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projetos para 2010
Uma da� principais metas do novo presidente do

.

Cômam de Jamguó.é o construção do ·nova sede.
.
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Time titular está
. qu'ase definido
Se campeonato começasse hoje� Juventus
já teria os 11 titulares. _
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Impasse do sobreaviso pode
, .
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chegar ao fim após oito meses.
Benefício deve ser pago aos médicos dos hospitais no início deste ano. Proposto poro aumentar repasse

às ínstnulções, que hoje é de RS 90 mil mensais, precisa passar pelo Câmara de Vereadores..
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A partir deamanhã, o Femusc .(Festival deMú- trumentistas de diversas partes do país e também

.

sica de Santa Catarina) vai transformar a paisa- do exterior. O pontapé inicial da programação fica
gem ea rotina de Jaraguá do Sul. Durante 17_.dias, com a Conferência Internacional de Harpas, que
o município será tomado ·por instriunentos e ins- acontece na Scar (Sociedade deCiilturaArtística).

Relojoaria é
alvo de assalto
Três homens invadimm estabelecimento no

Centro de Corupá, no manhã de ontem, e
levãmm joias e dinheiro. Dumnte o fuga, eles
trocomm de veículo pam despistar o polícia.
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SEGURANÇA
Estado promete

transferir 70 detentos.
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Obrigado. Prefeitura
'Aproveitàndo este valioso espaço, neste

importante jornal regional, quero tornar pú
blico a alegria e a gratidão do-povo de Santa
Luzia pela conclusão da pavimentação do
principal acesso do bairro ao centro de [ara
guá do Sul.'

Estamos realmente muito felizes com esta
obra que nos aproximamuito mais do cehtro
da cidade, agora podemos afirmar que ao in
vés de 16 quilômetros estamos a apenas dez
.minutos do centro.

Quero agradecer primeiro ao ex-prefeito
Irineu Pasold que deu início, em seguida aMo
acir Bertoldi que deu continuidade e por fim
muito obrigado prefeita Cecília Konel pelo tér
mino desta obra, e parabéns porque esta obra
foi realizada no início de sua gestão, isto nos

fez sentirmos muito valorizados,
Nosso povo vê está obra Como um pre

sente pelos 90 anos de existência do bairro
Santa Luzia, comemorado no dia 1!;) de julho
de 2009.

VILMAR DELAGNOLO, PRESIDENTE DA ASSÓCfAÇ�O DE
MORADORES SANTA LUZIA

O que fazer?
Tenho lido e assistido na televisão, vários

comerciais sobre a çliminação de sacolas
plásticas em função dos males que causa à
natureza, mas tenho uma dúvida: o que fa
rei com o lixo doméstico? Separo o-recicla
do do lixo comum" mas ambos necessitam
de sacolas para embalá-los, pois não posso
colocá-los na lixeira sem sacola: Então per
gunto novamente, se não, utilizar sacolas de
supermercados e levar, uma bolsa de casa

para guardar as compras, onde colocarei o
lixo se não tiver mais sacolas?

VILMAR DELAGNOLO, BANCÁRIO

Os textos para estn coluna deverão ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser

enviados parei o e-muil redacllo@ocorreiodopovo,com,br, ou por curte para II

Av. Prefeito Waldelllllr 6rubba, 1400 • Baependi· CEP 89256-500 • CP 19, É obrigatório
inlormnr nome completo. profissão, *CPF e

* telefone (* não serüo publicados).

Contribuintes são forçados a quitar débitos' tributários
liberação dos valores, seja oriundos de de- procedimento poderá afetar a liberação
pósito realizado pelo próprio contribuinte dos depósitos judiciais de empresas que
ou os' créditos resultantes do ganho da ação entraram no "Refis da' Crise" e 'com isso
judicial. O argumento usado pela Procura- abriram mão de 'ações judiciais para po-.
daria é o de que o contribuinte possui ou- derem participar do parcelamento.
tros débitos com a União e em razão disso, O coordenador-geral -da representa
mesmo que tenha vencido a disputa, o di- ção judicial da Fazenda Nacional" Clau
nheiro do depósito ou do resultado da de- . dia Xavier Seefelder Filho enfatiza que o

manda deve ser usado para quitar as dí� "Código de Processo Civil validaria a tese
das. O tema em questão ainda não chegou�azenda, pois a prioridade para qual
aos Tribunais Superiores, porém uma parte quer penhora é o dínheíro. Todavia, este
do Judiciário já tem acolhido a tese do go- argumento é passível de contestação, ten
vemo e permitido que esses valores sejam do em vista que não existe lei específica
redirecionados para as dívidas existentes. que permita essa prática, a qual é consi-

'Com a nova conduta da PGFN, o re-: derada como uma forma de coação aos

cebimento tem sido impedido. Não so- contribuintes. Dependendo da espécie
mente nas ações tributárias normais, mas do débito que- a Fazenda pretende quitar
também com o valor dos precatórios está com este bloqueio, cabe ao contribuinte
sendo utilizada a mesma estratégia. Esse se i?surgir e discutir a tese.

CRISTIANO MAHFUD,WATZKO, ES1"AGIÁRI() DO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO EMPRESARIAl.
DA CASSUU ADVOGADOS

O Fisco encontrou uma nova estraté

gia para forçar os contribuintes a pagar
os impostos. E consiste justamente em

reter os valores de depósitos judiciais
efetuados pelo contribuinte como meio
de garantir' a discussão dos débitos, e os

,pagamentos dos precatórios judiciais,
que por suavez são devidos pelo governo
ao contribuinte (que assim os teria como

crédito em face do Fisco). A tese tem sido
, usada para quitar todos os débitos que o

contribuinte possua com o Fisco, não se

restringindo a apenas um tipo de débito
(vencidos, prestações de parcelamentos).

A PGFN (Procuradoria Geral da Fazen
da Nacional) tem conseguido bloquear a
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Encaminhado Aberta
Na Tifa dos Monos, o proble

ma é o lixo. Em reunião da asso

ciação de moradores na terça
feira, o secretário de Obras, Valdir
Bordin, confirmou a transferência
do centro derecíclagem, que pa
rou lá após despejo da Max Wi-

.

lhelm. A comunidade também

quer providências com relação à

estação de transbordo, onde é de

positado todo o lixo da cidade an
tes de ser levado para o aterro de
Mafra. Amanhã tem nova reunião.

Prefeitura de Jaraguá do Sul
retorna hoje o atendimento ao

público, restrito ao sistema de

plantão. nos setores essenciais
durante o período de férias cole-

-

tivas dos servidores público, que
começou dia 21 de dezembro.
A partir desta.quarta - feira, as

portas estarão abertas das 7h30
às llh30, e das 13 às 17 horas,
horário praticado na maior par
te dos setores da administração
direta e indireta. .

CÉSAR JUNKES

Cruel'
Uma das famílias de catadores

que foi despejada da antiga casa na
Rua MaxWIlhelm continua "mo
rando" no GinásioArthur Müller. O
local tem sido o abrigo temporário
escolhido pela Prefeitura sempre .

que surge um imprevisto. Nele já
ficaram atingidos pelas chuvas e,
mais recentemente, foi a opção
sugerida aos atingidos por desliza
mentos no Chico de Paulo. Mas o
local não tem condições de abrigar
ninguém, ainda que de forma tem:'
poráría, Se há comoção e interesse

. ,em ajudar, o poder público precisa
achar outra alternativa.

caro Una@oçorreiodopovo.com.br

Estatística
.

Os números falam por si. An
tes da Lei Maria.da Penha, em
2006, as ocorrências de violência
contra a mulher correspondiam
a 8% dos registros. Nos dois anos
seguintes, o percentual subiu

. para 25%. Em 2009, estes deli
tos corresponderam a 36,7% das

.

ocorrências em Jaraguá do Sul.

Segundo Eskudlark, cerca de 15

pessoas devem trabalhar no ór

gão, oito deles policiais. além de

estagiários, assistentes sociais e

psicólogos.

