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. Registro de ocorrências
quase duplica em dez anos

Se em 1999 Iaragua do Sul tinha 134 policiais para em1999, para 4,2mil entre janeiro e novembro deste.
102mil habitantes, hoje essa proporção é de 174 PMs ano. Além da reivindicação por um efetivo maior, a
para uma população de.139 mil pessoas. Na outra superlotação do.Presídio Regional também preocu
ponta, nos últimos dez anos, o número de ocorrên - pa. O local tem capacidade para 76 presos, mas atu-

. cias registradas pela PolíciaMilitar passou de 2,8mil almente abriga 330 detentos.
.

Páginos 6 e 7
.
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MES DE NOVEMBRO E O MElHOR DO ANO COM.SALDO POSITIVO DE USS 47 MllHOES. O RESULTADO

COlOCAJARAGUÁ DO SUtNA FRENTE DAS PRINCIPAIS CIDADES DO ESTADO.
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Rua enfeitada para
esperar pelo Natal
Mais de 20 Papais Noéis encantam

.

quem passa pelo Rua Elisa Stein da
Silva, no Jaraguá Esquerdo.

.,
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Prefeitura compra
terreno para casas
Cerca de 200 famílias estão inscritas

.

no Programa Habitacional do município' .

de Massaranduba. Con�truções devem
iniciar no primeiro semestre de 2010 .

P�gino 8
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HOJE· I

··TEM :

MAIS DE 20 MllHÕE�DE EMPREGOS
FORAM CORTADOS, DESDE O INíCIO DA

CRISE ECONÔMICA MUNDIAL

Estudo da OlnOrgónização Internacional
do Trabalho). Fonte: BBC Brasil

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

Por que a pressa?

�t!VIATER.
UM POL"IAl.PRA�
250 PESSOAS!

-

OPINIAO--------�-

vê na resolução dos problemas já antigos do
hospital. Exemplo disso é o TAC (Termo de

Ajustamento de Conduta) fir
mado em julho deste ano para '

adequação do hospital. Até

agora quase nada foi feito e a

Prefeitura pediu ampliação do
prazo para realizar as obras .

Na época, o Ministério PÚ
blico constatou, entre outras

irregularidades, que embora
recebesse recursos públicos, a

maioria das consultas realiza-.
das pela instituição era de ori

gem particular. Os esforços deveriam. estar
concentrados em resolver essas questões.

A criação de uma

OS (Organização'
Social) deve ser

amplamente debatido
com o sociedade e

também internamente
no Câmara de
Vereadores

CHARGE

eu Ta,J'-'O UM

SÓ PRAM'M!
O\S6.1 COt'\ eLE!!

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

Aos políticos da cidade
Este comentário diz respeito à rep.ortageni espe- '

cial do jornal O Correio do Povo sobre o crescimen
to da economia jaraguaense nos últimos dez anos.

Já escuto há muitos anos que a cidade não tem

espaço para novos empreendimentos indus-'
triais. Nossas empresas estão instalando novas

plantas industriais em' outras regiões. Acredi
to que não seja somente por falta de espaço e

sim por uma 'opção estratégica do próprio ne

gócio, já que inúmeros fatores levam a isso.
Mas se isso ocorre tenho alguns questionamen
tos. Por que ninguém da Prefeitura conversa

com os empresários para que ampliem suas in
dústrias aqui? Por que a Prefeitura não traba
lha para atrair outras empresas? Não somos mais
o terceiro arrecadador de ICMS de Santa Ca
tarina, quantas posições ainda

-

vamos perder?
Acredito que esses comentários que escuto sejam'
sim um dos fatores de desestímulo para quem quer
investir aqui, temos dois bairros industriais na di
visão territorial de nossa cidade, a cidade contínua
crescendo e há anos dizem que não temos mais es

paço. O que falta "são políticos que tenham a cora

gem de fazer o que tem que ser Jeito, falta somen

te estrutura, essa cidade ainda pode. crescér muito
mais, existem projeções que afirmam que Iaraguá
do Sul pode chegar a 300 mil habitantes: onde es

sas pessoas vão trabalhar? Ou será feito como mui
tas coisas são feitas aqui, vamos esperar o problema
chegar para tomar uma atitude?

A única coisa que fez Jaraguá do Sul ser o que é

sempre foi à força de sua indústria, todos sabem que
nossa cidade sempre foi deixada .em segundo plano
tanto pelo governo estadual como federal, a duplica
ção da BR-Z80 é um belo exemplo disso..

Precisamos de políticos que pensem como empresá
rios, sabemos que a maior parcela do dinheiro que faz
a máquina pública se movimentar vem dos impostos
-das nossas empresas,.·mais empresas' significam mais

impostos, que trarão mais saúde, educação, melhores.
estradas e mais qualidade de vida. Pensem nisso.

VILMAR CESAR MEIER, AUXILIAR ADMINISTRimvo, FORMADO EM

ADMINISTRAÇÃO COM HABILITAÇÃO EM GESTÃO EMPRESARIAL

Os textos para esta coluna deverão ter no maximo 2.000 caracteres e podem ser

enviados para o e-mail redacao@ocorrelodopovo.com.br. ou por carta para a

Av. Prefeito Waldemar Grubba. 1400' Bnependi- CEP 89256-500' CP 19. E obrigatorio
intormm nome completo. profissão. 'CPF e ' telefone (' não serão publicados).

Quebra. de sigilo bancário de cliente morto por credor

Inadmissível a pressa da Prefeitura de
Guaramirim em votar um novo modelo; de
gestão para O Hospital San
to Antônio. A criação de
uma OS [Organização So
cial) deve ser amplamente
'debatida com a sociedade

.
e também internamente na

/

Câmara de Vereadores. E
ainda há que se levar em

consideração, que a Prefei
tura deve ter o comando al
terado nos próximos dias, o
que causa ainda mais estra
nheza que esse tipo de decisão seja tomada
agora. Sendo que a mesma agilidade não Soe

THIAGO MARKIEWICZ, ADVOGADO COM

ATUAÇÃO NO DEPARTAMENTO CONTENCIOSO
DA CASSULI ADVOGADOS

.

A instituição bancária não pode ser

responsabilizada 'por homicídio come

tido por credor que foi informado pelo
gerente que na conta do devedor havia
saldo, mas' é responsável pela quebra
de sigilo bancário.

De acordo com o processo a vítima de
via R$ 10 mil ao credor, por meio de um
cheque de sua propriedade. O credor, ao
procurar o gerente do banco para saber
se poderia receber o valor, foi informado
qué na conta pessoal do devedor não ha
via saldo suficiente, mas na da empresa
havia R$ 38 mil, o que o fez procurá-lo
para a quitação do débito.

O' fato levou a uma discussão que
culminou com a morte do devedor por.

.

um tiro disparado pelo credor.
A viúva e os filhos da vítima entra

ram-com ação requerendo o reconhe
cimento da responsabilidade civil do
banco fundamentando que a irrforma
ção dada ao assassino por preposto dai
instituição deu origem à cobrança de
dívida com o desfecho fatal.

.

Emprimeiro grau, o juiz condenou o

banco a pagar R$ ZOO mil de reparação
por danos morais e pensão mensal. O
valor do dano moral foi reduzido para a

metade do valor pelo TJ de Goiás, mas o

restante da sentença foi mantido pelos
desembargadores, o que levou o recur-

50 para à STJ.
Na esfera do STJ, a conclusão do re

lator, ministro Aldir Passarinho Junior,
é a de que não há nexo de causa entre a

quebra de sigilo e o assassinato, no caso

específico julgado pela Turma, de modo
que a instituição financeira não pode
responder por esse .ato na esfera cível,
exceto, obviamente, "na proporção do
ilícito próprio que praticou por seu

preposto, de fornecimento indevido de

informações reservadas sobre a conta'<
Para o relator, no caso em tela, o banco

praticou ilícito ao revelar a outras pesso
as depósitos existentes na conta-corrente
do correntista. "Mas daí a atribuir-se ao

réu a responsabilidade pelo assassinato,
é, segundo entendo, um inadmissível ex
cesso", afirmou, Assim, excluiu 'da con
denação o pensionamento imposto ao

'banco, pois o evento morte derivou de
outra causa, vinculada ao relacionamen
to entre a vítima e o assassino.
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Carolina Tomaselli
"

Secretérios
Por iniciativa da Câmara, os seis secretários munici

pais de Schroeder vão passar a receber adicional' de fé
rias e décimo terceiro salário, de R$ 3.3350,00. Seguindo
recomendação do TCE (Tribunal de'Contas do Estado), o
benefício foi incluídona lei que fixa os subsídios do pre
feito, vice e secretários, aprovada em 2008. Como não se

tratam de cargos eletivos, os agentes políticos não estão

sujeitos ao princípio da anterioridade ..Mas mesmo com
os nove na base governista, a votação não foi unânime.
A' bancada do PMDB - Valmor;Strieker e Brcelino Costa
Sobrinho -, mais o petístaMoacir Zambóni fóram contra.

A segunda votação foi na. s�gundacfeira.

Renovado
Em resposta à "nota divul

gada ontem sobre o sepul
tamento da comissão criada

pela Câmara para discutir a

gestão da "Águas de Guarami
rim", o vereador Jaime de Ávi
la (PT) explica. "Foi arquivada,
porque o contrato com a Ser
rana foi prorrogado", disse, in
formando que o então prefeito
-Nilson Bylaardt (PMDB) assi
nau a renovação do contrato

ern'S de julho deste ano, com

prazo até 30 de junho de 2010.

,

Amarrados
Sanadas oumantidas as dú

vidas, não' resta outra alterna-
- tiva senão submeter à aprecia

ção do plenarío o projeto que
cria urna OS (Organização So
cial) para administrar Q Hospí
tal Municipal Santo Antônio.
Foram os próprios vereadores
que assim quiseram, quando
aprovaram o pedido de urgên
cia río Executivo, estipulando
prazo máximo de 30. dias entre
o protocolo e a votação. A re

tirada é prerrogativa exclusiva
do governo.

Vai voltar
Ávila também disse que na.

próximo ano a Câmara deve
recriar a comissão, para discu
tir o modelo ideal. da gestão da
companhia. Defende a implan
tação aos moldes de Schroeder,
onde o sistema é de fato admi
nistrado pelo município. O que
não acontece em Guaramirirn;
onde desde 2007 quem geren- ,

cía a rede de água - porque de
.

esgoto não existe - é a Serrana

que, aliás, abocanha uma nota

das Prefeituras da região.
.

Extra
Como 'amanhã não tem

'sessão, ri presidente Marcos
Mannes (PSDB) deverá çon
vocar os vereadores extraordi
naria"mente. Mas se o projeto
,for votado e .arquívado, não
significa que a ideia de OS será
abortada em definitivo;Com a

troca de governo, pela decisão
do TSE, a Prefeitura poderá re

apresentar a proposta à Câma-

.ra em 2010" com o mesmo ou

um novo formato. A pergunta
que fica é: quem seriam os in

tegrantes dessa organização?

.'
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Além da dti(esa de seus direitos, 8
evolução de séusnegócios jurídic,@s.i
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,

Cassuli Advogados Associados OAB/Se 397/99

Rua Donaldo Gehring, 135 • Fone 47 3371·7511 • Fax 47 3275 1820

caroUna@ocorreiodopovo.com.br .

Multa
Por decisão unânime, o TRE

(Tribunal Regional Eleitoral) re

jeitou, na última segunda-feira,
embargos de declaração à decisão
dos juízes contra o recurso elei
toral da coligação "Iaraguá Nossa
Gente" e do presidente do PMDB',

, Carlos Chiodini. A representação
do 'Ministério Público trata de
pesquisa eleitoral que foi divulga
da durante a campanha via inter
net, dando o ex-prefeito Moacir
Bertoldi como primeiro colocado.
A sentença aplica multa de R$ 50
mil. Vai haver recurso ao TSE (Tri
.bunal Superior.Eleitoral).

Esclarecendo
Piesidente do Sinsep (Sindi

cato dos Servidores Públicos Mu

nicipais), Luiz Ortiz Primo afirma
não ser contrário à realização de
concursos públicos, mas sim ao '

Programa de DemissãoVoluntária,
pelo qual aPrefeitura quer diminuir
o número de servidores efetivos.
Para ele,·a frase "Se fiierem outro

concurso, será desperdício de di
nheiro", publicada no último sába-

-c,

do no "Fala aí'; pode ter dado outra
interpretação .

.
'

Logo quem
Os lojistas são os principais

defensores da volta do estacío
namento rotativo,' projetando,
obviamente, um aumento: nas

vendas em função da maior cír-
, culação 'de veículos, Mas, na

verdade, são eles os principais
responsáveis pela falta de vagas
para os carros. Como os estabe
lecimentos não dispõem de esta
cionamento interno, obrigatório
'na maior parte dos casos, resta

aos funcionários deixar seus car
ros nas ruas o dia todo.

Avevi
.

Presidentes das cinco Câmaras da re

gião se reuniram para dar sequência aos,
trabalhos de reativação daAvevi (Associa
ção dos Vereadores do Vale do Itapocu).
Marcos Mannes (PSDB) de Guaramirim,
Jean Leutprecht (PCdoB) de Iaraguá eVal-

'

mor Pianezzer (DEM) de Schroeder inte

gram a comissão provisória, constituída
ontem para preparar a assembleia geral
que vai acontecer no dia 24 de fevereiro
de 2010. Na legislatura passada também
ouve uma tentativa de recriar aAvevi, fim
dada em 1984. Mas teve Câmara que não
aceitou repassar dinheiro para mantê-la,
por isso voltou tudo a estaca zero. '

--_- ---:::.---_.
- _'-- - -_._-�--:'!!..-=---'!':".:----��----...,----------_._-.�.-------- ... ---=--...,.-----'------- --....:..._-----��.... -- -
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Câmara deve_votar na próldma
terça 'projeto que cria o Procon
GUARAMIRIM

, Dois instrumentos de defesa
do consumidor deverão ser ins
talados em 2010. O projeto de
lei que cria o Procon e o Con
decon (Conselho Municipal de
Defesa do Consumidor) deverá
ser votado na próxima terça
feira na Câmara de Vereadores,

'

em uma sessão extraordinária,
De acordo com o projeto, o

Procon terá um diretor e quatro
gerentes, um deles especiali
zado em assuntos jurídicos. O
órgão terá poder de fiscalizar e

aplicar as sanções administrati
vas previstas no Código de De-.
fesa Consumidor, além de criar
mecanismos que informem os'
menores preços de produtos
básicos para a população.

Já o Condecon atuará em

campanhas de orientação para a

. população, além de gerir o FM
PDC (Fundo Municipal de Pro

teção dos Direitos do Consumi-

dor), que também será criado.
O conselho será formado por
representantes do Procon, Se
cretaria de Educação, Vigilân
da Sanitária, Secretaria de Fi

nanças, Câmara de Vereadores,
OAB (Ordem dos Advogados
do Brasil) e Aciag (Associação
Empresarial de Guaramirim).

. A proposta original foi en
viada aos 'vereadores pelo en

tão prefeito Nilson Bylaardt
(PMDB) no começo de junho.
Porém, o MP (Ministério Públi

co) pediu a retirada do projeto,'
para uma melhor avaliação.
No dia 23 de junho, a Prefei
tura assinou um. TAC (Termo
de Ajuste de Conduta) do MP,
comprometendo-se a instalar ó
Procon e Condecon em até 90

dias após a aprovação dos vere
adores. A nova versão do proje
to foi entregue à Câmara em 5
de outubro, assinada pelo pre
feito Evaldo [unckes'[P'I').

.

Represêntantes da 'empresa contratada pela Prefeitura explicaram proposta aos_vereadores ontem à tor�e

TRIBUTAÇ�O

IPTU e ITBI podem ter

reajuste histórico
Projeto atualiza valor venal: base nos' cálculos

.

<'

JARAGuÁ DO SUL

O _IPTU (Imposto Predial e

.

Territorial Urbano) do muni

cípio poderá ter um aumento

em 2010 acima dos reajustes
praticados nos últimos anos.

A Câmara de Vereadores tem
até o finar do ano para votar

um projeto de lei, em regime
de urgência, que 'atualiza o

valor dos terrenos para tribu-
tação. "

Para aumentar o valor ve
nal; usado como base de cál
culo do IPTU e do ITBI (Im
posto. sobre Transmissão de
Bens Imóveis), 'a Prefeitura
contratou a empresa Iguatemi
Engenharia, de Florianópolis,
que enviou representantes. à
Câmara de Vereadores ontem

,

à tarde para explicar como fo
ram feitos os trabalhos.

O diretor de Tributos e Fis

calização da Prefeitura, Mil
ton Pereira Junior, explicou
que o valor venal dos terrenos
não era atualizado desde 1993
e que por isso, a tributação es

tava 'defasada em relação aos
,

valores de mercado. ''A inten

ção é fazer uma justiça fiscal.

Governo admite
parcelar aumento

O impacto da atualização do valor venal no IPTU é o maior preocu
pação do legislativo. O vereador Francisco Alves (PT) sugeriu o reajuste
progressiv.o do imposto, parcelando o aumento em até cinco anos. O lí
der do governo, Adernar Possamoi (OEM), conversou com o secretário de

Administração e de Finanças, Ivo Konell, por telefone e garantiu que o

Prefeituro está disposto o negociar o assunto com o Câmara.

Paga mais quem possui lotes
em regíôes melhores. O valor

predial teve um aumento irri

sório", comenta.
Segundo o engenheiro

civil Domingos Bonin, uma",

equipe de dez pes'soàs fez' ó
trabalho durante dois meses

e meio, analisando os preços
de terrenos à venda ou recen

temente vendidos. ''Alguns
lotes foram reajustados dez
vezes no valor venal, mas ele
ainda será cerca de 60% do

preço praticado no mercado
imobiliário", explica.

A preocupação de todos
os vereadores é com o impac-

to do reajuste no IPTU. "Não

poderíamos ter ficado 16 anos

sem atualização. Agora vai
pesar no bolso do contribuin
te"; afirma o líder do governo,
Adernar Possamai' (DEM).' A
oposição defende que o pro-'
jeto seja retirado da urgência,
para uma maior discussão.

