBER CAFÉ/LAN HOUSE - Vende-se, cl
12 cornp. Monitor LCD, cadeiras, mobili

-

ado, split, impressora laser, geladeira, cli-
entela formada. Tr: 8855-3800.

.

de pia. Tr: 3376-2142 .(parte da manhã).
MP15 WiFi.- TVmobile +-Bluetooth +

MP3 + MP4, Tela 3.3" + Suporta 2 Chip
+ Micro SD até 16gb, Modelo igualo
iphone. R$450,00. Tr: 9607-2022FILHOTE - Vende-se,York Shire, machos

e fêmeas. Tr: 3375-2006 ou 9146-48'64.

<,
FILHOTES - Vende-se, Maltes, machos e

.

fêmeas. Tr. 33752006 I 91464864 •

OFICINA - Vende-se, de bicicleta, coru
pa, com todo maquinário e estoque, uma
ótima freguesia, ótimo ponto comercial.
Tr: 3375-2798

FilHOTES - Vende-se, Golden Retriever.
Tr. 91162350 _ OFICINA - Vende-se, Tornearia. R$ 46

000,00. Tr: 9953-2408 ou 9905:9850.
-

FR�EZER - Vende-se, Cônsul, 170 Its, R$
300,00, Tr 33761403 PADARIA E CONFEITARIA - vende-se,

no bairro Vila Nova, ótima instalação. Tr:
9652-3963.KIT - Vende-se, de alarme residencial in

stalado. Tr: 9944-5352.
.

.

LANCHONETE - Vende-se.. completa no

Bairro Baependi. Tr: 9613-7754.

PISCINA NAUTIKA - Vende-se, material

PVC, 7.800 litros, com 360cm de diâ
metro e 90cm de altura, com kit (bomba
de ar para encher, filtro e produtos quími
c.os para manutenção. R$ 800,00. 1r:
9131-0680.

PLACA DE VíDEO - Vende-se GF6500
256mb. R$ 90,00. Tr: (47) 9607-2022.

PRATELEIRAS E BALCÃO PI LOJA -

Vende-se: prateleiras cl divisórias, bal
cão cl granito. Tr. 78118277

LAVAÇÃO � Vende-se, Ilha da Figueira,
aceita carro. Tr: 8826'8636.

LAVAÇÃO:'" vence-se, Ilha da Figueira;
aceito carro. Tr: 8826-8636.

LOJA - vende-se, de confecção em geral,
aceito carro ou material de construção. Tr:
8813-0934.

LOJA DE MÓVEIS - Vende-se. Tr.
99975027

SERVtÇOS DE PEDREIRO - Sua obra do
fundamento, ao acabamento, com espe
cialização em escadas, Massaranduba e

região. Tr. 96083966MARCENARIA - 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:
baicão expositor, provadores, 4 araras: 2
tablados. de vitrine, 3 manequins, painel
decorativo, sofás e tapetes. Tr: 9903-
9535.

-

. SORVETERIA - Vende-se, completa,
maquina de fazer sorvete, 5 freezer, me
sas, geladeira, fogão. R$ 38 000,00. Tr:
9137-0999.

TELEVISÃO - Vende-se, 14 polegadas, cl
controle, ótimO estado. R$: 200,00. Tr:
3370-0983.

MÓVEIS - Vende-se, escritório,. 2 me

sas.t armário, 2 portas, .1 balcão, 2 ca-.

deiras giratórias, 4 cadeiras fixas, 2 ces

tos de lixo, 1 caixa de correspondência. Tr.
47 8443-3999 ou 3376-1996

TIT[)[O - Vende-se, Sociedade Acarai.
R$ 1.500,00 pago até 2014. Tr: 3371-
6968: '

'

MÓVEIS- Vende-se, geladeira, freezer, ar

condicionado, sótá, fogão, mesa, balcão

UTENCILlOS PI MERCADO - Vende-se,
serra fita pi açougue, moedor de carne,
balcão de frios e laticinios. Tr: 3273-5065.

'Inscrições abertas para. os cursos
Técnicos da Faculdade SENAC!

• Técnico em Alimentos
"

• Técnico em Enfermagem'
• Técnico em Segurança do Trab�lho

Informações através do fone 3275-8400

Rua dos Imigrantes, 410 - Vila Rau

FACULDADE SENAC - ÓTIMO NO SEU CURRíCULO!

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

YOf.lKSHIRE - Procura-se, cor preta,
pequena, sumiu na rua Jacobi Gesser
no bairro Amizade, atende pelo nome de

,

Coca. Tr.33717914

I DOA-SE
COCKER -' Doa-se, fêmea, caramelo, 3

'. anos. Tr. 33761403
-

ANTENA - Compra-se, parabólica peque
na. Tr: 9194-0580 ou 3273-5183.

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

. _. .

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

.,

ASTRA - Vende-se, 05, Hatch Elegance, 4
portas, 2.0 flex, preto, AR, OH, VE, TE, AL.
Tr: 8823-8479.

ASTRA - vende-se; 05, sedan, confort, 4
portas, 2.0 flex, prata, compl. l' dono. R$

,31.000,00, Tr: 3273-5233. VECTRA - Vende-se, 97,GLS, 2.0, ver

de, GNV, ai, ac, dt, dh, abs, roda momo

16, te, ve, R$-1'6,900,00. Tr. 3370-0073
'- 19123-7355

.

ASTRA - Vende-se, 08, preto, redatõ'',
ipva pago, único dono.Tr. 99294800

ASTRA - Vende-se, Sedam 2.0, 02, 4 pts,
completo + GNV, quitado. Troco por carro
de maior valor, ou financiá em condiçôes
especiais. Tr: 9101-8302.

ASTRA - vende-se.üü, preto, completo +
teto + RLL, R$ 19.500,00. Tr. 99269663

MOTOS

BIZ - Vende-se, 03, 100cc, sem partida
elétrica, preta, oferta, R$ 3.300,00. Brindll
capacete. Tr: 33702060 ou 9948-9944.

BIZ - Vende-se, 05, C100, preta, cl par
tida, 16km, R$ 3.300,00. Tr. 9975 6078
ou 3372 2348

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

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

CORSA - Vende-se, 03, heth, 1.0 , com

pleto - ar. Tr. 33719157

.

CORSA- Vende-se, 98, Wind, 1.0, branco,
AL, lia, LOT, R$ 11.900,QO. Tr. 3370-
0073

BIZ - Vende-se, 07, 125, preta, cl partida,
l' dono, 10.000 Km. R$ 4.500,00.· Tr:
8405-9689.

.

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

CVX 250 - Vende-se, 08:Twister, licencia
da 2009 paga, cl alarme. -14.000 km. R$

9.50Q,,D0. Tr: 8802-6399.
.

DRZ400E- Vende-se, Suzuki,05. Tr. 9973-
. 8618.

.

,

\
DT 180 - Vende-se, de trilha + bota +

capacete. Tr: 3372�0409;

CORSA - Vende-se, 97, Wind, 1.0, bor
do, rll, Idt, R$ 11.300,08. Tr. 3370-00731
9123-7355

CORSA- Vende-se, 94, preto, aro liga, R$
9,500,00. Tr. 33701161

.

MONTANA - Vende-se, 08, conqueste, VE,
.

tava, AL. R$ 28 500,00. Tr: 3370-7144.

OMEGA - Vende-se, 93,- gls, 2.0, R$
12.000,00, troco por carro de menor va

'lor:33738675 I 99655627

MOTO PI TRILA - Vende-se, Yamaha, cl
capacete, botas e doc. Tr. 33720409

OPALA -r Vende-se, comodoro 83., azul, 2
pts.Jr: 9188-2814.

SHADOW - Vende-se, 600 VT, 01, 2'
.

dono, em ótimo estado. Tr: 9993-3937

SHADOW600 VT - Vende-se, 01, croma
da. Tr: 9993-3937.

S10 - Vende-sé, 00, 2.2, 4x2: GNV, cab,
Simp., VE, TE, AL, LM, 4 pneus novos.

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

SUNDOWN - Vende-se, Web EVO 100,
06, preta, partida elétrica, grátis 2 capa
cetes preto. Tr: 3275-3105

S-10 .- Vende-se, 04/04, turbo diesel
interculer, cabo Simples, AC/DHNE/TE e

sistema de rastreamento, R$ 39.000,00 .

Tr: 9107-6932,

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

.

XR 25Q - Vende-se, 04, tornado, equipa-
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da pi trilha, 'R$ 3,500,00. Tr. 92140486

XT 600 ., Vende-se ou troca-se, por moto
de mimar valor. Tr: 3372-9057 ou 8807-
0261.

•

XT 600 _ Vende-se, 04, azul. R$-
15 000,00. Tr: 8807-0261

-VBR 125 _ Vende-se, 06, Vamaha,14.000
km, vermelha, cl baú e' capacete. Tr.
8443-3999 I 3376:1996

tFORD
COURIER _ Vende-se, 06, 1.6, branco, R$

�

22,000.00. Tr. 32731944

. OEl REV _ Vende-se, 83, verde, metálico,
bom-estaco. R$ 2300,00. Tr: 8459-8773
ou 846f3436

�SCORT _ Vende-se, 01, SW 1.6 cl GNV
,(9 meses. de uso) Azul, AI3, OH. TE, VE.
R$ 12.000,00 + 22x de R$ 548,42. Tr:
9172-6768.