Há tempos
A estrutura é uma reivindi

cação antiga. Em 31 de outubro
de 1997, O Correio publicou
um caderno especial sobre se-

.

gurança,. no qual o Sindicato
dos Trabalhadores do Vestuário
de Jaraguá do Sul e Região di
vulgava uma campanha comu

nitária cobrando a instalação
de uma delegacia de proteção.
à mulher. "Até quando vamos

. esperar pela dignidade?" ques
tionava 'o texto. A resposta veio
mais de uma década depois.

Na pele
A semana começou com um

trágico saldo de cinco mortes e

muitos feridos em acidentes nas

estradas da região. Na maioria,
por imprudência dos motoristas,
que quase sempre saem impunes,
autorizados a fazer novas vítimas.
Para isso, o secretário de Saúde de. '

.

Guaramirim, Paulo Veloso, tem ,

uma sugestão: obrigar motoristas
infratores a trabalharem na recu

peração dos' acidentados com fi

sioterapia. Na avaliação domédico,
o tema deve ser uma preocupação
também da área da saúde, visto os

gastos públicos elevados.
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ENTREVISTA

JARAGUÁ DO SUL

O início dos trabalhos para
a construção de uma nova

sede do Legislativo é uma das

principais propostas da verea

dora Natália Petry (PSB), que
assumiu neste mês a presi-

_

dência da Câmara.

Eleita por unanimidade
na eleição do ano passado,
Natália pretende dar conti
nuidade aos trabalhos do ex

presidente, Jean Leutprecht
(PC do B). Em entrevista ao

jornal O Correio do Povo, a

vereadora apresentou "suas
. intenções e posicionamentos

OCP: Quais os principais
projetos da Mesa Diretora

para a Câmara em 2010?
Natália: Queremos dar

continuidade às atividades
iniciadas ano passado, como·
as sessões itinerantes nos

bairros. Uma mudança será
nas sessões solenes. Vamos es

tabelecer critérios para home

nagens' pessoas e entidades,
para não popularizar demais
esses eventos.

A Mesa Diretora vai ta�
bém reinstalar .o projeto Luz,
Câmara, Ação, que consiste
em aproximar as atividades do

Legislativo com os alunos do
ensino médio. A proposta foi

implantada em 2007 e tínha
mos sessões às 15 horas, com
a participação dos estudantes
no plenário.

OCP: A nova sede do Le

gislativo sai este ano?
Natália: Em 2010, a meta

é buscarmos um terreno para
abrigar a sede e fazer a aqui
sição. O projeto arquitetônico
tamhém deve sair este ano e

o início' das obras deve ficar

para 2011. Mas antes de mu

darmos de sede, precisamos
reestruturar o prédio atual,
com novos equipamentos.

_ OCP: A vereadora foi eleita

presidente da Câmara também
com os votos da base governis
ta. A senhora considera que
issó tenha sido nina estratégia
para tentar uma aproximar
a oposição' e conseguir uma

maior aprovação de projetos?

. sobre os temas polêmicos da
Câmara, como as votações do
G8 e a revisão da Lei Orgânica.

Natália é formada em

Educação Física e. professo
ra concursada do municí
pio. Átuou como gerente do
Centro de Convivência da
Terceira Idade e presidente
da Fundação Cultural. Na
carreira política, foi suplen
te de vereador pelo PP em

2004 e eleita em 2008 pelo
PSB, como a candidata mais
votada da cidade.

GIOVANNI RAMOS

Natália: Embora a Câmara
tenha aprovado 99% dos pro
.jetos do Executivo em 2009,
eu não tenho esse entendi
mento. Eles não tiveram êxito
nas eleições para presidência
e, talvez, votaram juntos para
não admitir uma derrota.

OCP: O G8, bloco da oposi
ção, contínua existindo? Visto
que o grupo não votou unido
nos últimos projetos em 2009.

Natália: Consta nas atas

de reunião realizadas no iní
cio de 2009: o.grupo não tem

o compromisso de votar uni
do. O' acordo era apenas para
a eleição da Mesa Diretora.
Eu defendo que a votação em

bloco fortaleceria o G8, que
discutíssemos antes os proje
tos em reuniões. Mas como o

acordo não previu isso; cada
um poderia votar como achas
se melhor.

-

OCP: Em janeiro do ano

passado, a Câmara aprovou
o projeto da reforma admi
nistrativa. No texto, o gover
no fixava prazo de '90 dias, a
partir da vigência da lei, para
dar entrada à segunda etapa
da reforma, que trata da ad

ministração indireta. Mas o

Executivo se omitiu. O Legis
lativo pretende interferir?

Natália: A Câmara lião pode
interferir nestas ações do Exe

cutivo, mas vamos dialogar
com a Prefeitura, para que ela
termine a reforma e resolva

questões relacionadas às fun

dações e a Secretaria de Turis-

fevereiro,', após recebermos
alguns pareceres, como da
Fecam (Federação Catarinen
se dos Municípios).

·OCP: No ano passado, a

senhora foi uma crítica dos

problemas de' estrutura do

arquivo histérico, que a vere

adora bem conhece, pois pre
sidiu a Fundação Cultural.
,o que foi feito na sua gestão
para tentar solucionar essa

situação?
Natália: Na minha gestão

todos os setores da Fundação
Cultural funcionavam na

quele espaço. Em dois anos,

restauramos o _' Centro Histó

rico, transferimos a biblioteca

pública, mudamos
- a sede da

Fundação e montamos o 'Mu
seu do Expedicionário, além
dê criar o Fundo de Cultura.
Faltou tempo e espaço para
mudar o Arquivo Histórico.

OCP: A vereadora vai
manter o assunto em pauta
como presidente da Câmara?

Natália: Sim, é uma preo-
,

,

-POLITICA-------�--

cupação da sociedade. Inclu
sive vamos sugerir o prédio da
Câmara como local para o ar

quivo, já que o Legislativo terá
uma nova sede. Assim, todo o

complexo da Cultura estaria

junto.

OCP: A senhora, continua
ná presidência do PSB de [a
raguá? E a candidatura para
deputada?

Natália: Eu continuo na

presidência do partido e a

executiva estadual preten
de lançar um candidato para

_

a Assembleia Legislativa no

Vale do Itapocu. Nós devemos
nos reunir no final de feverei
ro para resolver isso.

A direção em Florianópo
lis apresentou o meu nome

como candidata, mas eu

também aponto o Jair Pedri
(suplente de vereador). Mi
nha inte ição é terminar o

mandato na Câmara e depois
pensar em planos' maiores,
mas se for do interesse do

partido, devo ajudar a sigla
em uma projeção estadual.

mo, Cultura e Esporte, pois há

sobreposição de-funções.

(3(3
O grupo nõo tem

o compromisso
de votar unido. O
acordo era apenas
para a' elelção da
Mesa Diretora.

A ,

NOVA SEDE DA CAI\I1ARA ESTA NOS PLANOS
Nova'presidente confmna intenção de adquirir terreno ainda este ano

OCP: A te Orgânica irá à

votação quando. ,�

Natália: A Lei Orgânica
é resultado' de um'empenho
de dois anos de funcionários
da Câmara. Como presiden
te da comissão que revisou
a lei, queria a votação ano

passado, mas ele irá sim ao

plenário, provavelmente em
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CONTAGEM REGRESSIVA Sesc expõe obras do artista

de vanguarda Nuno RamosFemusc: a um passo
da edição número 5
Festival abre programação nesta quinta

JARAGUÁ DO SUL

A galeria do Sesc (Serviço
Social do Comércio) de Jaraguá
do Sul é a atual morada da ex

posição "Só lâmina", de Nuno
Ramos. Do. artista, o público
pode conferir 11 quadros: Elas
fazem parte de dois trabalhos
diferentes assinados pelo pau
listano: Além do que dá nome

à mostra, também há partici
pantes da coletânea "Carolina".
Para completar, os apreciadores
da arte ainda têm a chance de

.

assistir ao filme "Luz Negra",
produzido em parceria corri

Eduardo Climashauska,
Na primeira seleção, Ramos

trata das possibilidades exis
tentes para a superfície das te
las. A pesquisa vem sendo de-

senvolvida desde a década de
1980. Já na outra compilação, a
plateia vê uma discussão acerca
da palavra e da fala.