"Este é um assunto impor
tante demais para ser resolvi
do' em um mês. Seria melhor
deixar para 2010, mesmo que,
o reajuste do IPTU ficasse

para 2011", defende Francisco
Alves (PT).

�valdo Junckes protocolou nova versão; do projeto, seguindo o TAC

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

Possamai pede vista e lei
'Orgânica é adiada de novo

A revisão do lOM (lei Orgânico do Município) deverá ir 00 plenário no próxi
mo sexta-feira, em uma sessão extraordinário. O documento estava rio pauto do
sessão de ontem, mos foi odiado porque o líder do governo, Adernar Possomoi
(DEM) pediu visto. O vereador defende mais tempo poro analisar os artlqos do
lei, antes de colocar em votação. Se o revisão for votado no sexto-feiro, uma

.

sessão extraordinário terá que ser feito depois do dia 28 de dezembro; já que o

. Regimento Interno exige que o segundo votação ocorro 10 dias após a primeiro.,

GIOVANNI RAMOS .

"
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Justiça Federal faz audiên-cia
Primeiro julgamento porvideoconferência no município foi realizado ontem.

- / CÉSAR JUNKf:S
. JARAGUÁ DO SUL

A Justiça Federal de Jaraguá
do Sul realizou.tna tarde de' on
tem, o primeiro julgàmento por
videoconferência no município.
A tecnologia evita que o advo
gado tenha que se deslocar até a

sede do 1RF (Tribunal Regional
Federal) da 4a Região, em Porto

Alegre (RS), para participar da
audiência. O sistema começou'a
'ser implantado naRegião Sul há .

cerca de-três anos e já funciona
em dez das 17 subseções do Es
tado: Florianópolis, Blumenau,
Joinville, Itaiaí, Tubarão, Criciú
ma, Lages, Chapecó e Concórdia,

.
além de Jaraguá do Sul.

.

O resultado do primeiro jul
gamento virtual no município .

foi proferido pelos desembarga
dores do TRF por volta das .14h
de ontem. O advogado André
Luiz Máximo Fogaça, que par
ticipou da audiência por.vídeo-

,

conferência, aptovóli a novida
de. "Facilita.muito o trabalho do
advogado, pois ele não precisa
mais sair da cidade", comentou
ele, que já conhecia o sistema

implantado em outros municí

pios catarinenses.

Para o presidente da subseção
da OAB (Ordem dos Advogados
do Brasil) em Jaraguá do Sul, Ra
phael Rocha Lopes, a iniciativa
toma a justiça mais acessível à .

população, pois dímínui,o custo
com o deslocamento do advoga
do até o 1RF e pode agilizar a in
timação do profissional.

O sistema foi usado pela pri
meira vez na capital gaúcha em-

2003. A expansão do sistema

começou em junho' deste ano

e, até fevereiro, o TRF pretende
implementar a tecnologia' nas
17 subseções de Santa Catari
na. Os advogados que desejam
participar das conferências vir
tuais devem se inscrever no site
www.trf4.jus.br.

PROCESSOS
A'maioria dos processos que

. tramitam na Justiça Federal es
tão relacionados a. cobranças
fiscais que envolvem a União e

autarquias federais. Somente no

ano passado, foram julgados-em .

�

[araguá do Sul5,7 mil processos'
e pagos 49,5 milhões em precató-

. dos e requisições, beneficiando
4,6'mil pessoas.

.

Imóvel construído em 1986 não tem olvol'Ó de co�struçã() nem habite-se

Sistema está implantado em dez dos 17 subseções do Tribunal Region(ll federal em Santo Catarina
) -

Prefeitu"r,a adia demoliçãô' de
prédio no Bairro�CzerniewicI
JARAGUÁ DO SUL

A demolição do prédio na

.
Rua Roberto Zíemann (Bairro
Czerniewicz}; que foi interdita

.

do em setembro deste ano, deve
. acontecer somente em feverei
ro. Inicialmente, a Prefeitura
deu prazo de 90 dias -para que
o dono do imóvel, Juventino
Campregher, .retirasse as peças
dos banheiros! fiação, telhado,
pprtas' e janelas, que poderão
ser reutilizadas. .-

De acordo com a prefeita
Cecília

.

Konell, a decisão' de
adiar a derrubada do' imóvel,
prevista para este mês, foi to
mada porque a Prefeitura terá

N que providenciar máquinas
� especiais' para realizar o tra

�. balho. "Parte delas nós temos,
� mas não é o suficiente para
g demolir o prédio. Vamos a-d-
o

: s quirir as outras no início do
O'

� ano", comentou. Segundo ela,
o custo dos maquinários está

sendo avaliado.
Outro motivo alegado' para

a mudança da data é o trans-.
torno que a ação causaria para
o trânsito durante a época em

que grande parte dos jaragua
enses costuma sair de férias.
"Em fevereiro, quando à rotina
da cidade estiver normalizada,
vamos demolir"; acrescentou.

O prédio foi construído' em
1986, mas' não tem alvará de
construção nem habite-se. Além
disso, o local está comprometi
do pela infiltração e apresenta
várias rachaduras nas paredes.
As 11 famílias que moravam nos

"

apartamentos deixaram o local
na mesma semana da interdição,

Na época, Juventino che
gou a pedir à Prefeitura um

prazo para fazer um projeto
.

de restauração .do prédio, mas
desistiu depois de constatar

que as reformas custariam cer

ca de'R$100 mil.

Júri condeno

metolúrgico'
JARAGUÁ D� SUL

O metalúrgico José Val
decir Maçaneíro, 28 anos,
foi condenado a 14 anos de
reclusão pelo homicídio do

operador de máquinas Lucia-
. r

no Marinho de Melo, no dia 3
de janeiro deste ano, no Bair-

.

ró Três Rios do Norte. O jl)lga-'
menta foi conduzido pela juíza
da. Vara Criminal de Jaraguá
do Sul, Cândida Brugnolli, e a

acusação foi sustentada pelo
promotor de Infância e Juven
tude, Gilberto Polli. A defesa
foi realizada pelo advogado Lo
demar Resner,

Luciano foimorto com uma

facada no peito, na casa de Val
decir, que era seu vizinho. A

�

briga teria começado após uma
disputa de queda de braço en

tre ambos. O acusado fugiu,
mas

.

se apresentou à Polícia
Çívíl no dia seguinte. Valdecir
'está no Presídio Regional de
Jaraguá do Sul.

.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



J

� o CORREIO DO POVO
a!.I QUARTA-FEIRA. 16 DE DEZEMBRO DE 2009

.

ESPECIAl---'---------'------

SEGURANÇA PÚBLICA

.� OCORRÊNCIAS DUPLICAM. EFETIVO·CAI
Contratação de policiais não acompanha crescimento da cidade

JARAGUÁ DO' SUL

Nos últimos dez anos, o

número de ocorrências regis-
. tradas pela PolíciaMilitar pas
sou de 2,8 mil em 1999, para
4,2 mil entre os meses de ja
neiro a novembro de 20.0.9. No
entanto, o mesmo crescimento
não aconteceu com o efetivo
da corporação. Se há dez anos

havia 134 policiais para laz
mil habitantes, hoje essa pro
porção é de 174'PMs para uma
população de 139 mil.

"Em 1999, tínha'mos' um
policial para- 765 habitantes.
Agora, temos uni policial para
cada.8Úa habitantes", com

para o' comandante do 14°
Batalhão da Polícia Militar,

_ Rogério Kumlehn. O efetivo
é muito inferior ao recomen
dado pela ONU (Organização
das Nações Unidas), que esta

belece como ideal haver. um
agente de segurança para cada
250. habitantes.

Para o 'comandante, a área

de.segurança pública em [ara
guá do Sul não evoluiu como

deveria na última década. Ele
destaca que, em todo o-ano '

de 1999, a PM realizou 11

mil atendimentos. Em 20.0.9,
de janeiro a novembro, esse,

número passou para 21 mil.
"Nossa previsão é fechar o ano
com 26 mil atendimentos, o

que representa um aumento
de 150.% dos-registros' em dez
anos", explica.

Os atendimentos englobam
todo o trabalho realizado pela
corporação no período, desdeo
registro He úimes e contraven-

-

ções penais - ou seja, aS-4,2 mil
ocorrências - até outros tipos
de ações, como o transporte de

. presos e as situações de apoio à
Polícia Civil, por exemplo.

"Se tivéssemos dobrado o

efetivo para acompanhar o nú
mero de atendimentos, certa-

.

mente teríamos uma redução
dos índices. Teríamos'mais
policiais na rua para fiscalizar
e fazer o trabalho preventi
vo", afirma. Para acompanhar'
o crescimento da população,
que aumentou 36% na última
década, hoje Jaraguá do Sul

'deveria ter, pelo menos, 237

PM�. A proporção mais acei-.

, tável foi registrada em 20.0.2,
_

quando o efetivo na cidade era

de 189 policiais, ou seja, havia
um policial militar. para cada
,60.0. habitantes.

DAIANE ZANGHÉLlNI

SISTEMA DE M.ON'ITORAMENTO·
,A partir-de janeiro, a Central de Monitoramento do 14°

Batalhão contará com 14 agentes temporários, que ajuda
rão na fiscalização das imagens captadas pelas 20. câmeras
-de monitoramento espalhadas pela cidade. De acordo com

o comandante, o objetívq é reduzir o tráfico de drogas, fur
tos e perturbação do sossego alheio 'na área central.

Há dez anos hÍ'lVia 134 policiais poro 102 mil habjtantes, hoje essa proporçõo é de 174 poro uina população lIe 139 mil

./

C36Na última. déeudu.n
numere de ocorrências

registradas pelo Polícia
Militar passou de 2,8'
mil poro 4,2 mil �

Para o próximo ano,'aPolí
:cia Milhar pretende implantar
um sistema informatizado da
viatura para consultas, através
do cónvênio de trânsito firma
do com a Prefeitura. De acor

do com o comandante Rogério
,

Kumlehn, ,a informatização
,

vai, possibilitar que os poli
ciais possam consultar a situ

ação de veículos e fichas, de
ocorrências com mais agilida
de, dentro da própria viatura:

Hoje, a consulta ao sistema de
segurança é feita via rádio.

Outro objetivo é equipar as

viaturas com câmeras, para que
todas as abordagens realizadas

pelos políciâis, sejam filmadas.
Os equipamentos devem ser

adquiridos através do convênio
de trânsito e os sistemas dehar
dware e software serão pleitea
dos junto ao governo do Estado.

INVESTIMENTOS
'PARA2010

"

l

TRÂNSITO:,UMÀ'PREOCUPAÇÃO
Uma das grandes preo- fiscalização dá trânsito, a Polí

cupações da Polícia Militar
'

cia Militar recebeu, neste ano,
é o trânsito' do município. dois radares móveis. Um' vai ,

rNo,s últimos dez anos, a frota auxiliar a identificar, durante
praticamente dobrou: se em as blitzes, veículos que estão
1999 havia 41 mil veículos em sítuação irregular - corno
circulando pelas I11aS, hoje documentação vencida ou

esse número chega a' quase registro de furto. O outro vai
81 mil. De janeiro a novem- ajudar no controle de veloci
bro deste ano, foram cerca de

_

dade. O aluguel dos aparelhos,
3,2 mil acidentes. Em todo o de R$ 3,5 mil .mensaís, será
ano de 2008, foram 3,3 mil pago através do convênio de
ocorrências de trânsito. trânsito firmado entre a Pre�

Para garantir uma melhor
.

feitura e a Polícia Militar.
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.. PRESíDIO ESTÁ 335%
ACIMA DA CAPACIDADE
Em dez anos, complexo ganhou 244 presos

JARAGUÁ DO SUL feminina para 100 detentas,'
,

Com capacidade para 76 pre- onde hoje estão 50 presas. Ou
sos, mas atualmente abrigando tro objetivo é criar uma nova

330 detentos, a situação do Pre- ala masculina, com espaço de
sídio Regional de Jaraguá do Sul trabalho para os presos. Pata
é preocupante. Conforme odíre- isso, o Conselho tenta buscar
'tor da instituição, Ivo Ronchi, a recursos junto ao governo elo

,

c

maioria dos presidiários - cerca Estado.
de 70% - jã foram condenados e A superlotação é unia preo-
_deveriam estar cumprindo pena '. cupação antiga no município.
em penitenciárias, o que não Em 1999. quando o éomplexo
ocorre por falta de vagas no sis- abrigava 86 presos, o Conselho
tema prisional do Estado. Penitenciário já reivindicava

As melhorias realizadas recursos junto ao governo do
no presídio nos últimos anos Estado para ampliar o local,
ocorreram graças à mobiliza- buscando assim evitar possí
ção do Conselho ComUnitá-· veis rebeliões. A atual situa
rio Penitenciário. Neste ano, ção do presídio já foi exposta
a entidade construiu uma ala à SSP' (Secretaria de Seguran-

- ,

CRIMES E CONTRAVENÇOES
MAIS COMUNS NO MUNiCíPIO

(ÚLTIMOS TRÊS ANOS)
• 1ª PERTURBAÇÃO DO
SOSSEGO ALHEIO
• 2007
• 2008
.. 20..Q9

1.169 registros
1.146 reglstros,
986 registros

jaté novembro)

.• 2ª VIAS DE FATO E'
L.ESÃO CORPORAL
.'2007 957 registros
,. 2008' 797 registros
• 2009 811 registros

.

(até novembro)
).

• 3ª EURTO A' RESIDÊNCIAS
• 2007
• 2008 '

• 2009

398 regiStros
367 registros
360 registros

(até novembro)

• 4ª APREENSÃO DE .

.

ENTÓRPECENTES
• 2007 120 registros
• 2008 99 registros
• 2009 144 registros

(até novembro)

.• 5ª FURTO DEVEíCULO
,� 2007 100 registros
• 20_0_8 101 .@gistrº-?_
• 2009 1:10 registros

(até novembro.)
FONTE: POLíCIA MILITAR

• 6ª PORTE/DISPARO'
DE ARMA DE FOGO

_·_2_0_0_7 7_1�registros
• 2008 50 registros
• 2009 73 registros

(até novembro)

7ª TRÁFICO DE DROGAS
• 2007
.• 2008

34 registros.
53 registros

• 2009 66 registros.
(até novembro)

OUTROS Tli'OS

• HOMiCíDIO
• 2007 1 reg�tro
• 2008 9 .regis!�os
�OO-9-.

--
" 4 registros-

(até novembro)

ça Pública) com o encaminha
mento de alguns projetos de
melhoria, mas nenhum recur

so chegou a ser liberado.
O diretor do presídio acre-

.

dita que a solução mais viá
vel diante do crescimento da
população carcerária do mu

nicípio é construção de uma

penitenciária industrial, com
cerca de 400 vagas e espaço
de trabalho para -os detentos.
"É assim na Penitenciária In
dustrial de Joinville, que é
considerada modelo. Precisa
mos trabalhar na recuperação'
dos detentos", defende.

DAIANE ZANGHELlNI

o CORREIO DO POVO O
.
QUARTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2009

Presídio tem capacidade poro 76
detentos. mos obrigo hoje 330,

. situaçõo pode ser agravada

'UMCR'ME
ATERROR'ZANTE

As edições de 1999

do jornal O Correio �� .

Povo mostram qu:, do
dez anoS, Jaragu�,

s
'1

. / registrava crune
Su ja d fa
violentos. Um .

os
-

tos que mais chocoU a

ôp,ulação acon\�ceup
'd' 23 de janeirO,

. no idao ó auxiliàr
quan '.

.'

de serviços ger�rs
.

na epo-
Jair.FerrelIa, . golpes de .

36 anos, matou a
'. 'de apenas cm-�;��o a filhaMai9-udFa Ferr;���nte uma briga �om

O crime acon\eceu. também Iícou
co �;�lheI Roseli Segundo, 3f�a�u;ancadas na ca-
a e

. ainda acertou. .

ferida. FerrelI�'lh de dez anos.
* beçada outra 1 a, .

• TENTATIVA DE HOMiCíDIO
ALGUMAS MELHORIAS NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS,

.. .

• 2007
• 2008
�.�.

• 2009

15 registros
, 14 registros
10 registros

(até novembro)

• InaUguração da sede própria da Delegacia Regional (1999)
fi Inauguração do novo prédio da Delegacia da Comarca (2001)
• Criação de novas alas no Presídio Regional com recursos do Conselho
Comunitário Penitenciário

.

• lmplantação das câmeras de monitoramento

• MORTES NO TRÂNSITO
• 2007 LO�
• 2008 21

.

• 2009 15

(até novembro)

O,QUE OS JARAGUAENSES REIVINDICAM
• Aumento do efetivo da Polícia Civil, que hoje é de 17 policiais
• Aumento do efetivo da Policia Militar, que hoje é de174 policiais
.• Implantação da Delegacia da Mulher (prometida para março de 2010) .

• .Ampliação da Delegacia da Comarca'
• Ampliação do Presídio Regional

..

� Em 1999,'
. quando o complexo

abrigava 86
presos, o Conselho

Penitenciário
já reivindicava
recursos para

ampliação do local

.��.
. .�

.";

CENTRO_DE
.

�NTERNAÇÃO
PROVISÓRIA

Em janeiro' de 1999, o. en
tão secretário de justiça e Ci
dadania, Jaime Duarte, anun
cíou que o governo do Estado
iria investir, ainda naquele
ano, na construção de um CIP
(Centro de Internação Provi

sória) para menores infratores
no município. O prédio teria

capacidade para abrigar 50 jo
vens. Mas nada saiu .do papel
até agora. Hoje, QS menores de
idade apreendidos na cidade
são liberados quando não há
vagas disponíveis nas institui
ções existentes no Estado.
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MORADIA POPULAR

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

Prefeitura compra
terreno pa ra casas
ProgramaHabitacional tem 200 inscritosl

I

I.