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

F-250 _ Vende-se, 02, branca, 6 cilindros,
bom estado, unico dôno . Tr 91123256

F-1000 _ Vende-se, 93, diesel, cabine

simples (modelo novo) motor mwm em

ótimo estado. R$ 27.000,00 nég, Tr:
99735052

F-1000 _ Vende-se, 86, turbinada, vi
.. dros e trava elétricos, alarme, OH, ban

_

co couro, completa,' R$ 22.000,00. Tr.
99419712

.

FIESTA _ Vende-se; 00, 4' portas, azul
perolizado, pára-chague personalizado.
R$14 800,00 .' Tr: 8405-9689

FIESTA _ vende-se, 08, grafite,sedan,
20.000 km, R$ .26.000,00. Tr: 8424-
8381.

KA r- vende-se, 08/09, sem-novo, bran-

co, 9.000.km, AR, TE, AL. R$ 25 000,00.
Tr: 9135-8601.

KA _ Vende-se, 98; prata, para-cnoque
personalizado, TE, Al. R$ 10.800,00 51
troca. Tr: 8405-9689.

MONOEO _ Vende-se, 95 teto solar, banco
elétrico, air bag duplo, ABS, top de linha.
Tr: 3373-8244.

PAMPA _ Vende-se, 94, motor 1.6, gasoli
na. Ótimo estado. Tr: 9977-0595.

VERONA _ Vendê-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.,
bancõ de couro, ASS. R$ 28 000,00. Tr:
8405-9689.

FaX _ Vende-se, 07, 1.6, plus, prata,
completo, flex, ar, direção, vidros elé
tricos, step novo, R$ 29.900,00. Tr.
�31�31

'

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

.

.GOl _ vende-se, 01, l' dono, Tr: 3274,
8679.

GÓl _ Vende-se, 99. R$ 4.000,00 entra.
+ 27 parc R$ 397,00, ou R$ 11.900,00 à
vista. Tr: 9102-9254.'

Gal _ vence-se, 05, 1.0,4 pts, AR, Lp, qui
tado. Tr: 9101-8302.

Gal _ Vende-se, 1.8, 05, 4 pts, quitado, ar
quente, desembaçador e ,limpador traseiro. .

Troco por carro de maior valor, ou financio
em condições especiais. Tr: 9101-8302.

GOL _ vence-se. special Q2, 2pts, ótimo
estado. Tr: 9188-2814 cl Antonio

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

9962-3664,

Gal _ Vende-se, 00, G3, 1.0, branco, 4p,
OT, AO, R$_ 16.500,00, Tr. .3370-0073
19123-7355

GOl'- Vende-se, 01,Gol Special, vermelho,
R$14.200,00. Tr. 3370-0073, 9123-7355

Gal POWER _ Vende-se, 03, 1".6, Ap, 01:1,
AR CONllVElÉT., 4 P., CO manual, R$
20.900,00. Tr.. 33760015 _ 9175-9528

GOlF _ vende-se, 01, 1.6, completo. Tr:
9993-0794.

GOlF _ Vende-se, 06, 2.0, a�tomático, pra
ta, 22,500km. Tr. 9981 '9777

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

.POLO _ Vende-se, oá, ótimo estado, compl.
R$ 20.500,00 ou R$ 16.000,00 de entrada
+" 12x de R$ 652,00. Tr: 3376-3978 (após
13h)

- •

SAVEIRO _ Vende-se ou troca por carro
de menor valor, 02, G.3, 1.6, álcool, R$
17.900,00. Tr. 32753538 ou 99319410.,

FIAT

PALIO _ Vende-se, 99, 4 portas, branco,
cpmpl. Tr: 9618-7945.

PALIO _ Vende-se, 97, EOX, 1 O, bordo, 4p,
te, dt, R$ 12.20Q,00. Tr. 3370-0073/9123-
7355.

TIPO _ vende-se, 95, corrpí, 4 pneus no

vos. R$ 9 000,00. Tr: 3376-4050 ..

UNO _ Vende-se, 4 portas, compl. R$ 4

OãO,OO entrarí E + pare. Tr: 9618-7945.

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

RENAULT
MEGANE _ Vende-se, 01, sedan, corrpl.,
cinza Tr: 8433-0088".

MEGANE'- Vende-se, Grantur 08, completo,
revisado com 40.000km. Tr: 9186-5783.

MI;GANE RETH _. Vende-se, 01, 2' dono,
completo, pneus novos. Tr. 99479765

SCENIC _ Vende-se, 06, Privilege, R$'
35.000,00. n 99623664

PEUGEOT
PEUGEOT _ Vende-se, 02, 206, prata,
AR. BH, VE, TE, Air bag duplo, pode ser

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

PEUGEOT _ Vende-se" 07, 206 SW Flex,
compl, único dono. Tr: 9158'79§1,

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

financiado, R$18.5DO,00, Tr: 9975-0078.

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

PEUGEOT _ Vende-se, 01, 206, com

pleto, 4p, as 17.000,00. Tr. 33761893 I
99175989'

.

• OUTROS
C LX _ Vende-se, 05, preto, revisado, R$
33.6-00,00.Tr. 9975-.1 177

_

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

JEEP _ Vende-se, 61, gasolina, 4x4, redu
zido, R$ 18.000,00. Tr. 33740649

JEEP _ Vende-se, 61, 6 cilindros, 4x4, 3
marchas, R$ 18.000,00. Tr. 99623664

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

TI\UNER _ Vende-se, 97, carroceria aber

ta, R$ 6.500;00. Tr. 33701161 _

TOVOTA _ Vende-se ou troca-se, 04, HI

lUX, 3.0, turbo, 4x4, preta, gabine dupla,
couro, compl. 58,000KM. l' dono. Tr:
3376-5122,

TOVOTA- Vende-se; 89, bandeirante,
capota de aço, curta. AR, OH, Guincho

elémco, bancos de couro, 2' dono. Tr:
3370-7144.

. TOVOTA _ Vende-se, 81, Bandéíranté,
diesel, vermelha, cl carroceria em ma

deira, ótimo estado, R$ 14.500,00. 'n
32760297 I 99912097.

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

'

VAN FURGAO _ Vende-se, .03, Mercedes
Benz Sprinter 311 COi, 4 portas, diesel,
-IPVA -2009 pago, R$ 52,000,00. Tr. 47
8443-3999 ou 3376- 1996

• RENAULT
MEGANE _ Vende-se, 01, sedan, cornpl.,
cinza, Tr: 8433-0088.

MEGANE _ Vende-se, Grantur 08, com

pleto, revisado com 40.000km. Tr: 9186-
5783.

MEGANE RETH _ Vende-se, 01, 2' dono,
completo, pneus.novos. Tr. 99479765

SCENIC _ VeQde-se, 06,
_

Privilege, R$
35.000,00. Tr. 99623"664

erro II, com 50.000m2,
duas lagoas, cachoeira,
SOOm do Rodovia ·SC416,

C0l'!'l escritvro.
Valor imperdível
Tratar 3376-0726.

.,.

Nessas férias.

RE
DVAPNEUS
1,;,..

.

-

-

,

.nf!1I'Micher..

185/60R14XMl
MONTADO E IJAtANcZEADO

PORAPENAS

6x
R$

REDE DE REVENDEDORES MICHELlN

o melhor pacote d�
garantias do'.mercado_C1l

�\CHEi:/,,,,
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-Compre seu carro e comece

a pagar só em Janeiro!
Transf'erência grátuita. -

_ 2009, 2 Portas, Dourado, Flex, Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros e Tràvas Elétricas, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Cd Player.

3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

o CLIENTE É ESPECIAL, VENHA CONFERIR!

Taxas compartilhadas com o mercado Carros com procedência Transparência na negociaçüo

2008, Preto, Ar-condicionado, Direção Elétrica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Computador

-

deBordo, Limpador e Desembaçador Traseiro.

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

2003, Prata, Gasolina, GNV, Direção Hidráulica, Vidros e

Iravas EI@ricas, Alarme, Rodas de Liga-Leve.