Quem quiser conferir a

exposição, deve procurar a

entidade até 13 de fevereiro.
A galeria do Sesc funciona
diariamente. O horário de vi

sitação vai das 15h às 21h. A
sede da instituição fica na Rua

Jorge Czerniewicz.JARAGUÁ DO SUL

Agora falta só um dia. A par
.

tir de amanhã, Jaraguá do Sul já
passa a ser tomada por instru
mentos e instrumentistas de di
versas partes do país e também
do exterior. Até o fim do mês,
quem transitar pela cidade verá,
além dos músicos, dezenas de

apresentações espalhadas pelo
Centro Cultural da Scar e tam

bém por palcos alternativos da

microrregião.
Não é por menos que os nú

meros expressivos do Femusc

(Festival de Música de Santa

Catarina) começam na quantida
de de alunos participantes. São

quase 600 selecionados entre os

mais de mil inscritos. A turma,
que está dividida em três grupos,
fica nas mãos de 50 professores,
entre eles algJ.IDS dosmais impor
tantes profissionais damúsica de
concerto internacional. Para o

público, tudo isso se resume na

chance de ver e ouvir formações
.
dificilmente repetidas pelo mun
do afora. Diariamente, o Femusc
abre as portas dos teatros da Scar
para solistas, grupos de câmara e

orquestras compostas durante o

próprio evento, sejam por estu-'
dantes, docentes ou ambos jun
tos sobre o palco.

DIVULGAÇÃO

Nuno Ramos mostro telas dos coletâneas "Só lâmina" e "Carolino"

Prazos para as matrículas
e inscrições nas escolasKELLY ERDMANN

Maratona tem

agenda pa.ralela
REG.IÃO

As secretarias de "Educa
ção das cidades de Corupá,
Massaranduba e Guaramirim
reabrem o período de rema

trículas, novos cadastros e .

transferências a partir do dia
20. Os pais e responsáveis de
vem. procurar as unidades no

.. período das 7h30 às llh e das
13h às 17h. Os documentos de
identificação dos estudantes
e o comprovante residencial
precisam ser apresentados à

direção no ato do registro.
Em Jaraguá do Sul, as fa

mílias que ainda não matri
cularam os seus filhos devem
procurar as escolas depois de
27 -de janeiro. Para os Centros
de Educação Infantil, os pais
podem fazer a inscrição .na

creche mais próxima de suas

casas a partir do dia 20.
As outras secretarias tam

bém disponibilizam apenas a

inscrição da criança. O núme
ro de vagas será analisada em

cada município.
A partir de amanhã, os pais

podem procurar as creches de
Massaranduba para fazer o ca

dastro. Em Guaramirim, o pra
zo abre no dia 18. Em Corupá,
a data ainda será anunciada.
Já em Schroeder, as matrícu
las nas escolas e as inscrições
nas creches estão disponíveis
desde segunda-feira.

Nas escolas da rede estadu
al da região o limite é até esta
sexta-feira para os pais que
não matricularam os filhos

para o ano letivo de 2010.

Se o Femusc começa efetiva-
.

mente no domingo, isso não quer
dizer que osmúsicos só cheguem
à cidade no fim da semana. Pelo
contrário. Amanhã já é dia de'
dar a largada aos eventos para- Concerto de abertura fico por conto do Mega Bando do Femusc, no domingo
Ielos. O pontapé inicial fica com

a Conferência Internacional de.
Harpas. Na sexta-feira, as aten

ções se voltam também ao Con
curso Internacional de Harpas
de Santa Catarina, ao Simpósio
Catarinense de Educação Musi
cal e ao Encontro de Bandas. No

domingo, 17, também é a vez do
Femuskinho, do Seminário para'
Professores de Violino e Viola e do
concerto de abertura do festival.
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Sobreaviso médico deverá ser pago
Repasse de verba daPrefeitura será usado para cobrir despesas com o serviço
JARAGUÁ DO SUL

o sobreaviso, horas para
das fora do horário de trabalho

,

f

para possí_veis .atendíméntos de

emergência, passará a ser pago
aos médicos do corpo clínico,
dos dois hóspitais de Jaraguá do
Sul, ainda no início deste ano.

De acordo com o diretor admi-
'nistrativo do Hospital Jaraguá,
Hilário Dallmann, as entidades
só aguardam repasse adicional
da Prefeitura para iniciar com
o pagamento. "Estamos nego
ciando com as especialidades.
Algumas já passaram suas es

calas. A intenção é pagar já em

janeiro, mas dependemos dos
recursos da Prefeitura. Acredito,
que outros municípios também
poderiam ajudar; porque 30%
dos nossos pacientes são de
fora", comenta o diretor.

Segundo ele, a mudança
vale para pelo menos 17 es

pecialidades. "Cada especiali
dade indicará um profissional
que ficará 24 horas à disposi-

-

ção do hospital. Eles revezam

entre si. O médico recebe por
hora e por procedimento reali
zado", explica.

Ainda de acordo com Dall- .

mann, serão necessários pelo
menos R$ 70 mil mensais para
manter a equipe de sobreaviso, '

que atenderá os dois hospitais.
"Os mesmos médicos ficam à

disposição dos dois hospitais.
Somente os anestesistas serão
'dois porque pode ocorrer de

precisar nos dois hospitais ao

mesmo tempo", destaca.
O secretário de Saúde, lri

neu Pasold, diz conforme lei I

municipal, a Prefeitura atual"
mente repassa 25% do valor fa
turado por cada hospital para a

manutenção das unidades. Essa

quantia representa um repasse
de cerca de R$ 90 mil mensais.
A intenção é alterar a lei, criar
um' valor fixo e fixar também
um aditivo que terá como desti- ,

no o pagamento do sobreaviso.

'''Queremos que o sobreaviso
exista e é justo 'pagar", enfatiza.

O projeto precisa passar,
pela aprovação' da Câmara
de Vereadores. A casa retoma

-

suas atividades somente no

próximo dia dois.

DEBORA VOLPI

f'

Equipe de médicos estará à disposição dos dois hospitais da cidade

Codejas atua nes setores de limpeza urbana. obras, entre outros serviços

, r

Inscrições para concurso do
Codejas seguem até o dia 15
JARAGUÁ DO SUL

Encerram nesta sexta-feira,
dia 15, as ínscrições para o con

curso da Codejas (Companhia
de Desenvolvimento de Jaraguá
do Sul). No total, são oferecidas
207 vagas para diferentes fun
ções com carga horária de 44 ho-

Cf) ras semanais. Os salários variam
UJ

� de R$ 700 a R$ 1200.

i Interessados devem preen
,� cher o cadastro na sede da enti-

dade que fica na Rua José Fachi
ni, 2,23, nos fundos do Parque
Municipal de Eventos, das 9h às

.11h e das

13h�'S
16h. As provas

teóricas e prá� s estão. age�da-
, das para os dias 2 �de janeiro e
-

7 de fevereiro, respectivamente.
A Inscrição custa R$ 15 para'

candidatos com, ensino funda
mental e R$ 25 -para quem pos
sui ensino médio ou graduação.

A Codejas é, uma empresa
de economia mista sendo que a

Prefeitura é sócia majoritária, e

atua nos setores de limpeza ur
bana, obras, entre outros servi-

\

ços. O órgão ficará responsável
pela administração do estacio
namento rotativo, que deve ser

implantado ainda neste ano. O
concurso oferece inclusive, va
gas para o cargo de monitor de
estacionamento rotativo, com

salário de R$ 850.
A contratação dos aprova

dos no concurso será feita sem

a estabilidade de um funcioná
rio público. Outras informações
podem ser obtidas através' do
telefone (47) 3370-8533.

'\
-

LT WONSIEWSKI & ,elA LTDA
torno públiCO que foi expedido pelo
FATMA o Licença Ambiental de Operação
nO 336/GELUR/2009 paró extração de
saibro e argila, no local denominado de

Guamironga, em Araquari (SC).
MIN 27697/CRN - DNPM nO 815.736/2009

Lixo volta a

ser discutido
JARAGUÁ DO SUL

Durante reunião realizada
pela Associação de Moradores
do bairro Tifa Monos, na noite
da última segunda-feira, comu
nidade, vereadores e represen
tantes da Prefeitura decidiram

que o centro de reciclagem que
funcionava em um terreno do
bairro deve mudar de local. "O
Valdir Bordin (secretário muni

cipal de Obras) se comprometeu
a encontrar um novo local, por
que onde eles estão'não é apro
priado", conta o presidente da

Associação, ValdecirRopelatto .