MASSARANDUBA
A daná de casa Marlene Ta

sold Me:yer, 40 anos, está entre
os 200 inscritos no Programa
Habitacional da Prefeitura de
Massaranduba. Mãe de cinco

filhos, a moradora, que paga
aluguel de R$ 230 por. mês,
além das contas de água e de

'.

energia elétrica, dribla as difi
culdades financeiras ao lado

.

do companheiro que trabalha
.

como pedreiro.
Agora, Marlene aguarda

- ansiosa por uma resposta dá
Prefeitura, que pode facilitar
a vida dela. "Faz cinco meses

que fiz a inscrição. Ter a casa

própria' é o meu sonho. Eu te-
,

nho três filhos pequenos e não

posso trabalhar".
A Prefeitura anunciou on-

'

tem a compra de mais uma área

para construir casas populares
na Campinha Central.' Segun- -

...

do o prefeito Mário Fernando
..

�.

Reinke, R$ 300 mil já estão ga
rantidos, através da venda das
contas salários dos funcioná
rios do município ao.Bradesco.
Também nesse ano a' adminis- .

. . .

tração pública adquiriu .um

terreno no valor de R$ 110 mil,
com uma área de dezmil metros
quadrados no mesmo baírro.

, OBRAS INICIAM
EM zero

.

De acordo com Reike, a

construção das residências fi
cará para o primeiro semestre
do: próximo ano. Na primeira
etapa, a intenção é erguer 30
moradias. E até o fim de 2010
cerca" de 200 famílias devem
ser beneficiadas. A Prefeitura
está cadastrada junto à Caixa
Econômica Federal e à Cohab

(Companhia de Habitação
do Estado de Santa'Catarinà)
para oferecer algum modelo
de financiamento às famílias
interessadas em comprar uma'
casa popular. O grupo fami
liar deve ter uma 'renda men

sal de três salários mínimos.
. Mas', Reinke diz que os crité
rios de seleção ainda vão ser

definidos.
.

DAIANA CONSTANTINO

Marlene sonha com um lar próprio para, abri.gar toda a família'

Parcelas em. 30 anos
Com base nesse modelo, o Prefeitura oferece o terreno e os condições in

fraestruturais poro o instalaçóo dos fómílios. A Cohab deve financiar 60% do
valor do imóvel éom' prazo de 30 anos para os selecionados efetuarem o pa
gamento. Os 40% restantes serõo negociódos com aCaixa Econômico Federal.
"Esse é um dos modelos que estõo sendo estudados", adianto íl prefeito.

FiscaUzação dos. hidrômetros

flagro sete pontos irregulares
SCHROEDER a água de quem 'não utiliza o

.

O trabalho de fiscalização serviço municipal. "Nos lo
dos hidrômetros, registros ele cais onde se aderiu ao poço
água, desse ano encerrou, con- artesiano, nós fizemos a aná
forme afirmou ontem o secre- lise da qualidade da água",
tário de Saneamento e Gestão . completou.
Ambiental de Schroeder, José'

.

As ligações clandestinas
· da Cruz, responsável também caúsam prejuízos aos cofres

pelas Águas -de Schroeder, públicos. E também para o

De agosto a dezembro foram bolso dos moradores que
identificadas sete ligações de estão em situação irregu
ágÚa irregulares distribuídas lar. A multa varia entre 50

pelos . bairros Schroeder I, a 500 vezes a tarifa mínima

Itoupava Açú e Centro. Mais de água, que custa R$ 19,10.
de . cem visitas aconteceram ..."0 faturamento mensal das
nesse período pelas localida- Águas de Schrceder fica en

des do município.
.

tre R$ 107 mil e R$ 104 mil.

•
A investigação ocorreu As ligações irregulares iro

com base 'no corte de abaste- plicam 2% a menos no valor
'cimento de água tratada' por arrecadado", destaca ..

falta de pagamento. fias contas As vistorias voltam a acon

mensais. Em 2008, a secretaria tecer, a partir de' janeiro de

suspendeu 60 pontos na cída- 2010. Para denunciar as liga
de .. E isso, segundo o secretá- ções clandestinas, basta ligar
rio, pode indicar a existência para' o telefone' da Prefeitura
de "gatos de água". e pedir pela secretaria Sane

. Mas a fiscalização também amento e Gestão Ambiental:
teve como objetivo analisar

. (47) 3374-1191.

Nova rede de água
A primeira parte da nova

rede de abastecimento de

água tratada pela Águas de
Schroeder foi concluída
esse ano com quatro quilô
metros de extensão do Bair
ro Bracin.ho até a área cen
tral da cidade. Ainda.faltam
mais cinco quilômetros. O
investimento inicial é de R$

·

480 mil.
No final de 2006, a Prefei

tura assumiu os serviços da
- Casan· (Companhia Catari
nense de Águas e Saneamen - .

. to), que prestou trabalhos

para o município durante 30
anos. Desde o vencimento do
contrato entre esses dois ór

gãos o número de ligações de

águaaumentou de 1880 para
3211. "Vamos ampliar ainda
mais essa nova rede para
atender à população duran
te :20 anos. Esse projeto está
no Plano Municipal de Sa
neamento Básico")'afirma o

secretário de Saneamento e

Gestão' Ambiental, José da
Cruz.

A votação do Plano Muni
cipal de Saneamentb Básicó

prevista para segunda-feira
não aconteceu. O projeto
permanece em análise ria Co
missão de Legislação, [irstíça
e Redação Final da Cârriara
de Vereadores. A data da voo'>

tação depende do parecer' da
.

comissão.

FALECIMENTOS

Faleceu às 19h lOdo dia 13/12, o

Sr. Jhonatham Amarildo Danna, com
- idade de 23 anos, o sepultamentó
foi realizado dia 14/12, às 17 ho
ras, saindo o féretro do Igreja, Nosso
Senhora Rainha do _Paz, Bairro Vila Faleceu às 14h10 do dia 14/12, o Sr.
Novo, seguindo após poro o cemitério ... Antonio dos Santos Pacheco Neto, com
municipal do Vila Lenzi. idade de 13 anos; o sepultamento foi

reôlizado dia 15/12, às 16 horas, sain
do o féretro do Capela Mortuário dg
Vila tenzl, seguindo após poro o cemi
tériõ múnicipal do mesma'localidade.

Faleceu às 2h30 do dia '15/12, o Sr. José
Martins, com idade de 83 anos, o se

pultamento foi realizado dia 15/12, às
17h30 horas, saindo o féretro do Ca'

pelo Mortuário Mario Leier, seguindo
após poro o cemitérlo de São João.

Faleceu às 20b do dia 13/12, o Sr. Hipó
lito Lubawski, com idQde de 70 anos, o

sepultamento foi realizado dia 14/12,
·

às 17 horas, saindo o féretro do Re
sidência em 2 Braço, Bairro Guarani
Mirin, seguindo após poro o cemitério
do mesmo localidade.'

'.

Faleceu às 12h1 O do dia 14/12, o Sr.
, ·Inácio Rãssch, com idade de 31. anos,

o sepultamento foi realizado dia 15/12,'
p� 17 homs, saindo o féretro do Igrejà
Aposto Pedro em Rio do Luz, seguindo
após poro o cemitério de,Rio do Luz.
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Soldo bote. recorde em novembro
Município tem melhorresultado do ano. Exportações somam US$ 64 milhões

.'
-

.

�

BALANÇA COMERCIAL

JARAGUÁ DO SUL

o recorde foi batido. Fi
nalmente o - saldo da balan
ça .comercíal jaraguaense se

aproximou dos resultados
alcançados em 2008.' Depois
de um 2009 marcado pelas
tentativas de recuperação da
economia, as exportações che
garam ao volume mais signi
ficativo entre os últimos 11

meses. Em contraponto, as

importações declinaram, dei-'
xando � conta tão positiva ao

ponto de se distanciar de todo
o restante deste ano.

Se em outubro a diferença
entre ambas atingiu somente
os US$ 21 milhões e 884 mil,
agora, a soma mais que dupli
cou e ultrapassou os -US$ �7
milhões. A responsabilidade é
das negociações feitas com os

compradores estrangeiros. O
montante de vendas só havia

chegado a um patamar seme
lhante em março. Na sequên-

. tia, as variações insistiram em

não ultrapassar a casa dos 60
milhões de dólares outra vez.

Mas, 'novembro significou
uma reviravolta .expressiva .

nesse cálculo e, conforme o

Ministério do Desenvolvi
mento, Indústria e Comércio

Exterior, as exportações fecha"
ram o período rendendo quase
US$ 65 milhões ao município.

Por enquanto, o total de
2009 está emUS$ 538 milhões
e 664 mil, quase 38% menor

.do que o registrado na mesma

época do ano passado. Já as
'

importações somam US$ 205
milhões e 906 mil frente aos

US$ 228 milhões e 756 mil
'

,

contabilizados entre janeiro e

novembro de 2008.

�ELLY ERDMANN

PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS
• Motores eléírlces» US$ 328 milhôes e 40 mil

, • Transformodores - US$ 58 milhões e 875 mil
• Pedoços e miudezos comestirels de goloS/golinhos congelodos

- US$ 28 milhões e 471 mil

PRINCIPAIS PRODUTOS IMPQRTADOS
• Outros lominodos de ligos de oços ao silício - US$ 48 milhões e 667 mil
• Fio deflbms ortificiois - US$ 33 milhões e 41 mil'

-

• Portes de outros motoreslgerador�s - US$ 5 milhões e 831 mil

OS RESULTADOS DA MICRORREGIÃO
GUARAMIRIM

Exportoções (joneiro o novembro 2009)
Importoções (joneiro o novembro 2009) _
Soldo

US$ 262.036
US$ 2.021.766

US$ • 1.759.730

CORUPÁ
Exportoções (joneiro o novembro 2009)
Importoções (joneiro o novembro 2009)
Soldo

SCHROEDER

US$ 48.109
- O

US$ 48.109

Exportoções (joneiro o novembro 20{)9)
Importoções (joneiro o novembro 2009)
Soldo

MASSARANDUBA

, US$ 95.609

US$ 236.826
US$ - 141.217 '

, Exportoções (joneiro o novembro 2009)
Importoções (joneiro u novembro 2009)
Soldo

US$ 32.440
- O

US$ 32.440

DESI1NOS PREFERIDOS DAS INDÚSTRIAS JARAGUAENSES (DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 200�)
"

ARGENTINA

ÁFRICA 110 SUL

ESTAOOS UIllIIOS

-

US$ 90 milhões e
490 mil (16% do total)

,

US$ 25 milhões e

16 mil (4% do total)

JARA6UÁ DO SUL - p

CHINA

ESTADOS UNIDOS JAPÃO
US$ 45 milhões e

534 mil (22% do total)

US$ 14 milhões
e248 mil

(6% do total)

US$ 22 milhões e
49:1 mil (10% do total)

US$ 18 milhões e

863 mil (9% do total)

US$ 12 milhões e

755 mil (6% do total)

--it

,

SALDO LOCAL É DESTAQUE ENTRE OS
"

'

DAS PRINCIPAIS CIDADES DE SC
o resultado da balança comercial jaragua- , 57 milhões e 219 mil a mais do que as vendas

ense é o mais positivo entre os das principais àos parceiros do mercado externo. Já no caso

cidades de Santa Catarina, Enquanto o municí- da localidade portuária, o déficit alcançou os

pio conquistou um saldo de US$ 47 milhões no R$ 121 milhões e 68 mil.
mês de novembro, Joinville, o maior do Estado, O cenário acompanha o verificado em âmbito
estacionou em apenas US$ 15 milhões e 304 estadual. Segundo o Ministério do Desenvolvi
mil. No caso de Blurrienau, a soma ficou aindá

'

mento, Indústria e Comércio Exterior, o saldo pa-, ,

menor: somente US$ 877 mil. As importações rou em US$ - 223 milhões e 73 mil. O acumulado
chegaram a US$ 28 milhões e 866 mil contra do ano também segue o mesmopanorama, atin
US$ 29 milhões e 743 mil das exportações. gindo US$ - 644 milhões e, 784 mil. Em 2008, a

.Nos ca�os de Florianópolis e Itajaí, essa situação era inversa e o saldo positivo do_período
subtração deixou números negativos. No mês estava em US$ 325 milhões e 138 mil, apesar da
passado, a capital catarinense comprou US$ 'queda registrada naquele novembro. '
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CRÔNICA

PATRíCIA MORAES, JORNALISTA

Preparando
as malas

Fim de ano, é sempre aque
la correria doida. Nessa época
ninguém _tem descanso. É amigo
secreto, festa do trabalho, chur
rasco de família, projetos pata
2010. Ainda tem o encerramento
do colégio do filho, ás compras de
Natal, a programação de férias e
''ludo mais. Confesso que chego a'
perder o-fôlego no meio de tantos

compromissos. E o trânsito? Pare-.
ce que todo mundodecide que vi"

,._.
,

TaU motorista e sai por aí fazendo
barbeiragens. Mas, o que me 'cau
sa uma sensação estranha nessa

época do imo é saber que um ciclo
se encerra e com isso vem a tradi
cional reflexão de fim de ano.

É, hora de fazer um balanço,
limpar os armários, colocar fora
"o que não presta e abrir espaço
para o novo, o; inesperado, O que
passou, passou. Na vida real nem
mesmo as cenas felizes têm repri-«
se. Gosto de recordar, mas não sou

refém do passado. É preciso cons

truir sempre um alicerce novo, um

outro projeto, colecionar desafios.
Procuro aprender com os meus

erros _e curo minhas dores antes
de seguir em frente. Como dizia
minha avó: 'não há mal que sem

pre dure'. Sacudir a poeira é uma
forma de perdão a nós mesmos e
também uma maneira de garan- '

. tir que dias melhores estarão no

presente. Nesses últimos capítu-'
los do ano também comemoro os

sucessos que tive e planejo, o que.
quero alcançar nos próxímos 365
dias. E olhá que não.é pouca coisa!

Em 2010 quero .abraçar o

mundo -, Sei que com dedicação,
preparo, fé e coragem é mais fá
cil- derrubar os obstáculos que
se apresentam a cada dia. E para
ter força para enfrentar todas as

batalhas preyistas, saio de férias
nessa sexta-feira, portanto, sepa-

'

rei alguns textos que já foram pu
blicados por aqui para vocês re

cordarem nas próximas semanas.

Prometo voltar da temporada
de praia mais inspirada. Agrade
ço a vocês que me acompanha
ram este ano e desejo a todos um
feliz Natal e um 2010 do tamanho
dos sonhos. que vocês se permiti
rem sonhar. Até lá!

I.,

NOVELAS

VARIEDADES-----�--�

• Cine Breithoupt l
o lua Novo (leg)------.--...,
(14h, 16h30, 19h, 21h30 -todos os dias).

• Cine Breithaupt 2
o Atividade Paranormal (leg)
(f4h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20 - todos os dias!
• Cine Breithaupt 3
o 2012 (leg) (15h, 18h - todos-os dias)
(21 h - sex, sob, dom, seg, ter, quo)

-

o Avalar (leg) (21 h - qui)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
o Planeio 51 (Dubl
(Hh, 15h45,'17h30 - Iodos os dias)
o Novidades no Amor (L�gl'
(.19h15, 2lh15". IÓ,do's os diaS)

.. Cirie Cidade 1
o 201'2 (Leg) (15h, 18h -Iodos os dias)
(2,1 h - sex sob, dom"seg, ler. quo)
o Avolor (Dub) (21 h - qui)

• Cine Mueller 1
o tua Novo (Leg) (14h20,- sex, sob, dom, seg, ter, quo)
(16h50� 19h20, 21h45 - todos os dias)

,

o Avotor (Dub) (13h50 - qui)

• Cine Mueller 2
�)Oi 2 (leg) (15h, 18h20, 21 h20 - todos o�dioS')

Os bastidores da
saga vampiresca
Por meio da vasta coleção reunida e

organizada de maneira bem pessoal, Co·
therine Hardwicke ·mostra como funcio
nou o processo criativo que transportou
o livro "Crepúsculo" para as telas de ci
nema. Do reteíre à edição final, ela mos

tra, etapa a' etapa, como o filme tomou

forma, e ainda comenta curiosidades
imperdíveis dos bastidores.

• Cine Neumorkt 1
•

•
o A Prihçesa B"O SOP.p(D.ub) 116h30,lSh25-todos os Z
dias) (14h20 - sex. sob, dom, tee quo, qui) (20h45 - se, !
sob, dom, seg, ter. qUI!)."

. .� ,

o Avotor (teg) (20h45 --- qui) .

• trne Neumaikl 2 " '

o lua Novo (Dub) (16h20, 19h" 21hlt0 - todos os dias)
"

(13.1150 � sex, sob, dom; ter, quo)
o Avato! (Dub) (i3h20:_ qui)

.-Cine Neumorkt 3
, lua NOVO (leg) (16.1140, 19h20, 211150 -Iodos os.j
dias) (14hl0 -" sex, sob, dom, ter, quo, qui)

s

DVD

teucurns de um

amor de colégio
Uma líder de torcida, Beth Cooper, é

o objeto da óbsessão do orador de sua

turma, um jovem nerd. Quando ele dedn
.rn sua paixão por ela.dumnte o discurso
de formatura, os dois embarcam em uma,
série de confusões. Inédito nos cinemes.
theqn diretamente em OVO.

CAMA DE GATO
Ro�e diz o Consuelo que vai 'lhe dor dinheiro
e proteção, coso elo denuncie Alcino e Carlos
Eduardo. Verônica percebe que alguém armou
uma cilada poro' elo e acredito que Kátio e

Mori estão envolvidos. Verônica fico tense com

o presença de Alcino, que tento disfarçar suo

irritação. Bené entro no quarto de Toís e os dois
acabam se beijando. Toís finge ser a ,dançarino
do despedido de solteiro de Bené e o deixo sur

preso. Roberto chego com Glória e fica descon
fiodo oô'ver Gustavo.

<.