2006, Preto, Ar-condicionado Digital,
Direção Hidrãulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Alarme, Rodas de Liga
leve, Freios Abs, Air Bag, üesemoaçacor

, Traseiro, Cd Player + Magazine 6 Cd's,
-

Faróis de. Neblina, Sensor de'
Estacionamento, Piloto'Automático,
Computador de Bordo, Bancos em Couro,
Câmbio Automático,

2007, Prata, Flex, 1,02 Portas, Vidros e Travas Elétricas,
Alarmé, Limpador e Desembaçadar Traseiro, Ar-quente.
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REDE DE CONCESSIONÁRIAS PEUGEOT "

PEUGEOT 207 I::dB XR
1.4 L FLEX
A PARTIR

R$34.900

�.
a::
UI

1.4 L FLEX
A PARTIR

R$l7.790

CAEP - Centra' de Atendlment6 Especializado Peugeor: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL

Strasbourg Blumenau - (47) 3331-4500
Itajaí - (47) 3.344-7000

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

Jaraguá do Sul - (47) 3274� 1900
Rua Reinoldo Rau, 414

II BANCO PEUGEOT

Imagens semente para fins ilustrativos; Feirão de Fábrica Strasbourg - Campanha Strasbourg linha 307 sem repasse dq IPI e taxa 0% (Zero por cento) de juros com entrada de 50% do valor do veículo e saldo em 24 vezes sem juros + TAC + rOF - Com Primeira Parcele
para pagamento depois do Carnaval. linha 207 (Toda família) - Entrada mínima de RS 4.990,00 + pagamento em até 60 meses + primeira parcela para depois do Carnaval. Maiores informações na sua Concessionária Strasbourg. Peugeot 207 X-UNE l.4l Flex, 03 portas,
break light, aquecimento interno, aros de roda deaço 14", desembaçador e limpador do vidro trazeiro com temporizador, preparação para som, antena no teto, protetor de cârter, pára-choques na cor do veículo, ano/modelo 09/10, pintura sólida. Preço público
promocional sugerido para venda à visfa a partir de RS 28.100,00, com frerelncluso para o modelo 03 portas. Peugeot 307 Presente 1.6l16V Flex de 113cv, Freios ABS, Air bag duplo, Ar condicionado, direção hidráulica, vidros-e travas elétricas, pintura sólida, 5 portas, .

ano/modelo 09/10, preço público promocional sugerido para venda à vista a partir de RS 49.900,00 , com frete incluso. Peugeot 207 HB XR l.4l Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 09/10, Ar condicionado, direção hidráulicâ, vidros e trava elétricas, preçà público .

promocional sugerido para venda à vista a partir de RS 34.900,00, com frete incluso. Peugeot 207 Passion XR l.4L Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 09/10, Ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas. Preço público promocionarsugerido para'
venda à vista a partir de RS 37.790,00 , com frete incluso. Emplacamento total grátis, exceto faturamento direto de fábrica. Estoque das Concessionárias Strasbourg.: Peugeot 207 l.4L Flex X-Une, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 09/10 - 1 unidades.Peuçect 307
Presence.1.6l 16V Flex de 113cv, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 09110 - 01 unidade. Peuqeot 207 H.B XR l.4L Hex, pintura sólida, ano/modelo 09/10 - 01 unidades. Peugeot 207 Passion XR l.4l Hex, pintura sólida, ano/modelo 09/10 - 06 unid,ades. Prazo de
vigência da promoção: de 09/12/09 a 15112/09, ou enquanto durarem os estoques. Prcmççâo vállde para as Concessionárias Peugeot participantes e não cumulativa para outras promoções. Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de
Concessionárias Peugeot participantes, ligue para 08007032424 ou acesse www.peugeot.com.br. ' IIDe Segunda a Sexta das 8h às 19h Somente Sábado até as 17h. - www.strasbourg.corn.br

' DIRIJA ESSE PRAZER
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LTA102PU'� 10

OEVRI:UT
un_a1t;..�

REVl5ÃO'
10.000km

�43,00

MONTAt·.c 4�2010 ..
a.Pdrtirde26 990'-R$' RfV1SAo

.• ;�.oookm
à vista f?S43.00

MERIVA1.4)O� .10 �

aPdrtlrde42 990-.RS
..

�;;;;�õ
• ,o�Ji<m

g43,00TAXA DE 0,99°/0 am, à vista

UNHAVECTRANEXT EDITION
. 8

dRpartísrde49' 990�
• �,:oavista ....

linha Celta '.0 2p. Flexpower, ano/fabricação 2a09, anc/modelozom. com taxa promodonal deo.99%o.m. e '2.55% .:a, TtC e IOF não inclusos. CET

'2,97% a.a com preço promocional à vista de·R$ 23.79o,oo.Montana'-4 (onquest Econoflex. RSA, ano/f"bricação 2009, anO/modelo 2010. com

preço promocional à vista de R$ 26,990,oo.Meriva '.4 J"f, POH. ano/fabricação 200g, ano/modelo 2010, com preço promocional à vista de R$
42.990 com taxa promocional de 0,99% a.m. e '2,5';% a.a. com entrada de 50% e saldo financiado em 24 prestações mensais:TCC e IOF não
inclusos. Linha Vec�ra 2.,0, Flexpower, ano/fabricação 2009. âno/modelo 2010, com taxa promocional de 0% a.m, e 0% a.a. tom entrada de 50%
e.saldo· financiado em '2 prestações mensais. TtC e IOF não inclusos. Condições válidas para veículos Chevrolet Zero Km, dispÓMlileis ftll

.

estoque da Concessionária. Contratação sujeita à ptéltlo aprovação de crédltO.,As condições poderão ser alte!'àdas pele Banco CMAt.,,",

prévio aviso. Consulte as condlções nas Concessionárias Çhevrolet participantes. lmagens meramente ilustrativas. Os veículos Che\lrOlet
estão em confonnidade com o PROCONVE (programa de Controle de Polulçào do Ar por Verculo� Automotores). Pmmoção válida .té

- '2/'2/2009 ou enquantoduraro estoque. SAC: oBoo 702 4200,
-

473274.4444-
Av, Mr.lI. D�od(HOdo Fan!ll<'!ClI'lm

CMtro • jtlrtlgliddoSul-se
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. ,plantão de Péndns
9119-3:3()()-9161-3300
9992-2766-8418-6786

TIRE TODAS AS DÚVIDAS COM OS

CORRETORES

REf.992 BARRA
04 dorm. + 01 suite. Aceita Chácara c/13A88m', 02 rios,

propostas e financia pela CAIXÁ. fogão à lenha. Aceita propostas. /.

SOB CONSULTA soa CO�SULTA",� R$ 160.00000 _

ws Imóveis agora com

consultoria HabitacionaH-�____;
Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica FederaL�

Hnenciementos

CA'�A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA;ws

t:»

www.imobiliariaws.com.br vendas@imobiliariaws.com.br
Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim (47) 3373·3404 I �373.0066

* Casas Prontas
* Lotes a _!lenda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

Residencial Monet
No Centro em Guaramirim - Condomínio

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

dormitórios sem suíte
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COMUNICADO
Iria Luiz Volpi, corretor de imóveis inscrito no CRECIjSC sob o

n° 09786, venho através deste comunicar que não.sou mais sócio
,da empresa Imobiliária Vivenda Ltda, tendo vendido minhas cotas
que correspondiam a 50,00% da respectiva sociedade, declaro
não mais responder pelos atos da mencionada empresa, bem
como, não devendo mais ter meu nome vinculado a qualquer ato
da mesma. Outrossim, quero, neste ato' agradecer aos clientes,
amigos e parcerias que durante todo este período, de alguma
forma participaram do relacionamento com a empresa e

principalmente com a minha própria pessoa.

E é baseado nesta relação de muito respeito, amizade,
cordialidade, confiança e de bons negócios, que continuarei
atuando no ramo imobiliário, ramo no qual há 1.0 anos queme sinto
muito a vontade e totalmente motivado pela oportunidade de junto'
com todas estas pessoas que fazem parte desta relação,
compartilhar de alguma forma de seus sonhos, de seus desejos, de
seus planos, enfim, compartilhar um pouco de suas vidas e, em

conjunto buscarmos a concretização destes anseios. Para isto,
nunca pude estar sozinho, precisei sempre de uma equipe, e

aproveito aqui para agradecer a todos os profissionais que fizeram
parte daquela equipe, a todos muito obrigado, muito sucesso,
muita felicidade, e que Deus os abençoe. Reconhecendo a

importância e necessidade de se ter uma grande equipe para
grandes realizações, estou mais uma vez muito satisfeito e

Confiante, pois estarei cercado de grandes profissionais,
profissionais de muita índole, capacidade e de muita dedicação
para que, ern conjunto com nossos clientes possamos buscar a

CLASSIMAI-S--'-------

realização de seus

anseios e seus desejos,
com a credibilidade e

confiança que VOCÊ
nosso cliente sempre
depositou. E será com o

nosso desejo de ter VOCÊ como nosso cliente, que não
mediremos esforços para bem atendê-lo. Ao agregar tudo isto,
buscamos um local para sua facilidade de acesso,
estacionamento próprio, conforto nas instalações e tecnologia
disponível para .0 melhor atendimento. Assim definidos os

conceitos, estaremos a partir de 1° de dezembro iniciando a

nossa nova empresa, a "Imobiliária MORADA BRASIL", que
estará' estabelecida na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nO
1384, esquina com a Rua Florianópolis, no centro de Jaraguá do
Sul, ao lado das atuais instalações da UNIMED, ou se preferir nos
telefones 3374-0370 e 9979-6750.

\

em pé: Claudinéia Garcia Volpi -

proprietária/administrativa
Iria Luiz Volpi - proprietário/corretor
sentadas: Fabiane Heller - vendas

Betilan A C Frutuoso (Bety) - corretora

Denise M Donath -locação

Sinta-se convidado para conhecer a nossa .nova imobiliária,
saborear um gostoso café que estaremos oferecendo durante todo
o mês de dezembro, e quem sabe, darmos início a bons negócios.
Aproveite e traga seu imóvel-para venda ou locação, a nossa equipe
está ansiosa para atendê-lo, e você que quer comprar ou alugar,
faça-nos uma visita também, pois já temos várias opções para
oferecer. Venha conferir, se não tivermos o imóvel que você procura,
será nosso compromisso em achá-lo para você, venha!