Na quinta-feira, q partir das
17h, uma nova reunião deve
ser realizada para discutir o

problema do transbordo que
também funciona no bairro. Os
moradores devem elaborar um
documento 'pedindo a trans
ferência do serviço para outra
localidade. Eles reclamam de

.

mau cheiro, proliferação de in
setos e barulho.
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Imóvel passará por reformo
antes de obrigar delegacia

ASSALTO

Ladrões invadem específica não foi informada.
De acordo com o delega

do, o ideal é que o atendi
mento seja realizado- por, no
mínimo, dez funcionários,
grande parte policiais e o res

tante estagiários .designados
à área burocrática. Para tal,
negocia-se com a administra

ção pública municipal o des
locamento de trabalhadores
da Prefeitura. Quanto ao res

ponsável, o nome permanece
desconhecido.

O mesmo acontece com a

Delegacia de Polícia Civil de
Guaramirim. O delegado Da
niel Dias deve continuar no

cargo até fevereiro, sendo pos
sivelmente auxiliado por um

profissional de Joinville. Cogi
ta-se a transferência do atual
titular para Florianópolis.

JARAGUÁ DO SUL

Depois de definir que a De

legaciada Mulher, em Jaraguá
do Sul, será instalada no Bair
ro Vila Nova,' o Estado se en

carrega, agora, de oficializar a
locação do imóvel. A casa de
número 507, na Rua Martim

Stahl, segundo o delegado re

gional Uriel Ribeiro, deve pas
sar a abrigar o órgão a partir da
primeira quinzena de março.

Por isso, ao longo dos próxi
mos dois meses, o governo de
Santa Catarina precisa acertar
o valor do aluguel, ainda não,
determinado, e também fazer
as modificações necessárias na

estrutura. A principal delas,
,
conforme Ribeiro, é -a, constru
ção de uma cela. Para comple
tar, as obras incluem adicionais
como pintura nova e quebra de

paredes. O local tem cerca de
'dez salas, porém, a metragem

relojoaria no Centro
Bandidos armados levaram joias e dinheiro
CORUPÁ

A Relojoria Behling, locali
zada no centro de Corupá, foi
alvo de um assalto por volta,
das 8h1O de ontem. Quatro
minutos foram suficientes
para os três assaltantes limpa
rem todas as bandejas dos bal
cões com ouro e abrir o cofre
da loja. Eles levaram dinheiro,
joias e relógios.

A filha do, proprietário da

relojoaria, Jaqueliane Behling,
33 anos, contou que, pouco
depois de abrir o estabeleci
menta, um rapaz entrou na

loja fingindo ser cliente e dis
se que procurava alianças de Ação dos três ladrões que invadiram relojoaria levou apenas quatro minutos
compromisso. Após alguns
minutos, dois homens' entra
ram e anunciaram o assalto.

"Um deles só dava as or

dens. Outro colocou a arma,
na minha cabeça e o rapaz que
estava comprando as alianças
pegou os sacos e começou a

recolher toda a mercadoria",
relatou ela, aindamuito assus

tada. No momento do assalto,
havia dois clientes e três aten
dentes no local.

Segundo Jaqueliane, dois
bandidos estavam armados. "De

•

repente, alguém te leva o que
levou muito tempo para conse

guir", desabafou. O proprietário
da relojoaria! Roland Behling,
comentou que essa é a primeira
vez que um assalto acontece no
estabeleciÍnento. Ele chegou na
relojoaria por volta das 8h15,
pouco depois de os bandidos
terem ido embora.

Até o fechamento desta

edição, os assaltantes não ha-

KELLY ERDMANN

PIERO RAGAZZI

,

. _. �;

,Na BR-280, assaltantes abandonaram Meriva, que tinha registro de furto

viam sido localizados pela po
lícia. As imagens do circuito

, interno de monitoramento da
loja, que filmou a ação dos
ladrões, serão entregues para
a polícia e deverão ajudar na

identificação dos bandidos. O
valor total dos itens roubados
não havia sido contabilizado

pelos proprietários ontem. ,
Casa, que fica na Rua Martim Stahl, Vila· Nova, será alugada pelo Estado

FALECIMENTOSDAIANA CONSTANTINO

Faleceu às 07:30 do dia 08/01, o Sr. Nelson Drae·

ger, com idade de 57 anos, o sepuJtamento foi re
alizado dia 09/01, às 10:00 horas, saindo o féretro
do Centro Comunitário da Igreja Cristo Salvador,
na Barra do Rio Cerro, seguindo após para o cemi
tério da BOda do Rio Cerro.

féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi, seguin
do após para o cemitério da mesma localidade.

- Vendedor é trancado no pOl1a�malas
Assaltantes trocaram de veículo na BR-280, para despistar a polícia

Faleceu às 12:40 do dia 09/01-. a Sra. Iracema
Planincheck Lescowicz, com idade de 50 anos, o

sepultamento foi realizado dia 10/01, às 15:30
horas, saindo o féretro da Residência na Rua Ber·
tha Weege, 4073 na Barra do Rio Cerro, seguindo
após para o cemitério Santíssima Trindade.

Faleceu às 15:30 do dia 08/01, a Sra. Marlise Pol
tronieri. , com idade de 57 anos, o sepultamento
foi realizado dia 09/01, às 15:00 horas, saindo o

féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi, seguin
do após para o cemitério da mesma localidade.

viu um automóvel preto se- Meriva, que teria sido usado
melhante a um Peugeot atrás no assalto à relojoaria.
de algumas árvores.' Pouco "Saí de dentro do carro

depois, três homens se apro- uns cinco minutos depois
ximaram 'dele, roubaram sua que eles foram embora", re
carteira e' o 'trancaram no latou a vítima. Segundo a Po

porta-malas do próprio carro,. lícia Civil de Corupá, o Meri
um Ford Ka. Depois disso, eles' va usado pelos bandidos foi

fugiram no automóvel preto .
roubado na' segunda-feira,

e abandonaram no local um em [oinville.

Durante a fuga, os bandi
dos também -assaltaram 'um
vendedor nas proximidades
da BR-280. J.D, 24 anos, que
seguia de carro para São Ben
to do Sul, foi abordado pelos
bandidos logo depois que
parou para urinar em uma

estrada secundária.. Ele con

tou que, naquele momento,

Faleceu às 22:00 do dia 09/01, o Sr. Luis Carlos
Correia Junior, com idade de 22 anos, o sepulta
mento foi realizado dia 10/01, às 17:00 horas,
saindo o féretro da Capela Mortuária Sr. Bom

Jesus, em Guaramirim, seguindo após para o ce

mitério municipal da Vila Lenzi em'Jaraguá do Sul.

Faleceu às 22:30 do dia 08/01, o Sr. Matheus
Rocha da Silva, com idade de 10 anos, o sepul
tamento foi realizado dia 09/01, às ,16:00 horas,
saindo o féretro da Igreja Deus é Amor no Bairro
Santo Antonio, seguindo após' para o cemitério de
Nereu �amos.

Faleceu às 19:30 do dia 10/01, a Sra. Paula Marce- ,

lino da Silva, com idade de 87 anos, o sepultamen
to foi realizado dia 11/01, às 1.1:00 horas, saindo
o féretro da Capela Mortuária Maria Leier, na Rua
CeI. Procópio Gomes de Ollveira,1 066, seguindo
após para o cemitério municipal do Centro.