-

�

CARAS E BOCAS
Galeno conto paro Judith que Amarilys quer lhe
tomar o galeria eJudith vai tirar satisfação com

'Dafne. Anselmo tenta fazer Anita superar seus
medos. Nicholos diz o Caniço que gostaria de
reator com Amorilys. Edgar decide tirar o filho
de Simone. Vicente descobre a doto do casa

mento de Honnnhe resolve procurá-lo. Cássio
chego 00 flot e se espanto com Sid desfilon�o
poro léu. Vicente aviso Dafne que irá sair do

país. Simone vai se encontrar com seu nomoro

do virtual e se deparo com Denis.

VIVER A VIDA
Màrcos penso em Doro e não presto o atenção
no converso de Heleno e Alice. Paixão vai visitar
luciona 'e os duas conversam sobre Jorge. O mé
dico jordoni.ano.que cuidou de luciono chego

-

,

00 Rio de Janeiro. Doro foz exame de sangue
poro confirmar suo gravidez e fico sem saber o

que fazer: Sandrinho procuro objetos poro ven

der e pede ajudo o Paulo poro encàntrnr com

pradores. Gustavo aviso Marcos do presença do
Dr. Kolil e êle volta poro o Rio, deixando Heleno
com Alice em Búzios.

PODER PARAlElO
Vânia olha poro Armando morto, em estado de

choque. Um celular toco, mas Vânia não o encon

tra. O delegado do pequeno cidade e os investigo-
-

dores examinam Armando. O delegado afirmo que
não'há nenhum sinal de luto, por isso acreditam'

,

que Armando foi surpreendido pelo. assassino. O

delegado pego o celuloe olho o visor e vê que é de '

Neide. Tony reafirmo poro Fernando que nodo tem
o'ver com o morte do marido de Nício. Dlilce che-

,

'

go à solo e percebe que há algo estronho. Mouro

quase conto ii verdade poro amãe.

BElA A FEIA
Vera elogio Cintia, que fico, incõmododo. Cin·

.

to olho o relógio e Vero, sério, diz que o visito
não acabou. Cíntia fico constrangido e Vero

pergunto'se elo está com pressa. Rodrigo mudo
de assunto e Vero diz estar muito preocupadó
com o filho. Ele lento acalmar Verá, que senhe
em sair do délegociú licor com Rodrigo. Cín-'
tio pergunto se Vera nunca teve uma ôrmo em

seu nome. Vera diz entender Cintia já que elo
acabou de descobrir que Ricardo é seu pai bio
lógico. Vera afirmo que nunca ,teve uma armo.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade
dos emissoras).•
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Courtney perde a

custódia da filha
A cantora Courtney Love perdeu nova

mente a guar.da da filha, Frances Bean
Cobain. Fruto de seu relacionamento
com o roqueiro Kurt Cobain, a adoles
cente de 17 anos está sob os cuidados

,

da avó, Wendy O 'Connor. Segundo o

jornal britânico "Daily Mail", a decisão
da justiça tem por objetivo proteger a
jovem:e seu patrimônio. Advogados de
Courtney afirmam que a escolha foi
da própria Frances.

SUDOKU

�� ÁRIES

,�rl'- (20/3'020/4)
., Não se deixe levar

pelo pessimismo,
poís com fé e con

fiança pode ir mais longe e pes
soas queridas lhe darão apoioL
Bom dia para viajar. Na paixão,
poderá realizar seus desejos.
Este é um bom momento para
encontrar caminhos a seguir.

)(
GÊMEOS,
(21/5 a 20/06)
Evite disputas. Seu
progresso depen-

,

derá das parcerias
que fizer. então, aproxime-se de

quem tem afinidades com você.
No amor. aprofunde mais os
seus laços com o par. Pense �em
antes ,de agir. pois você poderá
se arrepender mais tarde.

, �� LEÃO
, �.::> (�2/'i a 22/8)

.: '} Nao conte com a

� u.-. sorte neste dia:
fuja de especu

lações oil negótios de risco.
Através da criatividade você
conseguirá captar sua clientela.
A noite traz maior estabilidade
às relações. Com criatividade e

empenho tudo brilhará.

Michaellembrado
em premiação
A organização do Grammy, considera
do o Oscar da, música americana, vai
dedicar um prêmio póstumo a Micha
el Jackson pelo conjunto de sua obra.
A homenagem deve ocorrer antes da
noite de gala, onde sõo anunciados
os demais vencedores do prêmio. No
comunicado oficial publicado pela
organização, o Rei do Pop é citado
como "um dos artistas mais influentes
de todos os tempos".

Vida do Rei, pode
virar uma ,trilogia

. De acordo com o jornal "Folha de Sã
Paulo", a vida de Roberto Carlos pode
virar filme, dirigido por Steven Splel
berg. A história serla uma trilogia, da
qual também participaria o diretor
RQ_berto Farias, que dirigiu o Rei em
seus filmes nos anos 60. O cantor
também está pensando em entrar

para a indústria cinematográfica,
produzindo um musical de teatro nos

moldes de "Mamma Mia".

Esta linda
menina chama-se
Sabrina e apagou
ontem sua 5°
velinha. O cílc
é da sua mãe,

,

Márcia Vieira.

5

4 6' 1

5 3 8 4

2 5J 8 7

.9 8 ? 3

4 8 1

1 9 5 7 8

SOBRE O J060
É um jogo de lógico muito simples e vicionte, O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 cnm 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,

SOLUÇÃO

_j

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

Sensação de abafado, sol com aumento
de nuvens e pancadas isoladas de chuva
com trovoadas a partir da tarde.

� Jaraguá do Sul e Região

� Fases da lua

CHEIA MINGUANTE

O 2/12 ')) 9/12

NOVA NASCENTE

16112 '� 24112

HOJE

6
QUINTA

6
SEXTA

1)
SÁBADO

MíN: 19°C MíN: 19°C MíN: 15°C Mí�:13°C0MÁX: 31°C MÁX: 25°C MÁX: 24°C MAX: 29°C �

Sol com núvens Sol com núvens Sol
) Nublado
i

.:-

'TOURO
(21/4 a 20/5)
Terá necessidade de
escolher melhor os
seus amigos. Buscar

o sentidO mais profundo dos fatos
será sua meta, mas seja menos

racional no amor. O presente é
determinado pelo passado, mas
você sempre terá liberdade para
decidir seu futuro.

� "'_ CÂNCER
, �......._�' (21/6 a 21/7) ,

;��!� Hoj,e é um bom
: ; ilia para captar o

desejo dos outros,
podendo ter sucesso com tudo

que envolvo a sua intuição. No
romance, há muita seriedade.
Persistência é uma coisa, obsti
nação é outra. Será que vale a '

peno insistir no mesmo erro?

n:r
VIRGEM .

(23/8 a 22/9)
Novas oportuni
dades de trabalho

podem aparecer
agord � para quem trabalha em

casa o dia também 'será muito
produtivo. Não faltará disposi
ção pará o prazer e a diversão.
A intimidade a dois é importante
quando há cumplicidade.

#
LIBRA

'

,

(23/9 a 2211Q)
O dia favorece
o comércio, a

,

divulgação do que
faz e atividades educacionais. O
romance conta com o proteçãq
dos astros. Ao ouvir o conselho
dos mais experientes, poderá
aprender lições que serão valio
sas para toda_a súa vida.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/t1)
O dia pode ser mui
to vantajoso para
quem trabalha por
conta própria. Bom

nsnul em família. Na paixão, se
abra ao diálogo. Aproveite mais
as coisas boas da vida e pare de
per.sar tanto em seus deveres,
viva o agora!

SAGITÁRIO·
(22/11 021/12)

�
�

Não faltará

( {
,

entusiasmo para o

trabalho, controle
a ansiedade. Sua personalidade
está em destaque, mas tenha
cautela com o egoísmo e o senti
mento de posse, indusive no amor.

Procure fazer o melhor que puder
sem parecer intransigente.

'

CAPRICÓRNIO
J (22/12 a 20/1)

� 'controle a rebel-
dia hoje. Poderá
se destacar em

atividades isoladas, nas quais
pode se concentrar e planejar
seus afazeres. À noite, -esterá
"muito racional e isso pode afetar
o romance. Dê um passo de cada
vez e cultive a esperança.

o CORREIO DO POVO mQUARTAFEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2009

ANIVERSÁRIOS

16/12
Adairto Nasato
Adriano Nunes Jr.
Alexandre-Voigt
Ana B. Stiz
Anderson M. Hornburg
Arduino.Pedrotti
Arnildo Zoz
Daniel Paulo Grott
Denise C. Ronehi

Diego Luiz Dias
Edson, L. Batistão
Felipe B. G. da Silva
Geni Andrade
Gisele (;ervin
Ilda Lopes
Ivan M. Fodi
Ivàn Seho"
Jenifer Inaeio
Joseane de B. Zehnder
Julie A. N. PogUa
Maiara Baier
Marcelo de O. Freitas
Marise M, Laube
Matheus A. Muller
Matheus E. W. Gessner
Mirtes 'Flor Siewerdt
Suelen Nitzke
Thomas K. Pivotto

"

DIVIRTA-SE

Bom sujeito '

Um homem vai a delegacia se confessar:
- Doutor, eu matei minha sogra! - ele
diz assustado.
- Você cometeu um crime, mas deveria
estar muito alterado. Esqueça, vá para
casa e descanse. - desconversa o

delegado.
- Mas doutor, eu enterrei a velha!
- Viu só que boa alma você é? Cuidou
dela e ainda evitou 'toda a burocracia!
- Doutor! Mas quando eu estava enter
rand'o, ela gritava que ainda estava viva!
- Mas meu filho, você já não sabe como
toda sogra é mentirosa?

'

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Amizade e negócios
não se misturam:
tenha cuidado com

gente oportunista. Fase de sorte
para prestar concursos. À noite,
estará mais inclinado a reprimir
seus sentimentos. Se) irá progre
dir quando fizer algo com o qual
se identifique.

PEIXES
, IM. (19/2 019/3) ,

•• Sua ascensão pro-
�� fissional está em

alta e hQ chances
de sucesso em atividades que
não te exponham. Você corisegui
rá entender melhor a reação
das pessoas. No romance/forte
cumplicidade. Ter imaginação é
diferente de sonhar acordado.
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UM FESTA PELO NATAL
Moradores decoram rua com 23 velhinhos barbudos e encantam visitantes

Uma ru� exclusiva para
o Papal Noel em [ara
guá do Sul. Essa pode

ser a definição da Rua Elisa,
St'ein da Silva. Quem passa
pelo Bairro Jaraguá Esquerdo.
não pode deixar de notar o lo
cal, completamente decorado
para reoeber o Natal. Ao todo,
23 velhinhos barbudos e com

roupas vermelhas recepcio
nam os visitantes.

A iniciativa partiu da mas

sagista Adelaide Stein, que
desde 2006 se dedica para ter·
uma rua bonita, decorada e

no clima' de Natal. Cada ano o

tema é diferente. No ano pas
sado foram anjos. Em 2007.

pinheirinhos e anteriormente

laços' coloridos. "Minha mãe

'sempre nos mostrou o Na
tal como uma data mágica. O

.

mais importante é celebrar, o
nascimento do menino Jesus.
Eu cresci vende o Natal dessa
forma" revela. -

Com tanta paixão, Adelai
de mobilizou todos os mora

dores e eles aderiram à ideia ..
Além dos enfeites na rua, to
das as casas estão decoradas,
para dar um brilho a mais
no local. ''Aqui todo mundo
ajuda todo mundo. É aquele
velho ditado: a união faz a

força. Os vizinhos adoram a

ideia; e nossa rua fica bonita e

enfeitada. Não tem brigas, so
mos uma comunidade muito
unida" afirma. "

A união dos moradores é
tanta que eles pretendem fu
gir das decorações apenas no

FOfOS CÉSAR JUNKES

Natal. Em 2010, ano de Capá
. do Mundo, o local deve rece

ber um visual especial, todo
em verde e amarelo.

Adelaide e a filha dela são

quem costuram e decoram os

enfeites. E os custos são divi
didos entre todos. Os demais
moradores ficam encarregados
de enfeitar ii. própria casa: O

,

lar da massagista, é um dos
mais decorados da' rua. São

anjos, presépio, luzes e ou

tros ornamentos.· Adelaide
ainda abre as portas de casa

para 'os visitantes. "Esses
dias tinha umas 30 pessoas
aqui. . Todos amaram. O clima
de Natal faz isso com as pes
soas, traz alegria".

Para completar a festa da.
criançada, ela também se ves

te todo fim de semana de Ma
mãe Noel. Quando os peque
nos aparecem, a massagista
se transforma e distribui ba
las e doces. O Natal na Rua
Elisa Stein da Silva começa
todos os anos no último fim
de semana de novembro, com
uma grande festa e com direi
to à encenação do nascimento
de Jesus.

Como cada ano é único,
Adelaide também pensa as

sim sobre a decoração da. rua.
O ano que vem já está sendo
preparado, mas ela não anteci
pa os detalhes. ''A nossa ideia ' .

é sempre fazer algo diferente tffi>''I%I>o&,..,.,,-''

e inovar. Para que as pessoas
não cansem de visitar" afirma.

DÉBORA KELLNER

.

Presépio ajuda a contar a história do nascimento do menino Jesus

Adelaide confeccionou com a filha 23 Papais Noéis que'enfeitam a rua
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VENDENDO
".,

DIVERSAO E
NOVIDADES

. Desafio do segmento de
tecnologia é estar atualizado nos
lançamentos dos produtos.

- .

JARAGUÂ DO SUL

Prateleiras repletas do que
há de mais novo no segmento
de tecnologia. Produtos que
são verdadeiros sonhos de
consumo de jovens, adultos e

crianças. Vitrines que atraem
olhares curiosos e apaixona
dos. Esse é o universo das lo
jas Game Mania, que há sete
meses possuem uma filial no
Shopping Center Breithaupt.

A rede que começou em

[oinville, onde possui quatro
lojas, também tem uma filial
no calçadão de Jaraguá do Sul:
O curioso é que o empreendi
mento começou com a paixão
por vídeo games. No início, há
cerca de oito anos, o proprie
tário, Laudecir Avi, tinha uma
lan house, ''As pessoas iam
lá jogar e fomos percebendo
à. paixão delas pelos jogos. E
a nossa também", conta Joni
Fernandes Dias, gerente da
loja em Jaraguá do Sul e amigo
do proprietário desde O início
do empreendimento. ''Assim
como tem gente que é apai
xonado por futebol. A gente

gosta de tecnologia", destaca.
E gostar do que se faz ou

do que se.vende é a palavra
chave para o sucesso, 'segun
do ele. "Eu faço questão que
todos os vendedores tenham
vídeo game em casa, joguem e

conheçam. Para-eles saberem
vender melhor. Nós 'vende
mos diversão, alegria. Temos
que atender bem nossos clíen
tes", enfatiza.

A escolha pelo mercado
jaraguaense, segundo ó ge
rente, ocorreu pela oportuni
dade. Afinal, o segmento de

. eletrônicos e jogos está cada
vez mais em expansão. Além
dos jogos, aos poucos, a: loja
foi introduzindo uma série de

.

acessórios e produtos. Hoje, o
foco da empresa é a linha de
produtos de informática, tec
nologia e jogos. "Nosso maior
desafio é conseguir ter o jogo
em primeira mão. Estar atuali- .

zado nos lançamentos. Porque'
a cada dia surgem coisas no

vas nesse mercado", comenta.

• DEBORA,VOLPI

(3(3 Nosso maior desafio é conseguir
ter o jogo em primeiro mõo. Q9

o CORREIO DO POVO rnQUARTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2009

Loja aposta no que há �e mais novo .em tecnologia e também no atendimento especializado.

Jogos atraem públicó jovem e adulto. Loja ainda tem canto especial para raridades

PAIXÃO ANTIGA.
Na loja Carne Mania do

Shopping é possível encon
trar computadores, placas
de vídeo, acessórios, jogos
e aparelhos que são ideais
para quem é apaixonado por
novidades. Mas para quem
gosta de recordar, em um
dos balcões estão expostos
aparelhos antigos, que são
verdadeiras raridades e cha
mam a atenção dos clientes,
como: Atari, Neo-geo, Mas
ter System e Mega Drive. O
foco da loja é claro, que são
os apaixonados por games.
Mas segundo o gerente, pes
soas de todas as idades pro
curam pelo produto. "Temos
clientes de até 60 anos. Hoje
ter um vídeo game em casa é
normal, é como ter um apa
relho de DVD", argumenta.
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VALEU!
Pois é, como dizia o poeto: "Gentileza gero gentileza". Daqui vai o meu mui
tíssimo obrigado, mais uma vez, poro o Emilio do Silvo Neto, .do Pedorilho,
pelos belos polovros expressados o este colunista em recente e-mail. Váleu
meu guru! Feliz Natal e tudo de melhor em 2010. Outro coisa: Emilio, conti
nue sendo essa pessoa morovilhosa. Coro, não mude nodo. Vivo!!!!.

POMBINHA
Todo mundo falo que o clima é de bri
go. Aquele profissional liberol, um

bonitón concorrido entre elos, que já
está no terceiro noivado tem circula
do sozinho nos eventos do cidade ao

1090 de amigos, livre, leve e no maior
astrol. Dizem que o ciúme rolo solto
entre os dois. Mos não foi o primeiro
e nem será o último briguinho entre o

duplo. A pombinho bronco está o co

minho. Asim seja. Enquanto isso, poro
relaxar, nodo melhor que um copo bem

'

gelado do éhope Kiinigs Bier.

LEITOR FIEL
A leitoro fiel de hoje é Fobione Vick. Elo
é outro querido que lê o coluna todos os

- dias poro ficar super antenado no que
acontece de mel hor no urbe sorriso.

" No caráter,
no conduto, no estllo.:
'em todos os coisas,

,

o simplicidade é o

supremo virtude "HENRY WADSWORTH
LONGFELLOW

RAUL SEIXAS
Hoje à noite, no badalado bar O Meu
Boteco tem músico de qualidade.
Poro os amontes do bom rock nocio
nal, tem o presença de Raul Seixos
Cover. Im perdivel.