Um grande abraço de toda a equipe MORADA BRASIL, e mais
uma vez obrigado portada aconfiançal

êmorada
,"O,'"c"'",. brasil
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• CASAS

AMIZADE - Vende-se, alvena
ria, área de 200m2, semi-mo
biliada, terr. 450m2, liberada pi
financiamento bancário. Prox,
ao posto novo. Tr: 8843-5751.

AMIZAD� - Vende-se, 327m2,
cl .casa alv. cl 60m2, 2 'qts,
banheiro, sala, cozinha, área
de serviço, varanda, R$
99.000,00. Tr. 3274.8844 -

CRECI/SC 2716J

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

faltada, R$ 168.000,00 aceito

apto. pequeno no 10 andar, ou

casa com 2 qts. Tr. 91375573

ARMAÇÃO/PENHA - Vende-se,
130 . m2 fica a 200 metros da

praia. Tr: 9953-5627
.

BARRA DO RIO CERRO - Ven
de-se, 2 suítes, 1 master, co

zinha planejada, lav., sacada,
gar., área construída 200m2,
terr. 400 m2. Tr: 9609�5924.

. BARRA DO SUL - Troca-se, por
chácara ou terr. em Jaraguá. Tr:
8824-1107.

.

CASAS - Compra-se mes

mo com financiamento. Tr.
33714008 ou 88026635

CASA - Compra-se, prox. ao

. Centro, até 100.000,00. Tr.
33701161

ESTRADA NOVA - Vende-se,
prox. a Unerj, alv., laje, 4 qts,
2 bwc, garagem 3 carros, R$
150.000,00. Aceita casa de
menor valor. Tr. 91375573 I
33716069 - Creci 11831

FIRENZE - Vende-se, madeira,
cl terreno comercial, 400m2,
rua asfaltada, escriturada, R$
65.000,00. Aceita carro no ne-'
gocio. Tr. 33716069

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se,

alv. cl suíte, 02 qtos, garagem.
R$210.000,00 .. Tr: 3274-8844
Cresci 2716J

JARAGUÁ 84 - Vende-se,·
385m2, 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, garagem dois carros, prox .

a Malwee, R$ 190.000,00. Tr.
99025885

JARAGUÁ" 99 - Vende-se, 2

qts, 1 bwc, prox. a Creche
Ouro Verde, - R$ 105,000,00.
Tr. 3370-6370 I 9965-99341
8.447 -0676.

JOÃO PESSOA - Vende-se, alv.
, 1 qto, lavanderia , sala, co

zlnha , 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,
cozinha, banheiro e garagem,
R$ 58,000.00, aceita troca

por imóvel de maior valor. Tr.
3274.8844 CRECI 2716J

PiÇARRAS - Vende-se, pro-x 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.

RAU - Vende-se, mista, 3. qts,
cl escritura, R$ 55.000,00. Tr.
33716069

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

SÃO LUIS - Vende-se, mis

ta, 84m2 em alv, e 46m2 em

madeira , forro PVC, murada
e cercada, 2 salas, 3 qts.Sob
Terreno Escriturado cl área

,

de 722m2, R$120,000,Op. Tr.
3274.8844 - CRECI/SC 2716J

TIFA MARTINS - Troca-se casa
.

por outra c.om laje, Chico 'de
Paula ou prox .. Tr. 32730974

TRÊS RIOS DO SUL - Vende
se, alvenaria, 2 qts, banhei
ro, sala de estar cf' cozinha
integrada, lavanderia, gesso,
piso laminado de madeira. Tr.
3274.8844 -CRECI 2716J

• APARTAMENTOS

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

BAEPENDI - Vende-se, 2

qts, 1 bwc, demais dep. no

edifício, prox. a rodoviária,
R$90.000,00. Tr. 3370-6370 .

19965-9934/8447-067-6. .

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, ed. Ma
ximum Center, 1 suite, 2qtos,
gar.,salão .de festas, elevador,
20 andar, sacada fechada com

sistema reike,que pode ser

aberta totalmente qdo quiser,
todo mobiliado com móveis sob

. medida. R$270 .000,00, aceito
financiamento. 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 / Praias I Itajaí. Tr. 3248-
4258 ou 8401-4000

COMPRA-SE - Apto até R$
95.000,00 à vista, de prete
rência próximo Anqeloni.: Tr:
9993-4100.

CORUPÁ - Vende-se, centro -

Apto., faze final de construção,
3 qts, sala e cozinha, 1 bwc,
lavanderia, varanda e garagem,
piso cerâmico, vidros tem

perados, R$ 85.000:00. TR;
3274.8844 - CRECI 2716J

MEIA PRAIA ITAPEMA

Vende-se, 165,34 m2 , heli

porto, 2 vagas garagem. R$
600.000,00. Tr: 8408-8157 ou

8408-8159.

JGUÁI CURITIBA. - Troca
se ou vende, apto. pequeno
em Jaraguá do Sul por ou

tro no Centro de Curitiba. Tr.
33764587

VILA NOVA - Vende-se, 2 qts,
1 bwc, elevador, prox. ao Fó
rum, R$ 117.000,Op. Tr. 3370-
6370 I 9965-9934/8447 -0676.

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

�ata
EXATA ÇONTABILlDADE LTDA.

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

www.exatacontabilidade.srv.br

Prestamos Serviçós de:
Reduçõo de custos; Encargos Sociais;

Aproveitamenio correto de Mark-up (indice para vendas);

impostos da matéria prima; 05 produtos mais Lucrativos;

Deparlamentalizaçõo; Os.Produtos mais defriçitários; ?
Centros de Custos; Custo dos Estoques, .

Custo da Hora Produtiva;

• 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 neçocio ..

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.
32_74.8844 - CRECI/SC 2716J

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

RIB�IRAO 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

CHICO DE PAULA - Aluga-se,
.

semi nova, 1 suite + 2 qts, R$
.

950,00. Tr. 33712357

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

.� TERRENOS

AMIZADE - Vende-sé, 630m2,
plano, lateral da Rua Afonso
Plazera, R$ 105.000,00. Tr.

..

3274.8844 - CRECI/SC 2716J

AMIZADE - Vende-se, ou troca

por casa, 60m2. Tr. 33745520

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

5a re- Com mass�gem'

• Tenho acessórios
• Realizo suas mais
ousadas fantasias

.

,

• Atendo motel
•Tenho-Jocal

SOMENTE COM HORA MARCADA

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

GROTA FUNDA -Vende-se,
140 mil m2, regularizado. Tr.
33791119

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se,
450,OOm2, R$ 80.000,00. Tr:
3370-6370 ou 8447-0376.

ILHA DA FIGUEIRA - 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.

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

MASSARANDUBA - Vende-se,
1 0.000m2. 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 .

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

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

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

9975-2943

SANTO ANTONIO - Vende-se,
40v-m, perto de colégio, cl

DO·RS
Atendimento

Empresarial Especializado
473370-0164' 8859-6468

tlago@dors com br ou vendas@dors com br

água, luz. R$ 5.500,00 de en

trada + parcelas de um salário
rnlnírno. Tr: 3371-6069, creci
11831'.

TRÊS RIOS DO NORTE - Vende
se, loteamento Vicenzi Gadotti,
cl 324,00m2. Entrada de R$
7.000,00 mais 100 parcelas
de R$480,00. Tr. 3274.8844 -

CRECI/SC 2716J

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

• SALAS COMERCIAIS

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

AGROCOMERCIAL I AGROPE
CUÁRIA - Vende-se, ótima clien
tela formada, bom faturamento,
em funcionamento, boa localiza

ção. Tr. 32760297

CENTRO - Vende-se, ponto co- .

mercial, 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.

LIGUE E
ANUNCIE
2106-1919
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----------SOCIAL

EMPOLGADOS
Os irmãos empresários Leo e Juliano Leier- emboro tenham assistido pelo
telão o jogo do Flamengo X Grêmio, em pleno Rio de Jonelro..e trouxerom o

ingresso de volta- ficarom tão empolgados, arrumarom tantos amigos e fize
ram tão bons contatos profissionais, duronte a estada na cidade mcmvilhoso.
que já pensam em abrir uma filial ou novos empreendimentos do grupo na

.

capital carioca, Um dos negócios poderá ser uma rede de restaurontes. A

dupla visitou quase todos. Voltarom três quilos acima do peso.

Felizes da vida: o flamenguista Fernando Engelmonn, pela conquista
do Campeonato Brasileiro, O colorado Edinei.Scoplelli, pelo vice e

Nonô Murara por conseguir escapar da 2° Divisão

" Nos termos mais

simples, um líder
é aquele que sabe
onde ele quer ir, e
levanta, e vai. "JOHN ERKSINE

I

BUXIXO
Por e-mail fiquei sabendo que o em

presário bom partido, solteiro e bo
nitão, Guido Rincaweski, está sendo
paquerodo por uma' morena muito
charmosa e dono de uma loja na

Marechal. Dizem que ele estava no

maior agito num badalado show no

fim de semana. Mas ainda não repa
rou na bem nascida que tem a maior

queda por ele...Então tá! Eu sugiro
um copo bem gelado do chope Kiini
gs Bier paro ficar ligado.

ONDE COMER BEM
EM JARAGUA
No prensodão Beiro Rio. O lanche da
ropeize é uma delícia.