Faleceu às 08:00 do dia 09/01, o Sr. Mario Fran
cisco Neto, com idade de 29 anos, o sepultamento
foi realizado dia 10/01, às 09:00 horas, saindo o.
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O'ANOE
No dia 13 de janeiro de

1977, o jornal O Correio do
Povo noticiava as atividades
do Rotary Club Jaraguá do Sul,
que planejava as festividades
do 25° ano de fundação do clu
be, no dia 14 de março. O Rota

ry Internacional, hoje presente

em quase todos os países, foi
fundado nos Estados Unidos
em 1905 por um grupo de

amigos cujo líder era Paul Har
ris. Na região, o Rotary existe
há 58 anos. A maior parte da
renda do clube é aplicada em

ações comunitárias. Rotary Internacional abriu clubes em quase todos os países do mundo em 'seus 105 anos de existência

,
I

cRÉArlvE TECHNOLOG1E CITRoen

1

1 -

Preço.5 à vista, náo incluem frete, s�uró e opcionais, sem troca, vá�do apenas para osveículos aqui anunciados, linha Citmên O km 09/1O, • Consulte o regularl}ento em uma de nossas Concessíonárias, Promoção vá�a para os clientes que ,.,alilarem pedido firme de compra de 1/1/201 O a 31/1/2010, para modelos e versões
de veículos Citmen zero quilómetro come�ialízados nas concessionárias Gtroên do Brasil em todo o território nacional, dando direito a 1luma) passagem aérea SAO PAULO IGRUI / PARIS / SAO PAULO IGRU) ou RIO DE JANEIRO (GIG) / PARIS / RIO DE JANEIRO IGIGI. dasse económica promocional "5", pela empresa TAM, I

ckJendo ser utikada.\'�preterivelment", nos períodos conforme o�l!lamento, Consulte o�ulamentocompleto da promoção no site www.citroen.com.brounasconcessionarlasCitroên.Benefícioscontidosnesseanúncio.sãointfansferlve�e!.!k> poderão ser convertidos em espécie, ":Ião .�era co�ido desconto no valor final do

J
velCuh 2 - LeaS1ng rea IZ3do pelo Banco PSA. Para Xsara Picasso, 60,. de entrada e saldo em 31>X com taxa zero: pafa C4 Palias eC4, 60% de entrada e saldo em 24X com taxa zero, TC R$ 828,00, ConAra a CETem uma de nossasconcessionenas. 3·2 anos de garantia sendo 1 pela Cltroén do BraSil e 1 pela leMonde, conforme

. contratoassinado entre cliente e concessionária. 4 • Imagensmeramente iWstraWas.
.

.' , .

--_._-----------------� .._-------,-----_._-_._._----------_.__ ._-----------_._�--_._._---------_.__ ._.""'_._----------_._._-_.- .. ---_ .. _-_._-_.__._._._ .._--_._--.----------_._----
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DO LEITOR
"Moo o respeito de seu comentário, dia 08/01 sobre os calçados em nosso ci- .

dade, posso dizer o seguinte: Em 1998 quando assumi como vereador, por 30
dias, eu ero suplente de Vicente Caropreso... Uma dos primeiros indicações
no Câmara foi justamente o respeito dos calçados, sugerindo que o Cidade
deveria adotar um único padrão de calçados poro todo o cidade. No época o

Prefeito Geroldo disse que essa era uma sugestão interessante e que seria co
locado em prático.: Pelo fatalidade de suo morte, quem assumiu o mandato,
deixou o idéio no gaveto por seis anos. Entrorom e voltaram outros prefeitos
e até agoro nada. Essa é o coro do política ... Quem se elege/esquece do
eleitor por quatro anos e pensa que é dono do cidade, do estado e do País. E
foz aquilo que ele quer e não aquilo que os outros pedem que seja feito. Por
estas e outros questões, não quero mais saber de política partidária, emboro
tenho a minha opinião." João Prim

LEITOR FIEL
O leitor fiel de hoje é o DJ Erik Jans
seno Ele é outro amigo que lê o coluna

..

todos os dias paro ficar super ante
nado no que acontece de melhor em

nosso sociedade.

VAVÁ & MÁRCIO
OS gêmeos do Pag'ode Vavá e Móréio,
ex-Karometade, chegam a Jaraguá
do Sul paro uma super apresentação!
Será no sexta-feiro, dia 15 de janeiro,
o partir dos 23 horas, no Saloon - Sho
pping Breithaupt. Além deles, quem
também agito a festa é John & luan
� com muito sertanejo. Os ingressos
podem ser adquiridos antecipadamen
te e os luqnres você confere no site da.
choperia: www.saloonbier.com.br.

Aos 40 anos, o

mulher está longe de
ser frio e insensível;
mos elo sobe, quando
necessário, cobrir o

- fogo com os ci nzos.
MARY

WORTLEY MONTAGU

ONDE COMER
,

BEM EM JARAGUA
No restaurante 'japonês Kantan. Todo
dia uma novidade.

NAS RODAS
'. A queridíssima Sandro Regina da
Silvo, o Paçoca, está de namorico
novo� Elo conheceu o guapo 'no Fa
zendo Verde, na,Proia do Rosa, no vi
roda de ano. Apaixonada foi de mala
e cuia para Sampa conhecer a família
do novo amor

• Jefferson Rafael Braatz é o grande
aniversariante de hoje. Parabéns! O meu

desejo é que sejas plenamente feliz.

• A Be'" Arte tem no Big Brother 10°,
mais uma vez a exposição de seus

produtos. O mega sofá, onde a galera
espera ser chamado para ir ao confes
sionário, é da empresa jaraguaense.
Bola branca!

MESMO ASSIM
Muitas vezes as pessoas são ego
cêntricas,' ilógicas e insensatas.
Perdoe-as mesmo assim! Se você é

gentil, podem acusá-lo de egoísta
e interesseiro. Seja gentil mesmo

ossíml Madre Tereza de Calcutá

JUVE
'

A mulherada avulsa de jaraguá terá
motivo extra para ir ao estádio. João
Marcatto, esslsíir ao jogo entre o Ju
ventus X Avaí, na próxima quarta-feira,
dia 20. O ex-BBB, Giuliano Ciorelli, que
esteve na casá 5° edição, defenderá o

gol do Moléque Travesso.

A belo Mariano Izidora Costa, filho do minha amiga Marl,ene
.

Izidora e Odi Costa é o anlverserlante mais festejada de hoje

,

CASAMENTO JA?
O bom vivant e promoter Claiton
prometeu que este 0110 sai seu ca

samento com a amada Malu Mayer.
Será mesmo neste ano ainda? Va-

,

mos aguardar! Quem viver verá!

N VER
Por favor, quem o esqueceu está em

-tempo de desculpar-se: Ricardo Depi
né, da By Depiné, foi o grande ani
versariante da cidade segunda-feira.
Ele vai adoror saber que foi lembrado.

o casal Lindolfo e Agnes Maba, continuo recebendo
cumprimentos pelos 60 anos de feliz vida conjugal

Em março, no Pavilhão de
Eventos Municipal, acontece a

2° Macarronada Beneficente' .

do revista Nossa e do Site Moa
Gonçalves. O lucro será todo
destinado em prol da AJAPRA.

, • Nasceu dia seis de janeiro" a
gatinha Izabely, filho de Mauro
Paue, presidente da AMIF, e
Jullcnn Duarte.

Hoje quem apQga velinhas é o

meu amigo Antonio ,Roberto limo,
. o popular CD. Mil vivos!

'

.
..

SE DEU MAL
E depois, de termlnnr seu namoro

para curtir sozinho o révelllen, Rafa
el Mendonça, o primo mais querido.
do Rodrigo Mendonça, tenta, de to
das as maneiras, renovar seu roman

ce com a ex-namorada, que, pelo
que parece, não quer mesmo voltar.
Dizem que ela já está com outro: É,
Marcão ... Foi dor uma de esperto e

se deu mal mesmo.

Curtir o Mr. Beef. O deck mais.
famoso de Jaraguó
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CRÔNICA

PATRíCIA MORAES, "'ORNAlIS1/�

De nora
para sogro

Sempre achei de mau gosto as piadas
sobre as sogras. São mulheres como as

outras, vivem dias de alegria e tristeza,
como eu, como você. Não entendia como

alguém podia achar graça em tão estúpi
das brincadeiras. Sim, digo não entendia
porque passei a compreender logo quan
do eu e o meu namorado decidimos jun
tar os trapinhos. Quer dizer, alguns dias
se passaram antes disso.