CHEERS!
Este colunista reúne, no dia 22, um

grupo de amigos queridos, o partir dos
, 21 horos, poro uma .ccntrctemlznção

, natalino. Sem ostentação: Poro mim,
muito mais' lmportcnte do que isso
é liberor meu Iodo lúdico e voar com

alegria, poro o Natal e o nno-nen que
se oproximám. Preciso mais?! Aquele
obroço! E até lá!

NAS RODAS
• Maurício Tenório com

passagem corinibodo
poro o Curitiba. De lá,
ele -e o nomorodo Raquel
voam poro o coribe.

•. Marlene Brugnogo
ncnbn de chegar de Porto
Alegre. Mos foz o comi
nho de volto logo depois
'do virodo.

• Carlos Antônio de Ti
<' móteo aterrisso no área,
mos fico longe de festas
e badalações. O Natal e

. o réveillon serão festas
bem família.

• Tato Bronco e família
vão trocar o calor dones
so litorol por uns dias de
frio em São Borja.

MOLÉQUE
_ Segundo importante reunião no

terçn-Ielrn com o Paulinho Chio
dini, diretor do Mime, há grondes·
possibilidades do rede �e postos
obter o maior fatio do patrocínio
do Grêmio Esportivo Juventus para
o campeonato sério A em 2010.

,ONDE COMER
BEM EM JARAGUÁ
No Prensadão Beiro Rio. Um dos
melhores prensados do cidade.

DICA DE QUARTA
Curtir bons momentos no

Choperio Soloon.

;'\.
.

Katy, o comunicodoro Fabiano Maéhado e Cris'chélas
de estilo no festa Sagitariano, no Moinho.

BUXIXO
A bonito moreno Dione Berh, impor
tante secretário de uma empresa do
urbe, foi ao Rio segundo-feiro pas
sar dois dias, representando o exe

cutivo do grupo, em um. concorrido
evento ndmlnlstmtbo, Deu bofáfá!
Mos do outro Iodo, para tristeza dos
línguas de veludo, o namoro dela
com o herdeiro.de um grande grupo
continuo forte e firme. E vivo o amor!

�SPORT�.s!n.=f:?@Y3ut!:1_
Troféus e Medalhas,
3275-'4044

A belo publicitário
Heleno dos Santos, em
Jloite movimentado,
no London Pub.

O-cantor Gabriel Pensador. durante rasante,
no Estoçõo do Tempo com duas tietes . ..

TE CONTEI!
• Amanhã, mais conhecido como

quinto-feiro, o Kantan, do sangue
bom Fernando Roboch, promove
uma bolado daquelas em suo

movimentado coso. Até 22 horas,
funcionará tudo normal. Em.
seguido haverá o presença de
DJs embolando o o frege noite
adentro. A entrado- é free, mos
tem que ser cliente do Kontan.

• No sábado, no Lanchonete "

Paladar, ao Iodo dos Museus -

no Praça Ângelo Piozera, do
'

boa gente Adriano Spindola,
tem pagode dos bons com o

_ grupo Atitude

• Não ousem esquecê-lo. André
Caviguio'li, jovem empresário
e sangue bom, certamente, é o

.qmnde aniversariante de hoje.
. liguem. Ele vai odorar saber
que foi lembrado.

• Um grande grupo puxado
pel�s amigos Rochino e Fobiqno
Schmit reuniu-se ontem para um

happy hour no belo e agrodável
área do piscina do família do bon
vivunt Amauri Junckes, o Miro.

�

• No sexto-feiro, no London
Pub; tem show dos anos 80
com o bando Big Apple.

• Não esqueço! Faço uma

criança feliz neste NatoH

• Com essa, fu.i!

PELADA'
No sexto-feiro, às 20 horns, no -Arena,
acontece uma pelado de confrater

nização entre os amigos do Folcã� e

amigos do Denilson. Presença de cru

ques como: Neimor. e Gonso(Sontos),
Ricordinho(Atlético Mineiro), Jr Ne
gão, Ronaldo, er-qelelro do Corin-
thinns, Guga Kuerten e outros feros '

do gromado. E o melhor de todos: este
.

colunista. Ingressos à vendo no F12,
Falcão Sport e nos Postos Mime.
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VEíCULOS I IMÓVEIS I PRODUTOS & SERViÇOS I ANÚNCIOS DE LINHA
f'uhl.i.cado-�1919

'T

':1" l?álio Fire 2009/2010, 2 portas, básico, pintura sólida, à vista ou financiado sem troca, entrada de50% dovaloriní�gral do veiculo + 60 vezes de R$ 399,00 - taxas de 1,47% a.m. e 19,14% a.a.

''2'' Taxa a partir de 0% a.m. válida exclusiv�!l!ente para aFIAT L1NEA OKm, com entrada de 60% do valor integral do veiculo e restante em 12 pagamentos com taxa zero, na modatidade COCo
"3' Condição para veículos zero q�ilometrá,",OO% financiados, o cliente paga 50% das 12 primeiras parcelas e as 48 parcelas restantes o çliente paga o valor integral, taxa de 1,40% a.m. e

18,16% a.a., na modalidade leasing. "4" Parcelas a partir de R$ 199,00 válida para o Mille Fire 2 portas, básico, pintura sólidarcom entrada de IR$ 15.000,00165% do valor integral do veículo +

72 vezes restantes de R$ 199,00, com taxa de 1,49% a.m e 18,61% a.ao, namodalidade leasiTlfi,']í" Primeira parcela para depois do camaval1120 diasl,válida para veículosOKm, 100% financiado,
prazomáximo de60meses, com taxa de 1,47% a.m. e 19,14% a.a. "/f' Toda tinha FIAT, exceto Oucato, com condição de financiamento em 59 parcelas fIXas com taxa de 1,59% a.rn. e 20,84% a.a.

+ entrada de 30% do valor integral do veículo OKm para outubro de 2014, corrigido peLo mesmo índice acima, incluso_contrato de financiamento do mesmo veículo adquirido. "7" Na compra de
1 veículo OKm na Javel, dentro do período da campanha, você ganha emplacamento e IPVA pagos. Plano de leasing ou CDC para pessoa física ou jurídica sujeito à aprovação de crédito. Taxas
sujeitas a alterações sem aviso prévio. AJAVEL FIAT reserva-se ao direito de corrigir possíveis erros gráficos. Clfer;t?s válidas até dia'3111212009 ou enquanto.durarem os estoques. SEU MELHOR-NEGÓCIO.

I, Rua ExpediCionário João Zapella, 214 - 47 3274-01 00 - Jaraguá do Sul-www.jave(.com.br .
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GOLF 2ÓOl 2.0 COMPLETO + SOM PARATI TRACK&FIELD ,2008 COMPLETA

Compre seu cnrree comece
a ,pagar so em Janeiro!
Transfe·rência gratuita.

2009,2 Portas, Dourado, Flex, Ar-condicionado, Direção
Hidráulica,.Vidros e Travas Elétricas, Limpador e

'

Desembaçador Traseiro, Cd Player.

2003, Prata, Gasolina, GNV, Direção Hidráuli'ca, Vidros e , .

Travas Elétricas, Alarme, Rodas de Liga-Leve.

33'7'0-1500
Rua Wal�er Marquardt, 2670 '

o CLIENTE É ESPECIAL, VENHACONFERIR!

ta EXCLUSIVO 1.6
COMPLE'FO 2004
RS 27.900LOO

Taxas compartilhados com o mercado
,

Carros com procedência Transparência na negociação

2008, Preto, Ar-condicionado, Direção ElétriCa,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Computador
de Bordo, I::impador e Desernbaçador Traseiro,

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

2007, Prata,llex,,1.0 2 Portas, Vidrose Travas Elétricas,
Alarme, Limpador e Desembaçador Traseiro, Ar-quente.

. -

20ÓS, Prata, Ar-condicionado. Direção l1idráulica, Vidros.
Travas e EspelhOs Elétricos, Limpador e üesemeaçador,
Rodas de'Liga-leve, Cómputador de Bordo, Co Player.
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REDE DE CONCESSIONÁRIAS PEUGEOT

•
•

••

"�.••••'
' ...... ,..

P.EUGEOT 3Q7 HB

1.6LFLEX

PlrUGEOT 207 HB XR
1.4L FLEX

PEuaEOT 207

PASSIONXR 1.4 LFLEX

I,

" MOTOR 1.6L 16V FLEX I 13CV
" AIR BAG DUPLO
- FRItIOS ABS DE ÚLTIMA GER.A:!;:ÃO"
-,AR-CGNBIOIONABO
- D"IR.E1ç�e eIJEFRO-HH;)RAUldC:A
- VIDRiOS E 'fRAV:AS ELÉliR!ICAS

- MOTOR 1.41:. FLEX 8V
- AR-CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- BANCO. DO MQTGRISl;;A.

, c:t·REGUbAGEI1'1 .. DE AI.TURA
- VIQRGS E �RAV:AS ELETRIC.A:S

A Ii'ARlFlR

R$34.900

- MOTOR 1.4L FLEX 8V
- AR-GONDIÇIONABO
- DIREÇÃO HIDRÁU,"ICA
- B.MNe<ô> 13>0 MOTORISTA
Cl REGlJt:l'.GEM E>E 1i:t:TilJRA

- VIE>RGlS E TRAVAS EtcÉ'fRICAS

A Ii'A:RlFIR

R$37.790
APARlaR

R$49.900

Strasbourg jaraguãdo Sul - (47) 3274-1900
• Rua Reinaldo Rau, 414

/,
Blumenau - (47) 3331-4500

Itajaí - (47) 3344-7000
Brusqüé'- (47) 3355-4500
Rio do Sul - (47) 3522-0686

11 BANCO PEUGEOT

Imagens somente para fins ilustrativos. Promoção Mega Operação nas Concessionárias Strasbourg . Unha 307 sem repasse do IPI e taxa 0% (Zero por cento) de juros com entrada de 50% do valor do veiculo e saldo em 24 vezes sem juros + TAe + IOF - Com Primeira Parcela
para pagamento depois do Carnaval. Unha 207 (Toda família) - Para taxa 0% de juros, entrada de 60%, saldo em 12 meses com primeira parcela para depois do Carnaval e ou taxa de 0,49% de juros, entrada de 50%, saldo em 24 meses com primeira parcela para depois
do Carnaval. Maiores informações na sua Concessionária Strasbourg. Peugeot207-X-lINE l.4l Flex, 03 portas, break light, aquecimento interno, aros de roda de aço 14N� desembaçador e limpador do vidro trazeiro com temporizador, preparação para som, antena no teto,
protetor de cárter, pára-choques na cor do veícUlo,'ano/modelo 09/10, pintura sólida. Preço público promocional sugerido para venda à vista a partir de RS 28.100,00, com frete incluso para o modelo 03 portas. Peugeot 307 Presence 1.6l16V Flex de 113cv, Freios ASS, 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.4J Flex, 5 portas, pintura sólid�,
ano/modelo 09/10, Ar condicionado, direção hidráulica, vidros e trava elétricas, preço 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 promocional sugerido para venda à vista a partir de.RS 37.790,00, com frete incluso, Emplacamento total qrátls, exceto faturamento direto.de fábrica. Estoque das Concessionárias Strasbourg.: Peugeot 2071.4l Flex
X-Une,3 portas, pintura sólida, ano/modelo 09/10 - , unidades. Peugeot 307 Presenêe 1.6l 16V Flex de 1 Brv, 5 portas, pintura �ólida, ano/modelo 09/10 -,01 unidade. Peugeot 207 HS XR l.4l Hex.plntura sólida, ano/modelo'09/10 - 01 unidades. Peugeot 207 Passion
XR l.4l Flex, pintura sólida, ano/modelo 09/10 - 06 unidades. Prazo de vigência da promoção: De 15/12/09 a 05/01/10, ou enquanto durarem os estoques. Promoção válida 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. '-

De Segunda à Sexta das 8h às 19h Sábados até as I 7h. - www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER

..

..
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MERIVA1.4J·� u

'R$42,.990
TAXA DE 0,990/0 a.rn. à vista

MONTANA1.4�2010 UNH4VECTRANEXT eomoN

'R$26.9901l·
. à vista R$43.00

Não passeapuro nesse verão, a partirde 3xR$43,00 você agenda uma revisão!
essíc .;; c':"""', r'\'" {: <

•
_

;.f"": t' }.ais ds 5[; ... "":; preüs,.;; ':! ZE.." na ":f)t

UnhaQ!!Ia,."2p.�,a""�G20".9."""fmode1G2010.umt.a<a�de".99....;om.e�"".ljI.elOFnão�.m
12.9i'%a.a"""'l'l"!l"promGlÍit!ll)a1à,"stat\eR$'B.Z90.00.Monla""'4C<Jllques!:Et;ooa!lex.R<J1!..��,a"",��mm
preço l'fOl'lGÔooal '" Vista deRS2!i99"''''''�1.4i'V, Pl3H, an<>ffabritação200!l, .anoJlII>Pdelo '2t>IIl, ......Jll'!IiO """"",,00,. à visla de RS
-42.990®rn_a_""""jeqal'de".99'1'>aom.e,z._$%_romeAÍ1atlade.",.."saldGf;inaAci"_2·1f'�� 1«"'lI!lF�,. ifil\<J • 4z3�74.4444 .

indU50s.LinhaV_2.".fI_,.a!ilQfilabri",çàD2009'''''G'�delo'2mO.1;omtaJ<ajlrumOOooa1de.....:a.""�a.a."",,,-.la�'SO'!!> 'A!j.'Milt�doF.MSII!m', 51i7
""",1Jjó llnarn:iado_ 12 p�mernsais.1'OCeJIlF não inclusos. lOOdiçóes válidas ""'" veirulosa-nletZero i(m. ó"iJ!lGRNels no CEntro -J�do5W-5t:.
estoqueqa<C"nress1orná1ia.·lJOJ;>tr.oIaçàD�laàprevia"'lP""'a9iGde.aétfI1D.Asl'l>O!ll��_"�pelo_GMA("",,,
ptév1o","50.1:<mSUlte<lS<oorliWes.l\OS·1:0m:essi00ãÃaS��""'���QsveirulQsO>ewolet
estão"", !O<JQfutmidade<:nmoPROillN\IiE (I'rog_deCootmte de Poluição doAr1JO'Veiculos�ll!I'!Jres). P.rom!>çà• ..gJda;até
1l!/42I.20Ó9.ou""",uantpdmar,,� 'SA{;C(8007.Ó2� ,

•

I
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TIRE TODAS AS DÚVIDAS COM OS
CORRETORES

�LASSIMAIS o CORREIO DO POVO n--------------------------------------------------------��--- ��--------------------------�-Q-UA-R-m-.F=E=IR�A,-1-6�DE�D�E=ZE�M�BR�O�D�E-2-00-9--�.�

REF.1079 TIFA MARTINS
02 dorm. + 01 suíte.
Aceita propostas.

R$ 150.000�OO

37 salas comercias
Academia

Salão de festas
02 piscinas

Brinquedoteca
03 elevadores

7O apartame�_1O<.-

-'

03 dorm., terreno cl
447,20m'. Aceita propostas.

R$ �Oº.OOO_,OO

Terreno cl a.137m'.
Aceita propostas.

R$ 150.000,00

Chácara c! 41.700m', casa
c! 03 dorm. Aceita propostas.

SOB CONSULTA .
'J.Vl.VlV. espediTOiTnDVeis.COTn.br

WS Imóveis agora com

consultoria Habitacion;aH-�_
Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal

. ....-

-Financiamentos

- CA"A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAtXAIWS

(.)
.

.

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

(47) 3373-34�.4 I 3373-0066

* Casas Prontas
* lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* loteamentos Próprios

Residencial Monet
No Centro em G�aramirim • Condomínio

Fechado, área de festas, área fitness,
playçround' Aptos Oorn: 03 dormitórios
com suíte, 02 dormitórios com suíte. 02

dormítórios sem suíte
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Split GREE Corner
9.000Btus -

quente e frio.

Promoção de .Na!al
Jet Print

,

Atenção: Não jogue fora, poderá lhe ser útil.
Você 'já .está descrente, 'não sabe' onde procurar ajuda?
J "

Procure hoje mesmo a BENZEDEIRA CLAUo.A que através das CARTAS E TARÔ, lhe dará orientação.

Se você precisa de ajuda Espiritual, procure hoje mesmo. Talvez esteja cansado e descrente
de bater de porta em porta sem obter resultado ... tente mais uma vez, dê mais uma chance'
a si mesmo, pois através de urna consulta você ficará semdúvidas sabendo dos fatos mais

. importantes da sua vida, como: Separações, rompimentos amorosos, ter alguém de voltá,
problemas familiares, vícios, queda de lucrona lavoura, indústria ou comércio,.doenças e

fraqueza sexual, Não confunda charlatanismo, magia negra bruxarla.'BENZEDEIRA CLAUDIA'
FAZ. E DESFAZ qualquer tipo de trabalho como orientação dos 7 orixás de Luzes.

NÃO PENSE QUE SEU PROBLEMA NÃO TEM SOWçÃO ...VENHA ME VISITAR.
\

'. .'
.

CONSULTAS

CARTAS E TARÔ R$ 10,00
BENZIMENTO GRATUITO

FONE: 9638'-6951
Rua Hermüío Mafra Cardoso, n 105 - Centro Lateral da Clínica Fetus, antiga Scar. Jaraguá do Sul.

p----�------------------�-----------�
.
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OPORTUNIDADE .:
SE VOCÊ GdSTA OIS VENDER, SE COMUNICA COM FACILIDADE E TEM JOGO DE :

CINTURA, VENHA FAZER PARTE DA.EQUIPE DÓ CCAA:
.

I

ENVIE SEU CURRíCULO PARA: TAlENJOCCAA@NETUNO.COM.BR I

MAIORES INFORMAÇÕES: 3275-1364 -:
.. - - - - - - .;.. ._�- - - - - - ....;, - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - � .

PROMOÇÃO
DE CARROS E MOTOS

100% FINANCIADAS

TÉCNICO EM ALIMENTOS

Área de atuação: Pode desempenhar suas funções em indústrias alimentícias bem como em hotéis,
restaurantes, panificadoras, confeitarias, supermercados, hospitais, bares e similares,

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Área de atuação: Suas ativi'dades são desempenhadas em instituições de saúde públicas e privadas
(hospitais, clínicas, unidades básicas de saúde, serviços de atendimento pré-nosptalar) bem como

em'domicílios, sindicatos, empresas, associações, escolas, creches e outros.
-

'

TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO· TST

Área de atuação e perfil profissional de conclusão: O Técnico em Segurança do Trabalho é o

profissional da área de saúde que atua em empresas públicas e privadas ou em órgãos oficiais como

integrante dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trab�1I10, '

participando da elaboração e implementação cf? política de saúde e segurança no trabalho, além da

elatJoraçãode estudos estatísticos, ínstrumentos de avaliação, programas de segurança, análise de
.

acidentes-e outros dispositivos de ordem técnica junto aos trabalhadores. Está apto a analisar as

concçõesde trabalho, planejar e elaborar normas e instruções de trabalho, implementar ações
corretivas buscando eliminar ou minimizar os riscos nos locais de trabalho e implantando preceitos e

valores no esforço de integrar a segurança, a qualidade, o meio ambiente, a produção e o controle'
de custos na empresa, em conformidade com a legislação e normasde segurança. Elabora, e
implernenta projetas de educação do trabalhador, incluindo especialmente os programas de

'prevenção e riscos à saúde, através fia realização de ações educativas busçando promover atitudes
conscientes nos trabalhadores durante a realização de suas atividades diárias. Apresenta capacidade.

de observação técnica e discernimento, senso crítico, visão sistêmica e atitude pró-atlva.
.Informações 3275-8400 ou jaraguadosul@sc.senac:br

-

,

- '

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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iAMIZADE - Vende-se, alvenaria, área de
!200m2, semi-mobiliada, terr. 450m2, li
berada pi financiamento bancário. Prox,
,ao posto novo. Tr: 8843-5751.

AMIZADE - Vende-se, 327m2, c/ casa.
alv. cl 60m2, 2 cts, banheiro, sala,
cozinha,área de serviço, varanda R$
:99000,00. Tr. 32'14.8844 - CRECI/SC
'2716J

• CASAS

'AMIZADE - Vende-se, avi, 200m'2, 3 qts,
'garagem, rua asfaltada, R$ 168.000,00
aceito apto. pequeno no 10 andar, ou

casa com 2 qts. Tr. 91375573

ARMAÇÃD/PENHA - Vende-se, 130 m2
fica a 200 metros da praia. Tr: 9953-
5627

BARRA DO. RIO. CERRO. - Vende-se, 2
'suites, 1 master, cozinha planejada, lav.,
sacada, gar., área construida 200m2
terr. 400 m2. Tr: 9609-5924.

'

I
.

,

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

CASAS - Compra-se mesmo com finan
ciamento. Tr. 33714008 ou 88026635

ESTRADA NDVA - Vende-se, prox. a

�nerj, alv.,·laje, 4 qts, 2 bwc, garagem
carros, R$ 150.000,00. Aceita casa de
enor valor. Tr. 91375573 I 33716069 -

reci 11831

•
LHA D� FIGUEIRA - Vendá-se, alv. cl
uíte, 02 qtos, garagem. R$210.000,00.
r: 3274-8844 Cresci 2716J.

ARAGUÁ 84 - Vende-se, 385m', 2

tos, sala conjugada cl a cozinha. R$ 50

00,00 á combinar. Tr: 3273-7195.

ARAGUÁ 99 - Vendé-se, nova, alv.,
20m2" terreno esquina, murada, 2 qts .,

+ 1 suite, garagem dois carros, prox. a

alwee, R$190.000,00. Tr. 99025885

ARAGUÁ 99 - Vende-se, 2 qts, 1-
wc, prox. a Creche Duro Verde. R$
05.000,00. Tr. 3370-6370/9965-99341
447-0376'

'

DÃO. PESSDA - Vende-se, .alv , 1 qto,
avanderia , sala, cozinha , banheiro e

aragem,R$ 58.000,00 aceita troca por
móvel de maior valor. TR. 3274.8844 -

RECI/SC 27l6J

DÃO. PESSDA - vende-se, alv., 2 qts
avanderia, sala, cozinha , banheiro e

aragem, R$ 58,000.00, aceita troca
ar imóvel de maior valor. Tr. 3274.8844
RECI2716J

DÃO. PESSDA - Vende-se, 78m2, R$

68.000,00. Tr. 32732356/84651737

JDÃD PESSDA -. alv., 1 qto, lavanderia,
sala, cozinha, banheiro, garagem, .R$
58,000,00 aceita troca por imóvel de
maior valor. Tr. 3274.8844 -. CRECI/SC
2716J

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

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

PRDX. A WEG II - Vende-se, 'alv., laje,
rua asfaltada, c/ escritura, 3 qts, R$
135.000,00. Tr. 91375573-

RIO. DA LUZ - Vende-se, 2 qts, 1 bwc, -

prox. a Ceval, R$ 85.000,00. Tr. 3370-
6370/9965-9934/8447 -0376

SANTO. ANTDNID - vende-se, Joinville,
alv. R$ 40 000,00, aceito carro no negó
cio. Ir: 3372-1617.

SÃo. LUIS - Vende-se, mista, 84m-' em
alv. e 46m2 em madeira, forro PVC,
murada e cercada, 2 salas, 3 qts.Sob
Terreno Escriturado, c/ área de 722m',
R$120,000,00. Tr. 3274.8844 - CRECI/
SC 2716J

SÃo. LUIS - Vende-se, mista, 84m' em
alv. e 46m' madeira, forro PVC, pintura
nova, grades nas janelas, murada, 2 sa

Ias, 3 qts, R$140,000,00. Tr. 3274.8844
- CRECI/SC 2716J

TIFA MARTINS - Troca-se casa por ou
tra com laje, Chico de Paula ou prox .. Tr.
32730974

TR�S RIDS DO. SUL - Vende-se, alve

naria, 2 qts, banheiro, sala de estar cl
cozinha integrada, lavanderia, gesso,
piso laminado de madeira. Tr. 3274.8844

, -CRECI 2716J

• APARTAMENTOS

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

CENTENÁRIO. - Vende-se, prox, a WEG,
70m2, 2 qts, sala de estar, sala de jan
jar, cozinha, lavanderia, 1 banheiro,
sacada' com churrasqueira, garagem,
R$ 116.600,00 Tr. 3274.8844 - CRECI
2716J

.

CENTRO. - Vende-se, ed. Maximum

Center, 1 suite, 2qtos, gar.,salão de

festas, elevador, 20 andar, sacada fe
chada com sistema reike,qué pode
ser aberta' totalmente qdo quiser, todo
mobiliado com inóveis sob medida.
R$270 .000,00, aceito financiamento.
Tr: 3055-2094 ou 9117-8754.

'

CENTRO. - Vende-se, Ed. Menegotti, 2

qts + dep. Empregada, bwc privativo,
R$ 130.000,00, aceita carro e/ou imó
vel em Jaraguá I Praias I Itajaí. Tr. 324'8-
4258 ou 8401-4000

CDMPRA-SE - Apto até R$ 95.000,00 à

vista, de preterêncla próximo Angeloni.
Tr: 9993-4100.

CDRUPÁ - Vende-se, centro - Apto.,
faze final de construção, 3 qts, sala e

cozinha, 1 bwc, lavanderia, varanda e

garagem, piso cerâmico, vidros tempe
rados, R$ 85.000,00. TR. 3274.8844 -

CRECI2716J

JGUÁI CURITIBA. - Troca-se ou ven

de, apto. pequeno em Jaraguá do Sul
por outro no

.
Centro de Curitiba. Tr.

33764587

MEIA PRAIA ITAPEMA - Vende-se,
165,34 m2 , heliporto, 2 vagas gara
gem. R$ 600.000,00. Tr: 8408-8157 ou

8408-8159.

VILA NDVA - Vende-se, 2 qts, 1 bwc, cl
elevador, R$117.000,00. Tr. 3370-6370
19965-9934/8447-0376.

• CHÁCARAS

GARIBALDE - Vende-se, 41 OODm', 3 la

goas, 1 rancho, com pastagem, toda cer

cada, á 7Dm'., do asfalto. R$ 125 .0.0.0,.0.0.
aceito terr. no neçocío. Tr: 3.055-8262.

JACU-AÇU - Vende-se, 54.462,48m2,
c/ casa simples de madeira, c/ lagoa
e energia elétrica., R$ 138.DDD,DD.Tr.
3274.8844 - CRECI/SC 2716J

RIBEiRAD AURDRA - Vende-se, 37 mil

m2, R$ 65 . .0.0.0,.00. Tr. 33722.818

RIBEIRAD AURDRA - Vende-se, 4.0 mil
m2, R$ 45 . .000;0.0. Tr. 33722818

.

RIO. CERRO. 11- Vende-se; 5.0 0.0.0 m2, la
goa de 'peixe, cachoeira. R$ 12.0 .0.00,.00.
Tr: 3376-.0726.

SANTA LUZIA - Vende-se, sítio cl
375.DDD,DDm2, grota funda. Tr: 337.0-
2855.

• LOCAÇÕES
BARRA DO. SUL- Aluga-se pi temporada.
Tr. 3376-1553 ou 9903-.0545

BARRA VELHA - Aluga-se, casa na praia
Central, 4 qts, 2 bwc. Tr. 917523.0.0

CENTRO. - Precisa-se de rapaz pi dividir
apto. no Centro. Tr. 337.0127.0 I 9937.0646

CHICO DE PAULA - Aluga-se, semi nova,
1 suite + 2 qts, R$ 95.0,.0.0. Tr. 33712357

CZERNIAWSKI- Aluga-se, quartos, prox. a

garjlgem da Canarinho, R$ 25.0,.0.0, cl luz
e água. Tr.88266122.

.

PIÇARRASI BARRA VELHA - Procura-se,
casa pi alugar, do diã24 a 3. Tr. 91812725

• TERRENOS

Af'ilIZADE - Vende-se, 63Dm', pia
no, lateral da Rua Afonso Piazera, R$
105 . .0.00,00. 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 -

I CRECI/SC 2716J

AMIZADE- Vende-se, 400m2, prox. ao

salão Amizade, pronto p/ construir, R$
48.500,00. Tr. 33716069

EXATA CONTABILlDÂDE LTDA

Rua José Emmendorfer, 932
Brasília - Jaraguá do Sul - se

Fone:.3372.1281

www.exatacontabilidade.srv.br

Prestamos Serviços de:
Redução de custos:

Aproveitamento correto de

impostos da matéria primo;

Departamentalização;
Centros de Custos;

\
.

Custo da Hora Produtiva;

Encargos Sociais;

Mark-up (indice para vendas);

Os produtos mais Lucrativos;

Os Produtos mais defricitários;

"Custo dos Estoques.

AMIZADE - Vende-se, 318,50m2 , rua

asfaltada, cl escritura, R$ 78.000,00. Tr.
3274.8844 - CRECI/SC m6J

AMIZADE - Vende-se, 630m2, pronto p/
construir, R$ 105,000,0.0. Tr. 3274.8844
- CRECI/SC 2716J

BARRA VELHA - Vende-se, terreno no

tabuleiro, frente pi o mar, 3DOm', R$
150.000,00, Tr. 88146407

GRDTA 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, SCHRDEDER, GUARAMIRIM -

'Compra-se terrenos. Tr.33714008 ou

88026635

MASSARANDUBA - Vende-se, 10.000m'.
Tr: 3379-1119.

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

NDVA BRASILlA - Vende-se, 728m2. C/..
galpão, prox. ao calçadão. Ii$ 270.000,00
neg:Tr: 9137-5573 Creci 11831.

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

PiÇARRAS - Vende-se, próximo ao fó
rum. Troca-se por imóvel em Jaraçua do
Sul. H$ 95.000,00. Tr: 9975-3092.

RAU - Vende-se, esquina, prox. ao Posto
Cidade, 385m', R$ 88.000,00.Escritura
do Aceita financiamento. Tr. 3274.8844

.

- CRECI/SC 2716J

I VENDE-SE
APARELHO. DE SDM -Vende-se, p/ carro,
cl controle, R$ 155,00. Tr'33700983

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

BAU - Vende-se, de caminhão 8,5x2,60m.
de altura, 2 portas laterais, assoalho re

forçado. R$ 9.000,00. Tr:· 3275-3975.

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

SÃo. LUIS - Vende-se, 351,64m', R$
90.000,00. Tr. 3370-6370 ou 9965-9934' CAMERA DIGITAL - Vende-se, 12 MP EX-

ou 9975-2943
• Z1200, casio LCD 2,6". R$ 1 80.0,00. Tr:

9607-2022.

SANTO. ANTDNID - Vende-se, 400m, per
to de colégio, cl água, lui. R$ 5.'500,00 de
entrada + parcelas de um salário mínimo.
Tr: 3371-6069, creci 11831.

TIFA SCHUBERT - Vende-se, prox. ao

Clube dos Viajantes, 480m', R$ 25.0000.
Tr. 33716069

TRÊS RIDS DO. NDRTE - Vende-se, lo
teamento Vicenzi Gadotti,' c/ 324,ODm'.
Entrada de R$ 7.000,00 mais 100 parce
las de R$480,00. Tr. 3274.8844 - CRECI/
SC 2716J

TRÊS RIDS DO. NDRTE - Vende-se
1.90Dm2, pronto p( construir, R$
145.000,00. Tr. 3274.8844 - CRECI/SC
2716J

TRÊS RIDS DO. NDRTE - Vénde-se,
101. Vicenzi Gadotti, 324,00m2. Entrada
de R$ 7.000,0.0 mais 100 parcelas de
R$480,00. Tr. 3274.8844 - CRECI/SC
2716J

-

VILA LALAU E ILHA DA FIGUEIRA -

Procura-se, á partir de 6DOm2. Tr: 9101-
8302.

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

VILÁ RAU - Vende-se, 345,DDm2. R$
90.000,.0.0. Tr. 3274.8844 - CRECI/SC
2716J

.

• SALAS COMERCIAIS

AGRDPECUÁRIA - Vende-se, Walter Mal-
quardl. Tr. 3370-0370

CENTRO. - Vende-se, ponto comer

ciai, com mesanino, ideal para loja. Tr.
99791101

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, sobrado
comercial e residencial, com mercado

completo funcionando, 600m'. Tr: 3370-
4927.

CDNSÓRCID DE CARRO. - Vende-se
Volksvaqem, R$ 4000,00 pago. vende;
para'R$ 3000,00. Tr:3371-7090 ou 9169-
6342.

CUBO. PARA GUITARRA - Vende-se, 5DW.
R$ 490,00. Tr: 3370:5533 ou 9109-8233.

CYBER CAFÉ/LAN HDUSE - Vende-se, ci
12 comp. Monitor LCD, cadeiras, mobi
liado, split; impressora laser, geladeira,
clientela formada. Tr: 8855>3800 ..

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

FILHDTES - Vende-se, Maltes, machos e

fêmeas. Tr. 33752.006 I 91464864

FILHDTES - Vende-se, Golden Retriever.
Tr. 91162350

'

,

Atendimento

Empresarial Especializado
473370-.0164' 8859-6468

tlago@dors com br ou vendas@dors com br

uso, pi loja de roupas fem., em MDF,
cores, caramelo e branco. Balcão, caixa,
balcão expositor, provadores; 4 araras, 2
tablados de vitrine, 3 manequins, painel
decorativo, sofás' e tapetes. Tr: 9903-
9535.

MÓVEIS - Vende-se, escritório, 2 '!Ile
sas,1 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

MP15 WiFi - TVmobile + Bluetooth +
'

MP3 + MP4, Tela 3.3" + Suporta 2 Chip
+ Micro SD até 16gb: Modelo igual o

iphone. R$450,00. Tr: 9607-2022

DFICINA - Vende-se, de bicicleta, corupa,
. com todo maquinário e estoque, uma óti
ma freguesia, ótimo ponto comercial. Tr:
3375-2798

.

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

PADARIA E CDNFEITARIA - vende-se,
.

no bairro Vila Nova, ótima instalação. Tr:

.
9652-3963.

PISCINA NAUTIKA - Vende-se, material
PVC, 7.800 litros, com 360cm de diâme
tro e 90cm de altura, com kit (bomba de
ar para encher, filtro). R$ 70.0,00 á' vista.
Tr: 9131-0680.

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

PRATELEIRAS E BALCÃO. P/ LDJA - Ven

de-se, prateleiras cl divisórias, balcão c/
granito. Tr. 78118277

SERVIÇDS DE PEDREIRO. - Sua obra do

fundamento, ao acabamento, com espe
cialização em escadas, Massaranduba e

região. Tr. 96083966

SDRVETERIA - Vende-se, completa, maqui
na de fazer sorvete, 5 freezer, mesas, gela
deira, fogão. R$ 38 000,00. Tr: 9137-0999.

TELEVISÃO. - vende-se, 14 polegadas, cl
controle, ótimo estado. R$:' ÜiO,OO. Tr:
3370-0983.

TITULO. - Vende-se, Sociedade Acarai. R$
1.500,00 pago até 2.014. Tr: 3371-6968.

, UTENCiLlDS PI MERCADO. - Vende-se,
FREEZER - Vende-se, Cônsul, 170 Its, R$ serra fita pi açougue, moedor de carne,
300,0.0. Tr 33761403 balcão de frios e laticínios. Tr: 3273-5065.

KIT - Vende-se, de alarme residencial ins
talado. Tr: 9944-5352.

KIT PLACA MÃE - Vende-se, Asus,
A7N266-VM, processador Athlon XP

1700, video 64 mega, 512 memoria R$
19.0,0.0. Tr. 9917-3771

LANCHDNETE - Vende-se, completa no

Bairro Baependi. Tr: 9613-7754.

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

LAVAÇÃO. - Vende-se, Ilha da Figueira,
aceito carro. Tr: 8826-8636.