AJUDA
Hilário Stephani, um dos mais an

tigos professores de Jaroguá, creio

que muita gente lembra principal
mente os jaroguaenses, está passan
do por sérias dificuldades. Segundo
o filho José Máximo Stephani, o pai
precisa de ajudo urgente. De ime
diato: alimentos, roupas e remédio.
Se alguém se prontificar a ajudá-lo .

pode entrar em contato comigo mes

mo pelo (47) 3371-0768.

SAGITARIANOS
No sábado na Moinho Disco, o

boa gente Odonis Micheluzzi, traz
. paro sacudir a Festa Sagitarianos
e o seu aniversário, que acontece'
no dia. 10, a excelente banda de
baile Comandos Em Ação e os Djs
Marcelo Luiz e Igor Lima. Noite

imperdível. Todas as mesas já fo
ram reservadas.

Tais Germano e o namorado Eduardo Schunke, que passou
na banca no curso de administração, na Unerj

NAS RODAS
• Muito concorrido o Grande Ba
zar da Korlache. Malhas com pre
ço direto de Fábrica. Todo mundo
resolzeu ir fazer compra lá.

o DJ Eduardo Schwartz paro mo-

vimentar o frege.
.

.

• O comunicador da Studio
FM, Albino Flores, já preparo
os quitutes paro comemoror no

próximo dia 21 o idade nova. O
Molha vai ficar pequeno.

• Hoje tem movimentado Co

quetel na loja Voilà. Carol To
lentino, a dona do p�daço, troz

Luciano "Indio Véio, sempre bem acompanhado nos baladas da moda

o CORREIO DO POVO rnQUARTA-FEIRA, 9 DE DEZEMBRO DE 2009
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TE CONTEI!
• Hoje no Choperio Zopper�(TI
Guaramrim, tem o melhor gp"
sertanejo eletrônico com o Í)J Alon.

• O escritor Leandro Piske foz
o lançamento do seu livro Três
Vezes Uruguai dia 16, às 19horos,
na Biblioteca Público.

,

• Hoje na choperio Saloon, no .

Shopping Breithaupt, vai rolar
muitas novidades. Aliás, a cada
dia o turma descolada do pedaço
inventa uma.

• Renato de SOUlO, da
Damyller, continua recebendo
cumprimentos pelo idade novo

dia três de dezembro.

• Os empresários Humberto e

Ana Wolf; do H.Wolf Construtora,
durante concorrido coquetel.

.

entregaram o elegante Belverede
Residence.

• Quem o esqueceu está em

tempo de desculpar-se: Julione
Fones foi a mais querida
aniversariante do cidade, ontem.
E vai adorar saber que foi
lembrado.

• Faça uma criança feliz neste
Notol.Não esqueço!

• "A injustiça que se faz e-um,
é_ uma ameaça a que se foz o

todos." Montesquieu

• Com essa, fui!

LEITORA FIEL
A leitora fiel de hoje é Miriom Tau
fenbach, da Auto Escola Corupá. Ela é
outro querida, lá em Corupá, que lê a

coluna todos os dias para ficar super
antenado nas noticias do nossa região.

DICA DE QUARTA
Conferir as delícias da
Confraria do Churrasco.
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Por Komilo Perito
komilo@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.

As amigas Adriana; Sueli, Catiane. Ladiane e

Saionara curtindo o praia de Borro Velho

Emanuella mondo os parabéns poro o namorado
Jéferson que comemorou idade nova dia 5

José Osnir Tibes e Maria,Roseli Spezia trocam

alianças no próximo dia 1. Felicidades!

Os colegas do loja MM e a

amigo Adriane mondam os

parabéns poro Joice Feliciano

que troco idade dia 11

Fabio comemoro idade nova

dia 10. A namorado Adriane

deseja felici�ades

Dia 6 quem aniversariou
foi Adilar Dalsochio. A esposo
Edi e os filhas Elis e Daniela

desejam felicidades

Parabéns poro Gabriela que
completou 16 anos �nt�m.
As amigos Mayara e Prisclln ,

desejam felicidades
Camilo mondo os parabéns poro os amigos Ronaldo e Andrei

Os familiares. professores e

amigos parabenizam Rosangela
Rangel. diretora do Centro

de Educação Infantil Pequeno
Polegar de Corupá. pelo seu

aniversario dia 4 de novembro

Valderi monda
um super.

beijo poro o

namorado Laiz

Os colegas do Empório das Pedras
mondam um beijo paro Alciane.
que comemoro idade novo dia 20

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



--�------ECONOMIA

LIGAÇÃO DE ÁGUA E LUZ· .

A preocupação com o ocupação desordenado e com o ocupação de imóveis sem condições resultou no mobilização de di
versos entidades no sentido de impedir o ligação de águo e energia elétrico nestes casos.Está em tramitação no Câmara de
Vereadores projeto de lei que deverá exigir o li'cenço de construção poro que posso ser ligado águo e eletrícídude 00 imóvel.

REUNIÃO PLENARIA
DA ACUS/APEVI
A último reunião deste ano acontecerá no

próximo segundo-feiro, às 17 horas, no

Hospital e Maternidade São José, apro
veitando o entrego dos novos instalações.
Espero-se o presença do governador por
ocasião do entrego do penúltimo etapa
dos obras no hospital que conto com o

apoio do empresariado do cidade.

TERRA DE GIGANTES
A recente aquisição dos Cosas Bahia pelo
Pão de Açúcar ·é apenas uma porte do
movimento de consolidação que ocorre

atualmente no poís.Uma bolso de valores
dinâmico, abastecido por enormes fun
dos, quando se encontro com empresários
ousados e ambiciosos só pode resultar
neste tipo de fenômeno.O gronde risco
fico poro os fornecedores que, no falto
de opções, são obrigados o se submeter
às regras dos empresas gigantes. Grandes
marcos terão exposição no faixo de 50%
de suo produção poro um único cliente.

AMERICANAS CRESCENDO
Com investimentos de RS 1 bilhão, o tra
dicional rede pretende chegar em 2013
com um total de 400·lojos. ·No terceiro tri
mestre deste ano, o lucro dos Americanos
foi de RS 36,5 milhões contro RS 6,7 mi
lhões em igual período do ano passado.

VERÃO LEMBRA PRAIA
E gero muitos negócios. Segundo o ABIl,
o mercado brasileiro de modo pmín é de

-

mais de 270 milhões de peças/ano. Cerco
de 2,3 mil empresas atuam nesse seg
mento do mercado têxti I.

. DIVULGAÇÃO

UMA AMEAÇA CADA VEZ MAIS PRESENTE
O câmbio está expondo novamente o foto de que é mais boroto

importar do Chino do que produzir localmente. No região existem
muitos indústrias que estão recorrendo às importações poro abastecer o
mercado brosileiro e com isso estão passando grodotivomente do condi

ção de indústrias poro o condição de comerciantes. Sempre lembrando
que uma vez tronsferido o produção, dificilmente existe volto.

Só ALEGRIA
Depois de um princípio de ano incerto, o produção e vendo de automóveis
deverá bater recorde neste ano e já se projeto um crescimento (te 9,3% poro
2010. No meio do euforia, posso despercebido o foto de que este ano os

exportações d_e veículos brasileiros serão batidos pelos importações.
Ikarsten@netuno.com.br

Sobem índices de emprego na indústria
IBGE registra quarta alta consecutiva e o maior nível desde 2008

De acordo com dados divul

gados ontem pelo IBGE (Insti
tuto Brasileiro de Geografia 'e

.
Estatística), o nível de emprego
na indústria regístrouem.outu
bro o maior avanço desde julho
de 2008, com um aumento de
0,7% em comparação aos índi
ces de setembro. As estatísticas
mostram também a quarta alta
mensal consecutiva.

Em relação a outubro do
ano passado, houve queda de

5,7%, marcando a lIa queda
consecutiva nessa compara
ção. No acumulado dos últi
mos doze meses houve recuo

de 4,8%, mantendo o declínio
iniciado em agosto do ano

passado. Ainda em relação
ao mesmo período de 2008,
houve queda também em-São
Paulo (-4,2%), Minas Gerais

(-11,3%), na região Norte .e

Centro-Oeste (-8,8%) e no Rio
Grande do Sul (-7,2%).

Na média móvel trimestral,
em outubro, houve crescimen
to no emprego (0,4%) e no nú
mero de horas pagas (0,6%), na
série com ajuste sazonal. De
acordo com comunicado do
IBGE, a evolução positiva dos
índices nos últimos meses re

flete o maior dinamismo da ati
vidade produtiva. No entanto,
os resultados ainda são negati
vos se comparados ao mesmo

período do ano passado ..

o CORREIO DO POVOmQUARTA-FEIRA. 9 DE DEZEMBRO DE 2009

DINHEIRO

Aumenta demanda por crédito
Após três quedas mensais consecutivos, houve reação no demando dos consumi

dores por crédito em novembro. A Seroso Experion aponto que, em relação o outubro,
o número de pessoas que buscou crédito junto o bancos, financeiros, crediários e car

tão de crédito, entre outros, cresceu 2,1%. Segundo os analistas do Seroso, o anúncio
do prorrogação do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e o pagamento do

primeiro parcelo do 13° salário teriam contribuído poro interromper uma sequência
de quedas mensais no demando verificado entre agosto e outubro.