Decisão tomada, paixão não faltava,
mas grana era algo raro. Eu estagiária
num canal de televisão e ele numa loja
de esportes. Comer um cachorro-quente
no carrinho da esquina era um verdadeiro
acontecimento. Sandália plataforma e o

tradicional brinco argola não faltavam no

meu figurino. E ele estava sempre feliz,
nada gerava conflitos, não víamos a ,hora
de voltarmos para o nosso ninho.

As noites em um colchão no chão
nunca foram'problema. A falta de gela
deira sim.

Foi então que a minha sogra decidiu
fazer uma boa ação. Uma volta nessas lo
jas de departamento e nossos, problemas
começaram. .

Depois de três dias veio a entrega.
Mesa, geladeira, fogão, microondas, armá
rio e tudo que uma cozinha convencional
costuma ter. De brinde vei� ela. As visitas .

se tornavam cada vez mais frequentes,
assim como as provocações. Nada ino
vador, as tradicionais. Tipo, 'meu filho
está magro, acho que não está comendo
direito', ou 'ele sempre fez sucesso com as

mulheres, teve a primeira namorada aos

12', mais 'não conte que estou namoran

do, meu filho morre de ciúmes de mim',
acredita a velha metida a donzela. Depois
veio:' estou pensando em convidar a ex-na
morada dele para passar uns dias comigo, o
que você acha?' Mas a pior foi quando en

gravidei, 'cuidado, você vai engordar muito
e meu filho vai continuar um gato'.

Quem é capaz de dizer isso para uma

grávida? A minha sogra, é claro, e tudo
isso sem demonstrar uma gota de piedade
ou arrependimento. '

.

A vingança não foi planejada, mas

meu filho nasceu, um menino lindo, que
me fez descobrir que daqui uns anos vou

estar do outro lado. O choque foi imedia
to. Já estou preparando o repertório e nem

acho mais minha sogra tão maquiavélica
assim. Vejo as colegas do meu filhote (de
dois, três anos...], na creche, -todas abra
çando, beijando e sorrindo para ele. Logo
me pergunto se aquela loirinha de olho
azul acha que vai ser tão fácil assim rou-

bàr o dengo da mamãe aqui.
.

NOVELAS

VARIEDADES---------

- CAMA DE GATO
Domênico falo poro Gustavo tomar cuidado
com VerÔnica e eh� reage surpreso. Sofia proíbe
Pedro de se relacionar com Débora e ele fico
confuso com o atitude do mõe. Gustavo chego
em coso e fico incomodado por Rose descon- .

fiar de que ele nõo tenho mudado. Tiõo troco o

nome de Heloísa pelo de Rose e elo fico furioso.
Fiasco conto poro Tiõo sobre suo namorado vir
tual e escreve um recado poro elo. Um oficial
de Justiça entrego uma intimoçõo poro Gustavo.

TEMPOS MODERNOS
Abrõozinho morre e Albano mondo-Deodoro vas

culhar o loja do alfaiate. Leal é ameaçado por
Ramon que tento fazê-lo desistir de construir o
Titõ II. Bodonski fico deprimido. Mario Eugênio
tento pegar o boroto-robô-espiõ de Deodoro e

atravesso uma janelo de vidro. Jonnis diz poro
Túlio que eles nõo podem mais se ver. Albano
exige que Regeone lhe conte onde passou o noi
te. Nelinho prende Zeca no despensa. Leal surge
no assembleia do pessoal do Golerio�

VIVER A VIDA
Ingrid sugere que Jorge fole com Luciano e deixe

que elo decido se quer continuar com ele. Já em

coso, Betino se dá conto de que está sem o alian

ça e'ligo desesperado poro Corlos. Cido falo poro
Gustavo sobre o banho que Betino tomou e tento
avisá-lo sobre uma possível troiçõo. Jorge chamo
Poixõo poro conversor. Luciano elogio o mõe por
ter comprodo roupas novos e elos combinam ir 00
cinema. Arione converso com Morto e o tronquilizo
sobre suo doença. Doro conto poro Garcia que está

grávido e ele fico surpreso.

PODER PARALELO
Sílvio tento convencer Loilo o sair com ele do
clínico. Lucas diz o Tucci que ninguém vai ati
rar em ninguém pro valer. Lucas mondo Kholid
se entregar, do contrário Loilo morre. Gigi diz
o Téo que nõo quer ir à polícia acusar quem
matou Jorge. Téo capto o história, pois já tem

quase certeza de que foi Coló quem matou Jor
ge. Luísa está lindo, pronto poro o festa, Oog
o fotografo e deixo cloro poro elo que só está

fotografando o festa poro ter dinheiro poro se

sustentar mais tempo foro.

BELA A FEIA
Vera fico perplexo diante do revelação de Belo
e apelo pedindo que elo seja os olhos e ouvidos
do filho no agência. Policiais começam o inves

tigar o morte de Mariano. Elvira. desc.onfio de
que Mogdoleno esteja armando algo poro cimo
dela. Belo conto que vai continuar trobolhondo
no agência por conto de um pedido de Vera. Dr.
Rubens diz que o polícia prendeu os bandidos

.

que sabotaram o boteco e que o interdição está
.

suspenso. Uma policial pergunto se Dinorá co-'
nhecio Carlos, o namorado do amigo.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade dos emissoras).

• Cne Cidade 2

,Invenções em um

mundo de massinha
Wallace & 6romit - personagens de

animação em massa de modelar cria
dos nos anos 80 pelo animador inglês
Nick Park - protagonizam estas 11 pe
quenas histórias, todas envolvendo as

atrapalhadas invenções de Wallace,
eue sempre colocam a dupla n.as en

crencas mais engraçadas.

Os detalhes de
Clorice Lispectht_
Resenhada com destaque pela im

prensa estrangeira, a obra revela, pela,
primeira vez, espectes fundamentais na

trajetória -de Clarice lispector, desde a

origem miserável e violenta na Ucrânia
ao reconhecimento internacional. O au

tor tece relações entre a vida e a obra da
brasileira - como fazia questão de ser

chemcdu- numa narrativa envolvente.
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Gisele ainda é a

mais bem paga
6isele Bündchen ainda lidera o

ranking das tops mais bem pagas
do mundo. De acordo com o site
"Walletpop.co.uk", ela teria faturado
aproximadamente USS 35 milhões
só em 2009 - mesmo contando os

meses ém que se afastou das câmeras
para cuidar do filho, que nasceu em

'dezembro. Depois de 6isele, a mais
bem,paga é Kate Moss, que faturou
USS 7,5 milhões no ano passado.

Katy Perry é vista
em loja de bebês
Katy Perry e o noivo Russell Brand só
fazem aumentar os rumores sobre a

possível gravidez da cantora. De acor
do com o jornal "The Sun", eles foram
vistos no domingo, 10 de janeiro,
na loja de artigos infantis Cubs, em
Iondres, brincando com sapatinhos de
bebê. A criança teria sido concebida
na índia, durante férias românticas dó
casal. O casal ainda não deu declara
ções sobre o assunto.

_

Quimioterapia
'

pode curar Hebe
Os médicos do Hospital Albert Eins
tein, responsáveis pelo tratamento de
Hebe Camargo, acreditam que seis
sessões de quimioterapia poderiam
curar a apresentadora do tumor que
ela desenvolveu no peritônio - mem

brana que reveste os órgãos da região
àbdominal. O câncer ainda estaria em

estágio inicial de desenvolvimento,
o que significaria grande chance de
sucesso no tratamento.

SUDOKU

I Olha só a Mel,
fazendo um

dengo para a

câmera! O Clic
é da leitora
Scheyla
Brustolim.

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

repetir números, em cada linho e códo coluna. Também
não se pode repetir números ém cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

Instabilidade diminui a partir da noite. Não

SOLUÇÃO se descarto o risco de temporal isolado. li> Fases da lua

Temperatura amena. CRESCENTE NOVA MINGUANTE CHEIA

7/1 15/1 �,.., 23/1 30/1

�, Jaraguá do Sul e Região \)

HOJE QUINTA SEXTA SÁBADO
MíN: 22°C MíN: 20°C MíN: 18°C MíN: 20°C
MÁX: 27°C ' MÁX: 26°C MÁX: 23°C, MÁX: 25°C
Sol com chuva Sol com chuva Nublado Encoberto

'UI! ÁRIES
'

4ftI
(20/3 a 20/4)

r
,Às vezes o segredo

� é a alma do negó-
cio. Evite medir for

ças com pessoa autoritária. No
amor, um pouco de discrição e

privacidade fará bem. Concentre
seus esforços no setor em que
deseja se beneficiar, qrregace as '

mangas e siga em frente.