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

'

LDJA DE MÓVEIS C' Vende-se. Tr.
99975027

MARCENARIA - Vende-se, Tr. 32748679

MDVEIS - Vende-se, apenas 1 ano de

VESTIDO. - Vende-se, de prenda. Tr:
337.0-4164 ou 8863-7665.

YDRKSHIRE - Procura-se, cor preta, pe
quena, sumiu na rua Jacobi Gesser no
bairro Amizade, atende pelo nome de
Coca. Tr.33717914_

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

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

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

I DOA-SE
CDCKER - Doa-se, fêmea, caramelo, 3
anos. Tr. 33761403

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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INAUGURADA BIBLIOTECA
-' PÚBLICA RUI BARBOSA

No dia 16 de dezembro de 1970 o jornal O Correio -

do Povo noticiava a inauguração da Biblioteca Pública

'Municipal Rui Barbosá,O evento seria oficializado no

dia seguinte, através da lei Municipal n° 285.
A criação ocorreu durante o governo do prefeito

Eugênio Victor Schmõckel. 'Mas desde 1941 há re

gistro de existência
-

de,uma biblioteca pública em

Jaraguá do Sul. Em 1947 o acervo público foi rees-
_

truturado com o nome: Biblioteca Pública Emílio
Carlos Jourdan. A estrutura está subordinada � Fun-

dação Cultural e Secretaria de Educação e Cultura.
A biblioteca já teve sua sede na Rua JoãbPiccoli. Du

rante amaior parte de sua existência, funcionou naRua
Ida Bona Rocha, n'', 101, onde permaneceu por 12 anos.
Mas em 2008, o local para a leitura, pesquisas e emprésti
mos mudou para uma nova sede, no antigo armazém da
Estação Ferroviária, Avenida Getúlio Vargas. Atualmente
o acervo da biblioteca conta commais de 31mil volumes
de periódicos, livros, apostilas e materiais de mídia. Dia
riamente são atendidos cerca de 180 usuários.

ONDE É?
Você sabe que local é

esse da foto? Quem são
essas pessoas? O prédio,
era um comércio ou uma

casa? O que mais havia
nessa rua? Se você tem es- -

sas Ou qualquer outra in
formação sobre a imagem,
entre em contato com o

Arquivo Histórico pelo te

lefone (47) 3275-1300 ou

mande um e-mail para ar

quivohistorico@jaragua
dosul.com.br

-RUA BERTHA WEEGE N° 525 SALA 1
AO LADQ DO POSTO CIDADE DA

�_�-BARRA, EM FRENTE A ENrRADAPARA
O PARQUE MALWEE -FONE: 3376 ...2206

o CORREIO DO POVOmQUARTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO Dn009

-funciQna
, no antigo

.e Estação
........-=...-..... Ferroviário

16 DE, DEZEMBRO
PELO MUNDQ

• 1865 - Nasce Madre Paulina.

• 1880 - Início da Primeira Guerra dos Bôeres.
o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

·-193? - É fundado o São Paulo Futebol Clube.
• 1963 - Quênia é admitido como Estado-Membro da ONU

, (Organização das Nações Unidas). -

'

• 1991 - Independência do Cazaquistão.
• 2005 - Estreia a nova versão de King Kong no'Brasil. -

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. INAUGURAÇÕES NO SÃOJOSÉ .. ..
Com o presença do governador, foram entregues o 010 de internações poro pacientes do SUS bem como o novo centro

cirúrgico. São equipamentos do melhor qíJalidáde que colocam nosso cidade em posição invejável em relação .0 outros

municípios. A 010 do SUS, contrariando o que acontece em outros lugares, poderá 'proporcionar aos pacientes um atendi
mento digno e do melhor qualidade.

DIVULGAÇÃO

REnuçÃO pE IMPOSTOS.
Governador por ocasião 'de suo 39° visito à cidade defen
deu o desoneração tributário como formo de aumentar o

. arrecadação. Para quem não acredito nessa mágico, ofe
rece como provo o desempenho do Fazendo catarinense.

BARRA VELHA SE RENOVA
Cidade pacato com um povo hospitaleiro, mos praticamente
sem vida econômicd fora do temporada de veraneio, come
çeu.e mudar com o vindo do Cebrace. Sób o comondo do
joróguaense Srimir Mattar, ÍI cidade vive u expect9tiva dos
obras do Eletro-Aço Altona que promete investir RS 100
milhões no cidade e também de um centro de distribui
çno do Havan. Com o dificuldade para encontrar mão-de
obrá qualificado em Borra Velho, certamente haverá um

incremento no migração de pessoas de outras cidades,
levando o elo um novo dinamismo.

. STARK CHEGA AO MERCADO
Depois de diversos anos lutando contra, os mais diversos dificuldades, chego 00 mercado o primeiro lote de 25 unidades
desse veículo fabricado em Joinville. A TAC - Tecnologia Automotiva Catarinense torno-se assim uma dos poucas monta
doras nacionais, de veículos. Este é um mennde difícil que demando muito atualização tecnoloqln. Esperamos que o Stark

. seja apenes o primeiro de muitos ve�culos montados no Estado.'

CASO DE' POLíCIA
Umo condiçãà básico não só pa�a o qualidade 'de vida como até para
o tranquilidade no atividade econômico é o existência de segurança.
Em Jaraguá do Sul cresce continuamente o número de ocorrências
policiais e o último coisó de que.precisomos. é uma "brigo" entre o

, Polícia Militar e q Polícia Civil. Sabemos que muitos vezes faltam re

cursos,'mos isso sempre foi superadO' (Itravés do colaboração entre os

mesmos. Esperamos que existo um' mínimo de boa vontade de todns
os envolvidos.

TEMPO DE RENOVAÇÃO MA'ACIJS
OS presidentes do entidade são eleltos poro mandatos de um ano,
mos conforme o tfadi&ão, os mesmos são reçonduzidos para mais um
ano de mandato. Como o presidente Guida já está completando o

seu segundo ano, também conforme o tradição do entidade, busGa-se
um candidato de consenso que concorrerá em chapo único. Por 'esses •

motivos, espera-se poro fevereiro o OClolÍlOÇão do empresário Durval
Mafcatto Junior que tem vasto experiência em entidades. de classe,
sendo atualmente vice-presidente do Fiesc. Sem dúvida UI11' nome de
peso, com experiência suficiente poro comandar o entidade em um

ano que já vem çom agendo carregado pelos eleições :é também por
couso do BR-280 que não sai do papel.

'

'. SISTEMA FIESC -

Além de contribuir para os investimentos no Hospital São José, Glauco
•

Corte confirmo investimentos no Sesi e Senai do cidade e esforços' poro
conseguir junto à direção em BJasília recursos para o Hospital Jaragu�.

. �

Ikarsten@netuno.com.br

BOVESPA <'

Bolsa bate recorde
Avanço 'ê de 84%, maior valorização em 2009

Depois de ir do céu ao ínfer
no em meio ao recrudescimento
da crise financeira na segunda
metade de 200S, a Bovespa deú
a volta por cima em 2009, com
a retomada dos IPOs e uma re

voada de capital estrangeiro;
.

Só

para lembrar, aBovespa foi palco
das maiores ofertas de ações do
mundo este ano - Santander (R$
13,2 bilhões) e Visanet (R$-S,4
bilhões). O mercado brasileiro de
ações iniciou2009 abaixo de 38
mil palitos, Ínas conseguiu avan
çar nada menos do que S4%, é

termina o ano ostentando amaior
, valorização domundo, surpreen
dendo boaparte dos especialistas.
Apenas a Bolsa de Xangai tem um

ritmo de crescimento semelhante
no ano, de 7S%.

Essa valorização do Iboves-'

pa acumulada em 2009 {ainda

mais estonteante quando com-. ser exacerbada em função de
parada à rentabilidade do índice variáveis externas. As previsões
Dow Jones, de 19,6%, que por para o Ibovespa giram em tomo
sua vez é similar às das bolsas, de uma valorização de 25% a

de Londres, 19,9%, e Paris; 19% 30%, o que colocaria o índice à
- dados computados até-segunda- vista no patamar dos SO mi]JS9
feira, 14 de dezembro. A Boves- mil pontos.
pa amargou somente dois meses Apesar de parecer muito,
de perdas (fevereiro e junho). O após o excelente ano de 2009,a
mercado de ações brasileiro está Bovespa.ainda tem espaço para
bem perto de recuperar o recorde continuar avançando por causa
histórico de 73.516 pontos, atin- .. da boa perspectiva de cresci

gido emmaio de 200S. menta econômico para 2010 e

Para 2010, a promessa é de da melhora dos fundamentos,
um anomilito favorável à Bolsa afirma o diretor de Investimen
brasileira, sustentado princi- to da HSBC Global Asset Mana
palmente pelo crescimento da . gement, Mario Felisberto. Ele
economia doméstica, já que o projeta o índice à vista em tor

mundo tende a apresentar recu-
.

no de 1,30 mil pontos, com um

peração moderada. Mas os ga- aumento de 28% nos lucros das
nhos fartos vistos neste ano não empresas brasileiras.
devem se repetir corri a mesma

intensidade e a volatilidade pode, AGÊNCIA ESTADO _

Perspectivas de crescimento
poro 2010 podem trazer
avanço ainda maior

'

LOTERIAS

'. ,- �i5 -- 06 -- 01 "'- 08
·�14-1 11

18 .. 19 � 21 - 22 - 24
INDICADORES

SELlC 8,75%

TR 0,026%

CUB 983:37
. BOVESPA ... -0,21 %

-

POUPANÇA
.

0,5070

21.0UTUBRO.2009

.15.DEZEMBRO.2009

DEZI:MBRO.2009

15,D.EZEMBRO.2009 '

15.DEZEMBRO.2009

DÓLAR COMERCIAL CEM RS) 1,7520 1,7540 •.0,52%
.

,

DÓLAR TURISMO (EM RS) 1,7200 1,8700 .0,59%

DÓLAR PARALELQ (EM RS) 1,8400, 1;9400 .II/k. -0,54%
li "i

2,5461 2,5480
'

", -0,4%
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MENSALÃO DO DEM
'

Arruda divulga indicadores
Covernador ainda antecipa salários e anuncia benefícios

Pressionado por manifes
tações públicas, o governador
do Distrito Federal, José Robe;rto
Arruda (sem partido), resolveu
abrir o cofre pará tentar frear o
movimento. pró-impeachment.
Depois de quase 15 dias evi
tando atividades públicas, ele
anunciou duas -medidas no va-:

lar de ]\$.248 milhões, benefi
cíando funcionários públicos e

militares do DF.
Além de antecipar para

sexta-feira o pagamento do sa-
- lário para todos os 45 mil ser

vidores públicos, no valor de
.

R$ 193 milhões, ele resolveu
pagar a gratificação por risco
de vida a bombeiros e policiais
militares em urna. só parcela,
um total de R$ 55' milhões, A
liberação dos, recursos deve
ocorrer ainda esta semana.

As medidas foram anun

cíadas em urna nota,'depois da'
primeira reunião do governa-.
dor com o novo secretariado,
para evitar perguntas. A-inten
ção é mostrar que o trabalho
continua; apesar do escândalo
do "mensalâo do DEM" e do
desmantelamento da· equipe

de governo.
Dezessete dos secretários

de Arruda foram substituídos
- parte deles foi desligada por
denúncias de envolvimento
'direto no esquema de propi
na, que seria comandado, se

gundo o' Ministério Público
Federal, pelo próprio governa
dor. O restante saiu a pedido
de seus- respectivos partidos, .

para evitar o desgaste político.
.

Ele ainda listou indicado
res para mos'trar -

a eficiência
de sua equipe. Entre as ações
Citadas', estão o cumprimento
das metas estabelecidas pela
Lei de Responsabilidade Fis-

,
cal e a de que em seu goeer-

o no, mais especificamente em

2009, o Distrito Federal teria
a menor taxa 'de desemprego
dos últimos 14 anos (15,14%).

A liberação de última hora
de dinheiro reflete. uma situ

ação privilegiada. AlérÍl
_
da

arrecadação como Estado e

município, o DF recebe uma
.

transferência de recursos da
União que soma R$ 7 bilhões.

AGÊNCIA ESTADO o Arruda tenta espantar a crise com pacote déstinado aos servidores

.

Depois de quase oito ho- Segundo ele, 71 usinas
Tas' de disputa, o.primeiro venderam sua energia em

. leilão de energia eólica con- contratos de 20 anos, a par-
.

tratou 1.805 megawatts (ou tir de 1° de julho de 2012. O
783 MW médios) nas regiões maior' vencedor do leilão foi
Sul e Nordeste do país. No o Estado do Rio Grande do

� total, foram comercializados' Norte, com 657 MW de po
S R$ 19,5 bilhões,' Embora a tência instalada. Em seguida,
� quantidade tenha ficado um ficou o Ceará, com 542 MW;

Contr.atos de 20 anos começam a vilJorar a partir de 1° de julho de 20J2 pouco abaixo da expectativa Bahia, 390 MW; ,e Rio Grande
. do mercado, o leilão foi bas- do Sul, 186 MW. Essa can

tante disputado, com desá- centração deve ser- primor
gios entre 19o/q e 31% - maior diaI para defmir o local onde
até que os das últimas' hidre- as fabricantes de aerogerado
létricas leiloadas no Brasil (o

.

res vão se instalar..
de Jirau foi de 21,6%). Zímrnerman, destacou que

O preço médio, de R$ a maioria dos empreendedo-
148,39 o MWh, surpreen- res são privados. Umas das
deu até os mais otimistas.

'

maiores vencedoras foi a em
"Foi um sucesso absoluto", presa Renova, que vendeu 127

.

afirmou o secretário do Mi- MW médios. O leilão ocorreu.

nístério de Minas e Energia, em três fases, sendo que pri
Márcio Zimmerman, frisando .

me ira demorou mais de sete

que o preço mínimo do-leilão horas; com 75 rodadas. As
ficou em R$ 131 e o máximo,

.'

duas outras etapas termina-
em R$153,07 o MWh. ram em minutos.

EDITAL DE ·CONVOCAÇÃO
PARAASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecâ
nicas, dos Materiais Elétricos, dos Motores Elétricos, de Equipamentos Elétricos, de
Eletro Eletrônicos, de Geradores, de Altemadores, de Implementas Agricolas, de Má

quinas, de Peças para Reparação de Veiculas, de Fundição e das Oficinas de Latoarias
e Mecânicas de.Jaraquá do Sul e Região, convoca toda a categoria da base territorial,
sócios ou não, para a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a.realizar-se no dia'
19.12.2009, em primeira convocação às 09:00 horas, e em segunda e última às 9:30
horas com qualquer número de presentes, tendo por local a sede do Slndicato. siíe a:
rua João Planincheck, nO 157, neste municipio de Jaraguá do Sul.

COMA SEGUINTE.ORDEM DO DIA:'
•

- DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE NEGOCIAÇÃODA CÇlNVENÇÃO
COLETIVADE TRABALHO DE 2010 EHESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS.

Jaraguá do Sul, 15 de dezembro de 2009.

VILMAR slZINO GARCIA - Presidente

Lei'lão de energia 'eólica
. alcança 'sucesso' absoluto'

"
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Lula-quer gás
mais bara:to'

O presidente' Lula está
analisando um subsídio de

R$10,no preço do botijão de
gás para famílias que são be
neficiârias do Bolsa Família.

O principal empecilho_
continua sendo o custo:

até.R$ 1 bilhão por ano, se

gundo as contas da equipe
econômica. O Ministro da
Fazenda, Cuido Mantega,
afirmou que não há espaço
fiscal para novas' despesas
em 2010, sendo 'que a equi
pe quer um superávit fiscal
maior que. o deste ano - re

duzídoprincipalmente devi
do à

adoção de medidas de
estímulo à economia.
-O programa Bolsa Famí

lia.atínge hoje 12,4 milhões
de 'famílias, que recebem ao

todo R$l,l bilhão do gover
no por mês.: O assunto foi
discutido em reunião entre

Lula, Mantega e a Petrobras.

DIVULGAÇÃO

Lula quer ampliar bénefícios

Setor público:
.

salário maior'
Levantamento do Ipea

(Instituto de Pesquisa Eco
nômica Aplicada) revela que
os salários médios· pagos
pelo setor público em 2008
foram 56% maiores do que
os pagos pelo setor privado.
Em 1998, a diferença nos

pagamentos dos dois setores
era de 33%.,

De acordo com o docu
mento, a diferença se, deve
ao perfil dos contratados.
Cerca de um. terço dos tra

balhadores. no setor público
tem, nível superior comple
to, contra apenas 11,4% no

setor privado, em 2008.
Nos cálculos 'foram leva- t

.

dos em conta dados do IBGE

(Instituto Brasileiro de Geo

grafia e Estatística) e consi
deraram apenas empregados
assalariados que contribuem
para a previdência .8 têm
idade entre 25 e 29 anos.
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CD�ru
Lanches

5% de desconto à visto em dinheiro

15% de desconto ó visto

A
_o-o-��
"- .._,,,'"

1 0% de desconto ó visto

IIi1unizadora�
Jaraguá�

��.��..."
12% de desconto

15% de desconto ó visto

10% de desconto ó visto

5% de desconto ó visto em dinheiro

WStr:u�v"ra
. 15% de desconto ó visto

R RAVElLI

MODA MASCULINA
I

15% de desconto ó visto

PUBLICIDADE---------

Neste Natal" .apresente seu cartão
CO",•• e·aproveite descontos incríveis!