INDICADORES

SELlC

TR

CUB

BOVESPA

POUPANÇA

21.0UTUBRO.2009
8.DEZEMBRO.2009

DEZEMBRO.2009

8.DEZEMBRO.2009

8.DEZEMBRO.2009

8,75%

0,005%

983,37

... -1,43%

0,5216

DÓLAR COMERCIAL (EM RS) 1,7570
DÓLAR TURISMO (EM RS) 1,7100

DÓLAR PARALELO (EM RS) 1,8400

EURO (EM RS) 2,5844

1,7590 'i- 1,8%

1,8500 11- 1,18%

1,9400 -t 1,1 %

2,5865 .0,57%

rabeucoerc do Munj,::.iplo e Comerca de Jala9"h' do Sul

Margot Adelia Grubba Lehrnann,
reuena e Ofi<la[a Designada

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca nv 1589,
Telefone: (4n 3273�23'90 H.de Func. 09:00h às 18:00h·

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SAI>/TA CATARINA

REPÚBLICA FEDERlITIVA DO BRASIL- ESTADO DE SANTA CATARINA
Tabelionato do Município e Comarca de Jaraguá do Sul- MargotAdelfaGrubba Lehmann, Tabeliã eOficiala

Designada � AvenidaMarechal Deodoro da Fonseca ns 1589 - Telefone: (47) 3273-2390
Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os titulas abaixo relacionados, ficando
os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitarou 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
aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou fartem) residente(s)
ou dorniciliadaís) fora daCircunscriçãoGeográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação
no endereço fornecido pelo apresante, tudo em confonnidade com os arts. 995, 997 clc 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 130527 Sacado: ADEMIR ANTONIOmrrren CPF: 037.070.179-82
Cedente: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL LIDA CNP): 01.209.784/000
Número do Título: 595471(12·13Espécie: Letra de Câmbio
Apresentante: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL LIDA DataVencimento: 26/11/2009 Valor: 705,36
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 37,83, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ 10,00

Protocolo: 130402 Sacado: BERNARDI PRODUTOSMIM. ITDA ME CNP): 06.228.823/000
Cedente: OESA COM E REPRES LTDA CNP): 81.61 1.9311000
Número do Título: 5300442U Espécie: Duplicam de VendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Dara Vencimento: 17/11/2009 Valor: 156,81
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ 10,00

Protocolo: 129924 Sacado: CRISTIANE GISELEARAUJO CPF: 004.119.119·61
Cedente: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR PONTUAL CNP): 05.939.929/000
Número do Tírulo: 6628001 Espécie: Duplicata de VendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 16111/2009 Valor: 1.120,00
Liquidação apõs a intimação: R$ 10,00, Condução: RS 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital: RS 10,00

Protocolo: 130451 Sacado: CSM KRAUPP EQUIP DEMOV LTDA CNP): 76.840.537/000
Cedente: RAlHSA INFOIlMATICA LTDA CNP): 00.53Ll79/000
Número do Título: 1198 Espécie: Duplicam de.Venda Mercantil por Indicação .

Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DaraVencimento, 24111/2009 Vaiar: 4.096,94
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ 10,00

Protocolo: 130325 Sacado:DEBORA MATIAS DOS SANTOS CPF: 071.472.839-02
Cedente: COMERCIO DEMAQUINAS BOA COSTURA LTDA EPP CNP): 83.489.088/000
Número do Título: 1412/7�7 Espécie: Duplicam deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 23/11/2009 Valor: 210,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 18,82, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$lO,OO

Protocolo: 129779 Sacado: GILBERTO MAGIOLO DE IARA CPF: 067.500.189·71
Cedente: RM COMERCIO E SERVICOS AUTO ELETRlCOS II CNP): 06.153.403/000
Número doTítulo: 0863 Espécie: INDlCACAO

.

Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 1.5/1112009 Valor: 55,00
Liquidação após a intimação: R$10,00, Condução: R$14,60, Diligência: R$'20,OO, Edital: R$lO,OO

Protocolo: 130295 Sacado: IND.DE MOVEIS 3IRMAOSS/A CNP): 82.767.641/000
Cedente: FRANCIMAR REPRES LTDA CNP): 76.823.467/000
Número doTítulo: 02574/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 21/11/2009 Valor: 377,30
Liquidação após a intimação: RSI0,OO, Condução: R$ 13,89, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$lO,OO

Protocolo: 130389 Sacado: ISMAEL SOBRINHO NEVES RAMOS CPF: 383.779.342·72
Cedente: VALDOCIR HMS ME CNP): 03.986.145/000
Número do Título: 22355� 1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 19/11/2009 Valor: 185,00
Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,.oO

Protocolo: 129858 s-cado: LEONARDO NIENKOITER ME CNP): 01.743.466/000
Cedente: MTF COMERCIO DE ROlAMENTOS LIDA CNP): 04.268.957/000
Número doTítulo: 0000211902 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação .

Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 19/11/2009 Valor: 589,75
Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$lO.oo

Protocolo: 129328 Sacado: MARCOS DE PAUlA PADILHA CPF: 968.589.809-30
Cedente: DJD IMOVEIS LIDA CNP): 83.540.187/000
Número do Título: 318/ALUGUEL Espécie: Duplicata de VendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 10/11/2009 Valor: 1.250;00
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 130435 Sacado: MASSA FACIL COM.E FAB.PRCJD AL LTDA CNP): 08.722.197/000
Cedente: FSSA IND E COM DE PRODALIMENTICIOS ITDA CNP): 03.241.442/000
Número do Título: 24904/3 Espécie: Duplicata de VendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 18/11/2009 Valor: 733,33
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 130509 Sacado: PRISMA ELTRlCAETERR LIDA CNP): 73.340.721 /000
Cedente: SCHNEIDER ELETRlC BRASILC ITDA CNP): 82.743.287/000
Número doTítulo: 200065781 Espécie: Duplicata deVenda Meréantil por Indicação
Apresentante: BANCO lTAÚ SA. DataVencimento: 2011 1/2009 valor. 697,49
Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ 10,00

MargotAdeUaGrubbà Lehmann,Tabeliã eOficiala J?esignada
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Indice de violência ca�sa preocupação
Polícias de SP e RJ matam mais que a daMrica do Sul, revela estudo

. ,

Um relatório divulgado on

tem pela organização de defesa
dos direitos humanos Human

Rights Watch revela que, em

2008, as polícias do Rio de Ja
neiro e de São Paulo mataram,
juntas, 1,534 pessoas, número
maior que o registrado em toda
a África do Sul, país com taxa
de homicídios mais alta que a

dos dois Estados brasileiros,
No país africano, a polícia

matou 468 pessoas (o cálcu
lo sul-africano leva em conta
o ano fiscal, de abril de 2008
a março de 2009), Nos Esta
dos Unidos, país com nível de
violência policial considerado
alto, 371 pessoas foram mortas

pela polícia em 2008.

O relatório "Força. Letal:
Violência Policial e Segurança
Pública no Rio de Janeiro e em

São Paulo" afirma que parte

"substancial" dos mais de 11

mil casos de resistência se

guida de morte registrados
nos Estados do Rio e de São
Paulo desde 2003 podem ter'

sido, na verdade, execuções
extrajudiciais.

Os casos de resistência se

guida de morte (ou autos de

resistência) se referem a mor

tes cometidas por policiais em

confrontos em que supostos
suspeitos de crimes resistem à

prisão. "Dado que os policiais
em ambos os Estados-frequen
temente enfrentam ameaças
reais de violência por parte de
membros de gangues, muitos
desses 'autos de resistência'
são provavelmente resultado
do" uso legítimo de força por
parte da polícia. Muitos ou

tros, rio entanto, claramente
não são", afirma o relatório, Relatório pede atençõo poro mortes causados por policiais brasileiros

Recomendações
"Enquanto forem deixadas

para a própria polícia, essas exe

cuções continuarão sem verificação
e os esforços legítimosllara conter
a violência em ambos os Estados
sofrerão", disse o diretor da Human
RightsWatch para asAméricas, José
Miguel Vivanco."A execução extra-
judiCial de suspeitos de crimes não

_

é a resposta para os crimes violentos.
Os moradores do Rio e de São Paulo
precisam de mais policiamento
efetivo, não de mais violência por
parte da polícia". A Human Rights
Watch recomenda às autoridades a

criação de unidades especializadas
para investigar esse tipo de crime
e garantir que os policiais respon
sáveis por execuções extrajudiciais
sejam levados à Justiça.

.Novas estradas
de Santa Catarina.
Caminhos
abertos para
o desenvolvimento.

<'

Mais de 1.500 quilômetros
de reabilitacões e novas

pavlmentações, 95% dos municípios
beneficiados e integrados, milhares
de pessoas com mais acesso
a educação, saúde e alternativas
de emprego. Em Santa Catarina
é assim: desenvolvimento
se constrói com infraestrutura.

Mais informacões em
�.sie.sc.góv.br

•
-

e••

Regiões que
receberam
novos acessos

5ecre1aria de
Esladoda

.