)(
GÊMEOS .

('21/5 a 20/06)
Às vezes, mudanças
profundas são
necessárias. Não

vai ser fácil, mas tente manter a
disciplina. Nos assuntos do cora

ção, encontros e, novos co'ntatos
trarão surpresas agradáveis.
Procure não se distrair para não
perder dinheiro.

lJ� LEÃO

�..:> (22/7 a 2218) ,

.:: ') Você deve se
'

� \.I-; concentrar nas ati-
vidades,de rotina.

Alguns contratempos não estão ,

descar:tados. A paixão promete
ser muito estimulante! Pode sen
tir falta de maior conhecimento
no trabalho, aprender algo $obre
sua profissão é uma boa ideia.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Tudo indica que
,você saberá atrair'#

LIBRA
(23/9 a 22/10)

, Fatos novos podem
-

q10vimentar este
dia. Divergências

.

de opiniões talvez estremeçam
algumas relações. Quanto mais
liberdade tiver, melhor. Apoie-se
mais em seus valores e busque a

segurança que tanto precisa em

saídas inovadoras e ousadas.

novos' recursos,
mas é preciso selecionar melhor
suas amizades. É hora de
reavivar a paixão com a pessoa
amada. Hoje, faça todas ,-S
coisas que te agradam sem se

preocupar com a opinião alheia!

, TOURO
(21/4 a 20/5)
As afinidades
estimularão as rela

ções. A rotina tende
a ser estressante, procure não
se sobrecarregar. No romance,
forte cumplicidade. Um clima
de esperança contagiará seus

passos, confie na sua intuição e

exiba suas novas i�eias.

� ""'l CÂNCER

'Il}'
VIRGEM

,(.� (21/6 � 21/7) .

(23/8 a 22/9)
l'-.ã..._tI.":;, O desejO de ampliar O céu promete
: 'os horizontes pode um dia de sorte e

estimular o tra- curtição, só evite
bolho. Vai querer se aproximar assumir compromissos financei-
de todos que ama. No romance, ros. A fndem é fazer o que gosta,
ligações superficiais não terão namorar muito e se divertir.
vez! Relações de parceria exi- Quebre sua rotina fazendo um

gem reciprocidade e você poderá passeio divertido ao lado de
aprender algo com elas hoje. alguém em quem confie.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Hoje, você terá faci
lidade para mostrar
seu lado mais
criativo. Não perca

tempo com assuntos emperrados,
mude o foco! No romance, o prazer
e a diversão prevalecerão. Dê
atenção aos irmãos. As suas ações
estarão mais ponderadas.

CAPRICÓRNIO

•_ (22/12 a 20/1)
..,.. Evite bater de

frente com pesso
as autoritárias. O

seu jeito espontâneo vai acertar
em cheio o coração da pessoa

.

amada, mas não abra mão do

diálogo! Tenha atitudes mais
equilibradas, aproveite para
exercitar a calma e a paciência.

o CORREIO DO POVO mQUARTA-FEIRA, 13 DE JANEIRO DE 201 Õ

DIVIRTA-SE
. Sensibilidade
Um navio navegava já muito longe
da costa, quando- começou a afundar.
Rapidamente, o comandante começou
a berrar:
- Abandonar o navio! Mulheres e

crianças primeiro!
U� senhor, que tinha mulher e seis
filhos dentro do navio, aproximou-se
e disse, com lágrimas nos olhos:
- Eu estou muito emocionado, Coman
dante. O senhor é muito humanitário!
- Humanitário uma ova! Depois que os

'

tubarões estiverem de barriga cheio,
eles não vão querer saber da gente,
meu senhor!

. AQUÁRIO
(21/1 o 18/.2)

\ Siga a sua i�tui-: ) ção.' Poderá se
.

destacar em ativi
dades' que exijam concentração.
A atração física pode apimentar
a relação amorosa. Nunca é
tarde demais para acreditar no '

vida e ir ao encontro do que você
quer. Vá à luta sem medo.

PEIXES
, tII.. (19/2 a 19/3)
�_ O dia beneficia
Y-''''''' atividades que

precisam de grande
público. No campo sentimental,
a fase é das mais vibrantes,
favorecendo paqueras. Faça novos
conta,tos, ampliando o seu círculo
de amizades você também aumen

tará sua visão de mun�o.
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Por Kamila Perito
komilo@ocorreiodopovo.com.br

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

As filhas Darci
e Márcio

parabenizam
Walli Rutsatz

pelo aniversário
.

dia 29 de
dezembro ,,___.-....;.;.._........._..

Cida Rosa,
de' Corupá,
comemorou

idade novo dia"
primeiro. Os
familiares e

amigos mondam
os parabéns

A família parabenizo Fernando
Rosa pelo suo formatura dia 17

de dezembro
Fernando e Felipe desejam felicidades poro Analice
que comemoro idade novo dOia 18 e Marina dia 16

No próximo
dia 20, Marcos
Mannes e

suo esposo
Vanuse Ruon
Mannes� estarão
completando 21
anos de casados.
Os familiares
desejam
felicidades

Dia 5, o casal Adilar e Edvirges
Dalsochio comemoraram Bodas de
"Prato. Suas filhos Daniela e Elis e o

genro Beto mondam os parabéns

Antonio trocou idade dia 11. As filhas
Gisele, Giane, Leticia e a esposa Irma

mandam um super beijo

Joice Feliciano
comemorou

idade nova

dia 11. A

amigo Adriane
Massaia e

os colegas
das lojas MM
mandam um

super beijo

As filhas,
netos e genros,

desejam
felicidades aos

aniversariantes
do mês de

janeiro, Olívio e

Martinho
Dra. Márcia Vieira e seu filho· Leonardo, em Penedo/RJ,

conhecida como "Pequena Finlândia"
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CHINA VAI AS COMPRAS
Com reservas internacionais de mais de 2 trilhões de dólares, a China está realizando uma série de aquisições estratégicas ao redor do

- mundo. Neste momento em que muitas empresas estão fragilizadas por causa da crise econômica, nõo faltam bons negócios para quem -

está pensando no futuro. O-governo chinês sempre foi adepto de um planejamento minucioso e por isto tem bem claro quais os alvos
prioritários e, assim que chega o momento certo, está realizando ou estimulando as aquisições. Seu princip,al alvo é investir em fontes
de recursos naturais de que é um voraz consumidor De janeiro a novembro deste ano, os investimentos chineses em ativos fixós foram de

-

inacreditáveis 32,1% superior ao de igual período do ano passado.
-

_ PORTO DE SÃO FRANCISCO REAGE
Estõo previStos investimentos de RS 95 milhões no primeiro se

mestre deste ano em melhorias. Entre outras providências, será
aumentado o calado de 11 para 14 metros. Desta forma, melhora
sua competitividade e poderá atrair cargas de outros estados.

, ,

AEROPORTO DE JOINVILLE
O aeroporto de Joinville espera receber diversos investimentos
sendo o mais importante o ILS para poder operar em condi

ções desfavoráveis de tempo. Ao mesmo tempo espero-se o

convênio com a Prefeitura para viabilizar a ampliação da pista
para quase 2 mil metros e desta forma permitir o aumento das

operações com cargas aéreas e obter a garantia de vôos. Da
forma como está, é mais fácil ir direto para Pinhais.

DIVULGAÇÃO

MEGA ESTRUTURA DA HAVAN
Antes do Natal a Havan realizou o anúncio oficial do empreendimento que será erguido ao lado da Cebrace. O investimento
de RS 25 milhões prevê além do Centro de Distribuição previsto 'para atender até 100 -lojas - atualmente a Havan conta
com 16 e prevê a inauguração de mais 10 este ano - a "Parada Havan" com loja, restaurante, lanchonete, mirante e posto
de gasolina. Não há dúvidas que será um divisor de águas para Barra Velha.