5% de desconto à visto em dinheiro

Ye����sV
10% de desconto à visto em dinheiro

15% de desconto

10% de desconto à visto em dinheiro

10 % de desconto nos

manipulados ó visto

.�
L í\.Q

lCn«�t"i!5Co
1 0% de desconto

5% de desconto ó visto

8% de desconto à visto

I

P MENTA BIJU

10% de desconto ó visto

complementos
10% de desconto ó visto

Confira abaixo os estabelecimentos conveniados:

10% de desconto ó visto
ou 5% de desconto o prazo

5% de desconto

Criare
móveis planejados

5% de desconto ó visto

Formule Certa
FA�CIA DE MANIPULAÇÃO

10% de desconto ó visfo

10% de desconto

15% de desconto ó visto ou

10% de desconto o prazo

�
Receituário

FARMÁCIA MAGISTRAL
(47) 32150764

10% de desconto à visto

10% de desconto no mão-de-obra e

5% de desconto nos peças ó visto

, ........_

BELISSIMA
H o M E

8% de desconto à visto13% de desconto à visto ou 5% de
desconto o prazo em 3 vezes

)Forçà Pità/(
Centro de Terapia e Estética

10% de desconto

CA5l\��
lNTERlORES"'�

15% de desconto à visto

@)V�
PNEUS

10% de desconto ó visto em dinheiro

..M'"Óveis e Dec�raçõe.s
5% de desconto ó visto

IDIOMAS

10% de desconto para adulto e 25%
de desconto poro teen e kid

'�/.J.�
10% de desconto

�
VfOEO lOCADORA I PRESENTES I DEli:ORAÇ6ES

.

7% de desconto à visto no

linho de presentes e decoraçães

5% de desconto

�
-W/ZARD

INGLtS COM tlDE."'RÇA

15% de desconto
(mensalidade de novos alunos)

.

t-shirt
5% de desconto ó visto

Aproveite você também os descontos! Assine já e peça seu cartãoCO"'.+! LiJ:!ue 3055-7575

Dseu�
5% de desconto'

·10% de desconto no mão-de-obra e

check-up gratuito no suspensão e freio

_iiiiioi.....""
..

5% de desconto à visto

'10% de desconto no hospedagem

10% de desconto
linho de brinquedos à visto

.� Livraria e 7Ji{aria.� r�l$11iJ
10% de desconto ó visto

10% de desconto ó visto.

�... ,.

Grafipel
5% de desconto ó visto5% de desconto acima de RS 30,00

UI TEllESI
CALÇADOS

3% de desconto
Li<:,"" bA VibA

10% de desconto

Vázigi
.lnternexus
I!lGl.!s . ESPANHOL' INTÉRcAMBIO-

5% de desconto10% de desconto à visto poro
troco de oléo, filtro, fluído e rad.

p.,.Yel
FAR/WAC'AS

Você sempre bem
Jd I�M!�P!!�

10% de desconto ó visto

20% de desconto nos manipuladoS/genérico
.

e 1 U% de desconto no ético à visto 10% de desconto' nos segundos,
terços e quorios,feiras
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NATAL

Fameg arrecada brinquedos
A Uniasselvi/ Fameg encerrou a campanha "Seja um bom "velhinho"

entre os alunos da tuculdnde. Foram arrecadados aproximadamente 200
brinquedos que serão doados à Escola Protessnrn Isabel ligia de Souza,
Pré-escolar Pedacinho do Céu, Escola Antônio Plácido Rausisse' e Pré
escolar Alegria de Saber.

PRETEXTO '

'

Panorama de Artes Visuais,
Doze artistas cetcríneases participam ,do "Panorama Sesc de Artes Visuais",

exposição coletiva inédita de artes visuais que abre amanhã, na Galeria do
Sesc, em Joinville. Sob.o tema "Rota imaginária", os artistas foram convi
dados para representar suas cidades na mostra, que tem como flnnltdade
reunir alguns dos melhores que já participaram do projeto Pretexto, inicia
tiva do Sesc que ocerre em Santa Catarina desde 2004. O representante de
Jaraguá do Sul nn mostra é o artista Chan. A exposição abre às 20 horas, e-tem
visitação até dia 22 de fevereiro.

HOSPITAL

Novo ultrassom no Santo Antônio
_

Um aparelho de ultrassom foi adquirido pele Prefeitura de Guaramirim para
o Hospital Santo Antônio. O equipamento, negociado pelo valor de RS 65 mil,
foi entregue essa semana e está pronto para a realização de exames. Segundo
o Secretário de Saúde, Paulo Veloso, o aparelho antigo atendia em média 160
exames ao mês e, por ser do Estado, era obrigatório atender a toda a' região. Com
o novo apgrelho serão. realizados cerca de 400 exames por mês, somente aos
moradores de Guaramirim.

-

SOLIDARIEDADE

ROTARV PROMOVE NATAL DOS IDOSOS
O Rotary Club Jaraguá do Sul Vale do Itapocu realizou dia 11 de dezembro o Natal dos Idosos na Comunidade Boa

Vista, do Clube CRAS. Segundo as participantes do Ro,ory, o evento foi emeclencnte: "pois tiveram a oportunidade de
contribuir e aprender com um gesto nobre que é a doação de seu tempo para seres humanos, que acabam sendo esque
cidos nesta época do ano".

Com ensino de qualidade,
os catarinenses chegam mais longe.- .

..Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FOTOS DIVVLG:AÇÃO

- julimar@oéorreiodopovo.�om.br
/

Linha de Fundo -

Julimar Pivatto
I

�

I ,A9rganizaçã� do jogo entr€lAmigosdE] Falcãp e Amigosde DenRsou deve confirmarmais,
algY,mas estrelas h?je. As maíiHecent�s sã€> JúniorNegão (foto), do futebol de areia; eJamelli,
ex-Santos e São,Paulo. Os ingressos começama ,?er vendídos hoje na Falcão Sports, F12 e.nos
Postos MimeMatriz, da Kohlbach e daWeg 2. O valor será único - R$10. Quem tiver interesse

-

em camarote, deve entrar em contato no telefone 8412-3895. A organização pede também
que o pMblico leve brinque 'e senãQ dQa,dos àctianças caf.entes.

_,,__".:,ã�.���'l��JiJl.lijl'II�;.,

Voan'do baixo
"NÃO SEI.

,

.
CHUTEI, A BOLA FOI

INDO, INDO... E lU",
NUNES, EX·ATACANTE DO

FLAMENGO, DESCREVENDO

oGalQUÉACABARA DE

MA�CAR.

/

Diego "Xv' (foto) ficou em segundo lugar na Copa Nacional de Pouso
deVelocidade, disputada emGovernador Celso Ramos, O jaraguaense par
ticipou pela.primeira vez de uma competição do gênero e, por isso, com
petiu na categoria Inter (intermediária): "Pensei queseria mais fácil, mas
são muitas regras. Vou tentar agora me especializar para ver se continuo
competindo", avisou.Avelocidade do pouso é tão alta que alguns paraque

�_� .

distaschegam�passar dos 100km/h a apenas alguns centímetros do chão. '

DOIS TOQUES

.: ADIADO· Presidente do Juventus,
Ildo Vargas, prometeu anúncio do

patrocinador para a próxima sexta

feira, O otimismo por lá continua.

DEMORA· Essa indefinição mais

uma vez prejudica o planejamento
para 2010. Até agora, só [uveritus e

Imbituba nãoestão se mexendo.

REFORÇO. Falando nisso, o atacante
Lourival, artilheiro tricolor na
Divisão Especial, fechou com o

Brusque para'a próxima temporada.

ESTADUAL.Jogo entre Krona e Colegial,
.

que decide o título, será amanhã
às 19 horas, no Centreventos, com
transmissão da Record News.

,

EVENTOS·Querendo integrar cada vez
mais os bairros, a FME pretende fazer,
em 2010, competições de dominó,
canastra, pesc\! e futebol de areia.

KICKBOXING

Angelo reina absoluta nos ringues
Lutadora de Jaraguá foi campeã Sul-Americana no semi-contact eK1 rules

_.
.

_.
_

.' ,DIVULGAÇÃO

JARAGUÁ DO SUL rável para ela, 2010 promete ser

O ano de 2009 entrou para ainda melhor. Com a conquis
a história da lutadora de ki- ta internacional, Angela pode
ckboxing Angela . Stinghen. 'pleitear o bolsa atleta e, com

Depois de ter 'conquistado o
.

isso, se dedicar ainda mais aos

Campeonato Brasileiro em ju- treinamentos. Óutra príorida
nho, ela fechou a temporada de para o ano que vem é focar

.

com chave de ouro, c,onquis-' nas competições de ringue
.

tando dois importantes títulos que são mais atrativas quando
durante o Sul-Americano de o assunto é retorno financeiro.

Kickboxing, que aconteceu "Cerâlmente as lutas em rin
em Assunção, no Paraguai. gue dão prêmio em dinheiro

Angela foi duro no semi-oon- e' quero me' especializar mais,
tact e no Kl -rules e ainda le- sobretudo, em kt rules e muay
vou o troféu de melhor atleta' thay", revelou.
no semi-contact feminino. Angela, que .nâo pôde ir

"Esse ano foi maravilhoso parao Mundial de Kickboxing
para mim. Valeu múito a pena por falta de patrocínio, ain-.
todo o esforço e esses' títulos da não desistiu desse sonho.
servem pata coroar meu traba- .Como a competição interna- .

lho", disse. Angela foi a única cional .acontece de dois em

atleta catarinense a competir dois anos, a lutadora tem 2010

no Paraguai é isso lhe.deu ainda' inteiro' pela frente para estar

mais orgulho. "�muito gratifi- bem treinada. Uma das formas
cante. Ainda mais em uma mo- de preparação é a conquista
dalidade que não é muito co- de cinturões e esse é mais um
nhecida por aqui", comemorou. objetivo' da determinada e co-

, Se 2009 foi um ano rnemo- rajosa Angela. Angelo Sti{lghen faturou também o título dé melhor lutadora de semi-contoct do competição sul-emerícane
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MUNDIAL DE CLUBES

Messi é mistério no

estrei-a do Barcelona
Se passar, Barça contará 'com ele na final

\

ABU DHA.BI
o Barcelona inicia. hoje a

busca pelo título inédito de

Campeão Mundial de Clubes.
A equipe de I Lionel Messi es

. treia contra o Atlante, do Mé
xico, às 14h (de Brasília) em

Abu Dhabi. Mas a' escalação
do argentino na semifinal -é
cercada de mistério. Quem
vencer decidirá o título sába
do contra o Estudiantes, da

Argentina - que venceu ontem
o Pohang Steelers por 2::X1.

Messi só deverá jogar no

Mundial se o Barça vencer.

Para a partida de hoje, o cami
sa 10 segue como duvida até a

hora de entrar em campo. "Ele
está melhor, muito melhor. O
tornozelo está bem e ele está se

esforçando. 'Messí trabalhou
bem no treino e vamos decidir
na quarta (hoje) se ele joga",
disse o técnico Pep Guardiola,
Messí levou Um carrinho do
brasileir-o Leandro Almeida'
na partida contra o Dínamo de
Kiev, pela Liga dos Campeões.

Apesar de ser três vezes
'

vencedor da-Liga dos Campe
ões, o time catalão nunca con-

.

quistou o Mundial. Em 1992,
. perdeu por 2xl para o São
Paulo, ainda no antigo forma-

.

to - confronto apenas entre os

melhores dá Europa e América
do Sul, em Tóquio. Em 2006;
já no' torneio com o formara
atual' da Fífa, o time espanhol
foi derrotado por lxO pelo In

ternacíonal.
"Este título é muito impor

tante para a, gente, para o clube

FÓRMULA 1,

'-" .

g GUARAMIRIM
� Gu�amirim encerrou no

fim de semana mais três com

petições. NO'Campeonato Mu
nicipal de Futsal "Taça Izidio
Carlos Peixer" o campeão foi
Barro . Branco. Em segundo
lugar ficou o Rebas e Atléti
co e Cruzeiro' terminaram em

terceiro e. quarto, respectiva
mente. O artilheiro foi Odinei
Vieira, do Rebas, e lago Vick,
do Barro Branco, conquistou o

troféu de goleiro menos vazado.
Nc:J. Campeonato Munici

pal de' Futebol Suíço Adulto
"Taça Romeu Butschardt" o, tí

tiano Ronaldo do Real Madrid. tulo ficou com União/Jagunços.
Já o Atlante entrou nas O vice-campeão' foi Cruzeiro.

quartas-de-final e eliminou o'
.

Auckland City, da: Oceania,
com vitória de 3xO. A equipe

-

campeão da Concacaf conta
com dois conhecidos da torcida
brasileira: o atacante Lucas Sil-

'

va (esc-Botafogo] e o 'uruguaio
Horácio Peralta (ex-Flamengo).

"di

Se Barcelona vencer hoje, encaro o Estudiantes de Be'!_ítei (foto) no final

EstQdiantes está na final
Os campeões do Ubertodores,al

COnçOT!lm ontem o vogo no dec,isoo
do Mundial de Clubes. O Estudiontes

'

venceu o,Pohong Steeler�, do Co(eia
do Sul, por 2x1, coin três jogadores a

maise estó no decisão do principal
.

campeonato de'clubefdo mundo. Os
""

e a torcida, pois nunca, oven

cernas. Tivemos a chance- há
três anos .e ficamos com água
na' boca. Agora, temos que fa
zer tudo para vencer, o que se

ria histórico", afirmou o meia

Iniesta, que ao lado de Messi
e Xavi foi indicado ao prêmio
de melhor do mundo pela Fifa, .

concorrendo com Kaká e Crís-

Mercedes admite' Andrade desmente

negociação sobre salário
o diretor do Mercedes, Nick Frt-a6-

mitiu pelo primeirn vez que negoda com'
-

Miçhael Schumocher para a temporada de
.

2010 do Fórmula 1. Fiy deixou esca'par que
hó uma negociação em curso 00 afirmar
que a equipe converso com outros pilotos.

.

"Para o coSo de Michael decidir não cor

rer", disse. A Ferrari jó aceitou liberá-lo.

o técnico ,Andrade voltou o recla
mar do indefinição quanto 00 seu fu
turo. Ontem ele se disse desprestigiado
no Flamengo e afirmou não saber mais
se vai continuar no time do Góvea no

ano que vem. Ele negou que tenha pedi
do salórios de RS 280 ,mil por mês. "Isso
não existe, é um absurdo", declarou.

argentinos foram 'melhores no jogo
',e mostmram superiori�ade. Benítez
fez os dois gols dos hermanos e o

tirasileiro Denílsol1 diminuiu para
o' Pohang, o jogador ainda teve, de
aWar como. goleiro por causa dó ex-

pulsão de Vong.
'

\.

GASTOS

Governo prestará
conta em site

As info�mações sobre os gastos do
governo federal com o Copo do Mundo
de 2014 e o Olimpíada de 2016 estarão
no Pôrtul da Transparência. O presi
dente Iulz Inócio lula da Silvo assinou
ontem dois decretos que criam seções
'em site de transparência pa(a divulgar
dados referentes às competições.

Brasil terá EUA na primeira'
fase do Mundi'al de Bnsquete
ISTAMBUL nado na primeira fase e ficou

A Seleção Masculina de na 19a colocação. Na êpoca, a
Basquete conheceu ontem, os Seleção não contava com seus

adversários da primeira fase -. principais, jogadores, como

do Campeonato Mundial de Varejão, Leandrínho e' Nenê',
2010, que será realizado de 28 que (levem disputar o torneio
de agosto a 12 de setembro, na na Turquia em agosto.
Turquia. O Brasil vai precisar 'Quatro equipes- das seis
de todos os gr!1n�s -nomes de cada grupo avançam para
que .atuam na NBA para fazer a segunda fase. Caso o Brasil
frente ao grupo B,. que tem os se classifique, ele enfrenta um

campeões olímpicos, os' Esta- time da chave A, que é formada
dos Unidos, além de Eslovê- por Argentina, Sérvia, Austrá
'nia, Croácia, Irã e Tunísia, lia, Alemanha, Angola e [ordâ-

A modalidade vive um mo- nia, Já o Grupo C tem os donos
.

menta. de. recuperação. Fora da casa, Grécia, Turquia, Porto
das Olimpíadas desde 1996, Rico, Rússia, China e Costa do
o país�nta melhorar o resul- Marfim. E o D traz Espanha,
tado conquistado no último França, Canadá,Lituânia, Nova

.

Mundial, quando foi elimi- Zelândia e Líbano.

.'Guaramirim conhece, os três
últimos campeões deste ano

Brandenburg ficou em terceiro
e Figueírinha em quarto. No su

íço, Fernando Timm, do União/
[agunços, balançou mais vezes

? rede.. Os campeões tiveram
também o goleiro menos vaza

do com Itailson Dalmoro.
No Campeonato Municipal

de Futebol Suíço Sênior "Taça
Norberto Wulf", o Beko'slBem
Bolado ficou com o título. Barce
lona terminou em segundo, Beira
Rio, em terceiro, e MD Rio Bran

denburg, finalizou a, competição
na quarta colocação. Alexandre
dos' Santos, do MB Rio Branco,
foi o artilheiro e Amarildo Mar

carini, do Barcelona, ganhou
como-goleiro menos vazado.

DIVULGAÇÃO

Barro Branco levantaram o taça de campeõo do Municipal de Futsal
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o mais vendido há 20 anos

VHT I TOTAL FLEX
•Para cheques na cor do veículo
•Banco do motorista com regulage.mde altura
•Porta malas revestido com carpete

.

ENTRADA de
.

R$ 13'!995,OO,

SALDO EM 48X . TAXA DE

396,60 0,990/0
. . A.M

. www.vw.com.brNo-.oGol1.0VHT(5UllC4).ToIalF1ex.MY 09/io, 4 1"""", com preço ii",,,,, a pcrãr de R$ 28.850,0000 enlradade 43,40% (R$ 12.521,60) e pcrcelcs em 48 mesee de R$459,00. bxas de i""" deO,99% a.m. e

12',55% 0,0. Total da operoçõo de R$ 34.553,60. CEI' máximo para esta� de 16,04% 0.0. Crédito sujeito o aprovação. Condições sujeitos. o oIteroções sem àViso prévio. Ofertas válidas poro veículos básicos, de cor sófida, sem
opcionais. Fotos meramente iI�trotivas. Ofertas vôlidas enquanto durarem os eseqces 00 até, o que� primeiro. VoIidod;e 16/12/�r::J09

www.autoeIite.com.br
.

-

Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade.
.

47 3274 6000
Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.

..
'

ti
1

I

. "
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