Infraes1nIIUra

00
" '.:.
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MÚSICA

Concerto tem
3 apresentações

o Concerto de Advento 2009 aconte
ce dias 11,12 e 13 de dezembro em

Jaraguá do Sul. As upresentnções têm

regência de Ricardo Feldens, contam
com o Orquestra de Cordas do Sca;
Camerota do Scnt Grupo de Câmara do
Scar, músicos convidados, Camerata
Vocal Apóstolo Pedro, Coral Evangéli
co de Jaraguá e o participação espe
cial do Quarteto de Cordas Ponto lia.
Os concertos ncontecem dia 11, às
20h30 no Igreja Apóstolo Tiago, Bairro
Amizade, dia 12, às 20h30 no Centro
Cultural do Scar e dia 13, às 9 horas
no Igreja Apóstolo Pedro, no Centro. A
entrado é franco e os ingressos devem
ser retirados no secretario do Scar.

ENCERRAMENTO PROGRAMAÇÃO

Princesas invadem
o palco da Scar

. o Centro Cultural de Jaraguá do
Sul recebe amanhã o espetáculo que
marco o encerramento dos atividades
do Escola de Danço do Scar (Sociedade .

Cultura Artístico). As 20 horas, os alunos
dos vários modalidades apresentam o

espetáculo "O convite de Jasmlne", com
cenários e coreografia assinado pelo

.

professor Egberto Saurini, coordena
dor do escola e diretor do pro�ução. O
temo é inspirado nos hjstórias dos seis

princesas de Walt Disney: Ariel, Branco
de Neve, Cinderela, A Belo Adormecido,
A Belo (de A Belo e o Fera) e Jasmine
(de Aladim). Estarão no polco 110 par
ticipantes dos turmas de balé clássico,
acrobacia aéreo e de solo, jaz e danço do
ventre. Os ingressos custam RS1 O e RS 5,
e podem ser comprados no secretario do
Centro Cultural do Scat

AUTO DE NATAL
A programação do Natal para Todos 2009 inclui essa semana diversos apre

sentações de Auto de NataL Hoje às 19 horas, o Coral do Unerj se apresento no

Museu do Weg. Amanhã, Auto de Natal será atração às 19h30 ne Escola Albetto
Bauer e no Igreja Pastor Albert Schneider, realizado pelo Centro de Educação
Infantil Guilherme Tribess. O Auto de Natal do Marisol também acontece ama

nhã, o partir dos 20h30; em frente à empresa. No sexto-feira, dia 11, o'Coral do
Unerj se apresento novamente, desta vez no Praça Angelo Piazera.

AGRICUlTURA OFERECE CURSO EM GUARAMIRIM
Mais,um curso para agricultores do município de Guaramirim foi realizado no Prefeitura. A Secretario de Agricultura,

Pecuário e Meio Ambiente, em parceria com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) ofereceu um curso de manu

tenção e operação de tratores nos dias 7 e 8 de dezembro. Ministrado pelo professor do Seno r, Lorival Gonçalves, o curso teve
como objetivo explanar sobre o manutenção e utilização dos tratores e mmbém sobre como prevenir ocidentes de trabalho.

TENDÊNCIAS

SI,,,,,,,,,,�o4JsllKfrisl:rI..
doEsUdod*Sa"I.ICi1tarft>l

CONCORRÊNCIA N.· 029/2009 SES/se

o SESI- Departamento Regional de Santa Catarina, com sede na Rodovia Admar Gonzaga, n.02765, 10
andar, ltacorubi, em Florianópolis/SC, torna público que se-encontra à disposição dos interessados o edital
de Concorrência n.· 029/2009, destinado a selecionar proposta de maior desconto global em percentual,
para a contratação de empresa para fornecimento de combustível tipo gasolina comum, álcool e óleo
diesel, destinados à froia das Unidades do SESI/SC da Região de Jaraguá do Sul - SC, regido pelo
Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, publicada no DOU de 16 de setembro de 1998, seção 3 e

suas alterações posteriores, bem corno as regras estipuladas neste ato convocatório. O edital completo será
entregue aos interessados mediante solicitação pelo e-mail: valenciarma@sesisc.org.br.
Entrega dos envelopes: dia 5/1/2010, às 14hOOmin.
Abertura dos envelopes: dia 5/1/2010, às 14h30min.

Florianópolis, 9 de dezembro de 2009.
Ana Paula Gifardi

Presidente da Comissão de Licitação - SESI-DRlSC

FALECIMENTOS

Alunos de moda

promovem desfile
Os formandos do curso Técnico em Criação e Desenvolvimento de Modo do

Senai/SC apresentam no sexto-feira, dia 11, às 19h30, no auditório do Centro
Empresarial, o desfile de encerramento do curso. Cada estudante desenvolveu
uma pesquiso e projetou uma coleção. As tendências de outono/inverno 2010

aparecerão no desfile autoral que permitirá aos alunos entrar em contato com ti
realidade do mercado do modo.

Faleceu às 2h15 do dia 3/12, a Sra. Irma
Wilt Haffermann, com idade de 86 anos,

o sepultamento foi realizado dia 4/12,
às 9 horas, saindo o féretro da Igreja
Cristo Redentor, Bairro Jaraguá 99, se
guindo após poro cemitério do Borra do

Rio Cerro.

Faleceu às 19h30 do dia 3/12, o Sr. Carl

Helix, com idade de. 80 anos, o sepulta
mento foi realizado dia 4/12, às 15h30
horas, saindo o féretro do Residência no

Rua Benjamin ConstanC 328 em Mossa

raildubo, seguindo após paro cemitério de
Nosso Senhora Auxiliadora .

Faleceu às 3h do dia 4/12, o Sr. Ernoldo Tes

toni, com idade de 77 anos, o sepultamento
foi realizado dia 5/12, às 10 horas, saindo
o féretro da Capela Mortuária Sr. Bom Jesus

em Guaramirim, seguindo após para cemi

tério municipal de Guaramirim.

Faleceu às 9h30 do dia 4/12, o Sr. Argemi
ro José Gonçalves da Luz, com idade de 42

anos, o sepultamento foi realizado dia 5/12,
às 16 horas, saindo o féretro do Capela
MOrtuária Sr. Bom Jesus em Guoramirim,
seguindo após para cemitério municipal de
Guaramirim.

.

Faleceu às 13h do dia 4/12, o Sr. Thomaz
Menel. com idade de 103 anos, o sepulta
mento foi realizado dia 5/12, às 11 horas,
saindo o féretro da Capela Mortuária da
Vila Lenzi, seguindo após poro cemitério-do
mesmo localidade.

Faleceu às 5h30 do dia 5/12, o Sr. Alcides
Muller, com idad'e de 49 anos, o sepulta
mento foi realizado dia 6/12, às 11 horas,
saindo o féretro da Residência na Rua João

Long, 14, Bairro Imigrantes em Guaramirim,
seguindo após para cemitério municipal de
Guoromirim.

Faleceu às 16h do dia 6/12, o Sr. Faustino
Stolf. com idade de 80 anos, o sepultamento
foi realizado dia 7/12, às 16 horas, saindo
o féretro da Capelo Mortuária Sr. Bom Jesus
em Guaromirim; seguindo após poro cemi
tério municipal de Guaramirim.

Faleceu às 22h do dia 6/12, o Sr. Julio Cé
sar de Oliveira, com idade de 48 anos, o

sepultamento foi realizado dia 8/12, às 10h
horas, saindo o féretro da Capelo Mortuária

. da Vila Lenzi, seguindo após para cemitério
Santo Antonio de Nereu Ramos.

Faleceu às 2h do dia 8/12, a Sra. Hedwig
Rosa Emma Muller Krueger, com idade de
101 anos, o sepultamento foi realizado
dia 9/12, às 9 horas, saindo o féretro do

Igreja Apostolo Paulo em Rio Cerro II,
seguindo após para cemitério do mesmo

localidade.

Faleceu às OOh30 do dia 8/12, o Sra. Gerdo
Wutke, com idade de 71 anos, o sepulta
mento foi realizado dia 8/12, às 17 horas,
saindo o féretro da Residência na Rua
Amandus Rengel em Rio Cerro I, seguindo
após para cemitério de Rio da Luz I
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Julimar Pivatto
Quem sai e quem chega
Fim de temporada e as especulações tomam conta do

futsal. NaMalwee/Cimed, já adiantamos aqui alguns refor
ços, como Bruno Souza, Ionathan, Valdin e Bebeto. A no- .

vidade agora é o goleiro Bazílio, da Cortiana/UCS. O time

jaraguaense teve de contratar um jogador para a posição
porque Franklin também éstá de saída, já que recebeu

propostas de vários times, inclusive da Krona/Ioinville,
. Outros que sairão são, além de Cabreúva e Xoxo, Fernan
do e Humberto. A diretoria ainda tenta a contratação de
mais um jogador, que pode vir da Espanha. Além disso,
ainda tem a possível saída do treinador Fernando Ferreti do
comando da equipe.

Contusão no joelho
Enquanto isso, quem fica continua so

frendo com um velho problema - as contu
sões. O fixo Chico (foto) recebeu o resultado
de exames no menisco do joelho esquerdo
e terá de passar por operação. A cirurgia
ainda não tem data, mas ele deve ficar pelo
menos 40 dias parado, voltando para a pré
temporada no ano que vem e desfalcando o

time na fase final do Catarinense. O camisa
15 é mais uma "vítima" da quadra da Arena,
que todos sabemos não ser a ideal para a

prática do futsal.
.

julimar@ocorreiodopovo.com.br

ESTATlsTICAS

oSITE TERRA
FEZ UM

LEVANTAMENTO

INTERESSANTE

SOBREOS

1.094GOLS DO

BRASILEIRÃO.
QUEM MAIS

/

MARCOUGOLS DECONTRA-ATAQUE, POR

EXEMPLO, FOIO INTER (22 VEZES). LOGO
ATRÁSVEM OAVAl,COM 20.

DOIS TOQUES
AllTOMOBIUSMOoNa última etapa
da Copa Santa Catarina, os
jaraguaenses se deram bem.
Alessandro Coelho, por exemplo,
-venceu na Stock Car Ômega.

TRIO.Na categoriaMarcas A, o pódio
.

foi todo da região: Alexandra Spezia
terminou em primeiro, seguido de
Alan Schwartz e Elinor Elert.

sccuP·O Juventus encerrou ontem
a participação na SC Cup com mais
uma derrota, dessa vez por 3xO para
o Bahia.

APOIO·Órgãos da imprensa de
toda região manifestaram apoio
ao fotógrafo de OCp, que sofreu
tentativa de agressão no domingo.
Obrigado a todos.

CONVOCADO
<'

Vôlei emplaco mais um convocado
lago Piva se apresenta em janeirona Seleção Brasileira Infanto-Juvenil

CÉSAR JUNKES

JARAGUÁ DO SUL o jogador recebeu a notícia
Ser convocado para a Sele- com muita alegria e vai come

ção Brasileira de qualquer cate- morar em dobro nas festas de

goria ou modalidade é sempre fim de ano. "É uma realização
um sonho para qualquer atleta. pessoal e profissional. Pretendo
Mas para lago Piva, 16 anos, crescer muito com essa experi
o fato de ser escolhido entre ência, seficar, melhor, se não,
tantos em todo o Brasil é uma posso levar a bagagem de ter

recompensa pelas horas de treí- participado", comentou.
no, competições e pelo trabalho O ponteiro acha que têm
realizado por ele e pelos palas boas chances de estar entre

de vôlei em Jaraguá do Sul. Para ' os 12, apesar da concorrência.
o time da Marisol/FME é a con- "Minha expectativa é grande,
firmação do bom trabalho. Ele vou fazer de tudo para ficar e

é o quarto jogador a defender a aproveitar essa grande oportu-
camisa amarela, nidade na minha carreira".

O atleta se apresenta no dia lago declarou ainda que atri-
20 de janeiro, em Saquarema bui essa conquista aos técnicos

(RJ), com mais 31 jogadores Benhur Sperotto e Kadylac. Ele
e destes apenas 12 ficarão no começou a jogar há sete anos no

time que disputará o Campe- polo de vôlei da Escola Heleodo
anato Sul-Americano -Infanto- ro Borges. O projeto é mantido

Juvenil em local a ser definido. pela Marisol, FME (Fundação
Na posição de lago a vaga 'será Municipal de Esportes) e Sesi.
disputada. Foram seis convoca-
dos para apenas quatro vagas. GENIELLI RODRIGUES logo Piva é capitão do time infanto-juvenil do Marisol/FME e começou no vôlei pelos projeto de palas
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Ferretti recebe proposta da Líbia
Treinador deveviajar para acertar depois do fim do Campeonato Estadual

PIERO RAGAZZI

JARAGUÁ;DO SUL

o futebol árabe tem sido um
dos maiores "importadores" de
atletas e técnicos brasileiros no

mercado mundial. E o futsal co
meça a tomar o mesmo caminho.
Atletas daqui têm sido constan
temente sondados. Quem pode
desembarcar por lá é o técnico
da Malwee/Cimed, Fernando
Ferretti. Ele recebeu uma propos
ta para comandar a Seleção da
'Líhia e pode trocar de país já no

. início do ano.
-

Por telefone, o treinador con
firmou a sondagem. "Faz uns 15
dias que recebi a proposta e já co
muniquei à direção da Malwee".
Ferretti não quis falar de valores,
mas disse que "é muito acima da
realidade do futsal brasileiro".

.

Nesta semana, ele recebeu a pas
sagem para embarcar domingo
para conversar com os dirigentes

r'

locais, mas vai adiar a viagem
para depois do Estadual. "Pri
meiro tenho que cumprir meus
compromissos aqui. A ideia é
resolver isso nas férias", afirmou.

Ferretti também fez questão
de demonstrar seu carinho por
Jaraguá do Sul e pelo time da
Malwee. "Profissionalmente a

proposta é diferenciada com cer

teza. Mas não posso dar confir
mação de nada ainda. O que for
acertado, vai ser bom para mim".

Nos bastidores, a diretoria
trabalha com a possibilidade de
não contar com o treinador no
ano que vêm, mas ainda não tem
nada definido. Os boatos já pa
raram na comunidade oficial 'da
Malwee, no orkut, onde os torce

dores manifestam o desejo que
Ferretti continue.'

Técnico está desde o início do time do Molwee, mos considero "muito boa" o proposto do Seleção�do Líbio)UUMAR PIVATTO

BICICROSS

;"1I\<Jjt;,.,
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JARAGUÁ DO SUL TEM BOM DESEMPENHO
A Equipe Jaroguaense de Bicicross foi campeõ estadual pelo 17Q vez.-Os jaroguaenses marcaram 1.474 pontos,

enquanto o segundo colocado Guabiruba fez 1.182. Brusque terminou em terceiro com 1.120. No total, foram sete
ouros, mais sete pratos e três troféus de terceiro lugar. Os campeões foram: Carlos Dalabona (boys 6 anos), Felipe
Gonçalves (boys 13 anos). Guilherme Bourscheidt (boys 16 anos), Mario Isobelli Borges (girls.l1/12 anos), Zarcos
Velho (crOizer 15/16). Nei Bourscheidt (cruizer 45) e Fobia Prieber (expert 25/29 anos).

.

Futsol de base se destaco
no Compeónoto Cotorinense
JARAGUÁ DO SUL

Mais uma vez o futsal de
base jaraguaense fez bonito em

competições da FCFS (Federação
Catarinense de Futsal). O sub-20

conquistou mais uma vez o títu
lo Estadual, o sub-15 masculino
terminou em segundo e o sub.:zo
feminino em quarto.

O juvenil da Malwee/FME
terminou invicto o Estadual.
Foram 16- vitórias e dóis em

pates ao longo da competição.
Além da invencibilidade, outra
curiosidade foi que o time ter
minou o campeonato com seis

pontos na frente do segundo co

locado Blumenau, que sediou o

quadrangular decisivo.

No sub-tõ masculino, o CEJ/
Marlan/Afort/Luterprev/FME,
ficou -com o segundo lugar em
Camboriú. Indaial venceu os ja
raguàenses por 4xO na decisão .

.
O técnico Augustinho Ferrari la
mentou a perda. "Estamos mui
to tristes, mas orgulhosos desses
atletas que lutaram até o final
commuita garra e determinação.
Das quatro equipes que chega
ram à final é a nossa a única que
disputou a competição somente
com atletas da casa", declarou.
O sub-io feminino, MC Conec
tores/Postos Mime/FME, jogou
em casa, mas não. conseguiu
superar as equipes visitantes.

Brusque ficou' com o título.
DIVULGAÇÃO .

...

Sub-15 mO.$culino comemorou o fato de ser o segundo melhor time do Estado
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ES C MEÇAM A PLANEJAR 2 O
Luxemburgo fecha com Atlético-MG e Dorival Júnior está próximo do Santos

DIVULGAÇAO

fm o CORREIO DO POVOI
QUARTA-FEIRA. 9 DE DEZEMBRO DE 2009

DANÇA DAS CADEIRAS

DA REDAÇÃO
Com o término do Campe

onato Brasileiro a bola da vez
no mundo do futebol são as

contratações e demissões de
técnicos, a famosa dança 'das
cadeiras. O Atlético-MG, que
havia demitido Celso Roth no

sábado, já anunciou seu novo

comandante. O presidente do
Galo, Alexandre Kalil, con

firmou ontem a contratação
do treinador Vanderlei Lu

xemburgo. O técnico assinou
acordo de dois anos e dirigirá
o clube mineiro pela primeira
vez na carreira. Em 2003, ele

.

foi campeão brasileiro pelo ar
quirrival Cruzeiro.
(/' Para o lugar de Luxembur
go, ,a diretoria do Peixe sonda
Dorival Júnior, que comandou
o retorno do Vasco à Série A. O

próprio treinador que revelou
seu possível destino. "O único
clube que tenho negociações
é o Santos", disse, durante

ESPORTE----------

a festa de encerramento do
Campeonato Brasileiro. Com

'

a nova diretoria o Alvinegro .

promete reformulação para o

Campeonato Paulista de 2010,
que inclui também grandes
investimentos em jogadores.

Já o Grêmio, que havia
anunciado Silas antes do ter

mino da competição, pensa
nas contratações. O treinador
disse que o objetivo do time é
vencer a Copa dei Brasil para
voltar à Libertadores da Amé
rica. Para o lugar dele, o Avaí

já entrou em contato com

[orginho, auxiliar técnico do
Palmeiras, que confirmou a

sondagem e disse que a recí

proca é verdadeira, mas ainda
precisa definir seu futuro com

a diretoria palmeirense.

Dorival Júnior, que
comandou o retorno do

Vasco à Série'A,disse que
está negociando com o Santos
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