QUIOSQUE PR�MIADO
OS proprietários do Ouiosque do Sol, localizado no praia de Itajubá, depois de
verem seu estabelecimento ser escolhido com 2007 e 2008 pelo revisto Veja
como o melhor do litoral norte catarinense, vivem o expectativa de também
faturarem a premiação de 2009.

MUDANÇA DE- RUMO
'

'

Depois de São Bento do Sul ser duramente atingido pelos problemas
-

na suo

prinCipal atividade - a fabricação de móveis - encontrou nos têxteis uma ter
mo de ocupar sua mão de obro. Com o retomada dos negócios com móveis, o
Cidade volta o sonhar com o pleno emprego. São Bento do Sul também (Ibriga
uma unidade da Dotasul que monte computadores e que também tem planos
de expansão.

UM PORTO DE UM NOVO TEMPO
Previsto para o segundo semestre de 2010 o entrega do Porto de Itapoá. Será o

primeiro porto de Santos poro baixo cem calado suficiente para poder receber os
gigantescos navios de contoiner que não possam pelo canal do Paramá.ltapoá per-

-

mitirá não só o embarque direto dos conteiners como poderá servir como integradot
recebendo conteiners emborcados em outros portos. Espero-se o movimentação de-
300 mil conteiners por ano no novo porto.

HOLLVWU INVESTE
Mais um centro de distribuição com área de 10.000 metros quadrodos deverá ser

erguido em Barro Velho, às margens do BR-l 01 e poro tonto o HollyWu já anunciou
-.

o aquisição de área de terras. Este investimento será realizado pelo Supro Com. de
_ Import. e Export. ltdo, que é dona do marco Holly WU. Prometido o criação de 50

empregos diretos e 120 indiretos. A empresa comercializo ampla linho de produtos
como mochilas, pastas, bolsas entre outros de nove importantes marcos.

Ikarsten@netuno.com.br

Ikarsten@netuno.com.br

COMBUSTíVEL
. .

� .

dução de álcool. está 7,7% menor
Chuvas excessivas prejudicaram o rendimento da produção em 2009/10
A produção de álcool do cen- mais interessantes na maior

Iro-sul brasileiro na terriporada parte da safra, também contri

,2009/10 até 10 de janeiro baixou buiu para esse resultado.
7,69%, em comparação ao mes- Em 2009/10, 43,31% - da
·mo período da safra anterior. Até -

cana processada 'no centro-sul
a última quinzena de dezembro, foi direcionada para a pro
a produção total atingiu 22,7 bi- dução de açúcar. No período
lhões de litros. As informações de 2008/09, o número foi de
são da Unica (União da Indústria �9,75%. Já a produção de ál
de Cana-de-Açúcar).

No mesmo período de
2008/09, 24,6 bilhões de litros
foram produzidos, numa tem
porada em que a produção do
biocombustível caiu pela pri
meira vez desde 2000/01. As
chuvas excessivas durante - o

inverno reduziram a concentra

ção _ de sacarose na cana, o que
diminuiu a produção de álcool.
O direcionamento de mais ma

téria-prima para a produção de

açúcar; cujos preços estiveram

cool recebeu '56,69% da caria
.

- INDICADORES
processada, contra 60,25% na

temporada anterior. -

Em dezembro, as vendas
de álcool hidratado, para o

mercado doméstico registra
- ram um crescimento de 7,65%
em relação a novembro, atin
gindo 1,46 bilhão de litros.

TR- -0,048% 12.JAN EI RO.20 10

CU(3 983,37 DEZEMBRO.2009

BOVESPA ,-0,51% 12.JANE1RO.2010

POUPANÇA 0,5000 12.JANEIRO.2010

DÓLA� COMERCIAL (EM RS) 1,7460
DÓLAR TURISMO (EM RS) 1,7100' 1,8400 .-t 1,18%
DÓLAR PARALELO (EM RS) 1,8200 1,9200 +0%

EURO (EM RS) 2,5316 2,5357 "t 0,53%

LOTERIAS

Na temporada,
a produção de

-

álcool recebeu
-

56% do total
.

CONCURSO N° 495

o 'I ,�" O�i ""O, 04 -- OfJ ... 01
08·- 09 - H -13 _., 15
'�'1 ._, '�, ""- 21. - 24 - 25
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REtIDA

Pobreza erradicada até 2016 Lula revê
itens do PNOH

Em seis anos, índice de desigualdade deve estar em 0,488 Após reivindicações da

Igreja Católica, o presiden
te Luiz Inácio Lula da Sil
va mandou reaver o trecho

pró-aborto no decreto do 3°
Plano Nacional de Direitos

Humanos, argumentando
que ele não traduz a posição
do governo. Com as modi

fícaçôes, o texto deverá fa
zer uma defesa genérica do
aborto, no contexto de saúde
pública. Os itens sobre a: vio

lação dos direitos humanos
durante a ditadura também
serão alterados.

DIVULGAÇÃOjUJCAS BRAGA
Se o Brasil mantiver' o mes- quisa Econômica Aplicada).

mo ritmo de diminuição da O .documento revela a ten

pobreza extrema e da desi-' dência de o país ter em 2016

gualdade de renda observados . a desigualdade da renda do
nos últimos cinco anos (2003 trabalho em 0,488 do índice
a 2008) poderá obter' indica- Gini. O coeficiente varia de O
dores SOCIaIS próximos aos a 1 - quanto 'mais próximo do
de países desenvolvidos em zero, menor é a desigualdade
2016� Também poderá alcan- de renda num país. Na primei
çar uma taxa de pobreza abso-' ra pesquisa, em i960, verificou
luta de 4%, o que significa sua � se índice Cíní de 0,499 no país.
quase erradicação. Os dados Em 2005, o índice nos EUA era

são do Ipea (Instituto de Pes- de 0,46; na Dinamarca, 0,24.

Existem ainda outros três fato
res decisivos: a elevação do

gasto social no país,' que cres

ceu de 19% do PIB em 1990

para 21.,9% 2005; o aumen

to. do papel do município na

implementação das políticas
sociais, que saltou 53,8% em

participação nos gastos so

'ciais no período' de 1980 a

2008; e a participação social
na formatação e gestão das po
líticas sociais. Indices dvem melhorar até 2016

REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL- ESD\DO DE SANTACATARINA
Tabelionato do Município e Comarca de Jaraguá do Sul-MargotAdeliaGrubba Lehmann,Tabeliã eOficiala Designada-AvenidaMarechal Deodoro da Fonseca nO 1589· 'Ielefone. (47) 3273·2390

.
,

., Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h '
•

.EDITALDE INRMAÇÃO ,

.

.

Saibam todos quevirem o presente editai, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados apartir da publicação deste editai a os aceitar ou pagar no tríduo legal
(3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto àpossibilidade de oferecimento de respostaescrita nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente.Apresentepublica
ção se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s) fora daCircunscrição
Geográfica da Serventiaou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação noende� fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA

T.bellonato do Município eComa,,,, de J.raguá do 5�1

Margot Adelia-Grubba Lehmann,
Tabeliá �OfIciai. oesig".da

Avenida Marechal Deodoro da fonseEa nQ 1589,
Telefone: (47) 3273-2390 H. de Func. 09:0011 às 18:0011

Protocolo: 133703 Sacado: ADEMIR FRANCISCOWOLF CPF: 3.83.076.429-49
Cedente: CIZESKI !NCADM E EMP IMOBIlJARIOS lIDA CNPJ: 79.251.534/000
Número doTítulo: 3680/09 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 25/12/2009 Valor: 1.650,00
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 39,24, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$10,4O

Liquidação após a intimação R$10,4O, Q>ndução: R$ 32,90, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O
---------------------------------------------------------------_--------------------------------_--------

Protocolo: 133168 Sacado: INDUSTRIA MADEIRACmODINI lIDA. CNPJ: 83.619.734/000
Cedente: COMPENSADOS E lAMINADOS SANDRI lIDA CNPJ: 04.595.429/000
Número doTitulo: 019067 Espécie:Dup1icata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL $A ,

.
DataVencimento: 20/12/2009 Valor: 47l,00

Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 20,23, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 20/12/2009 Valor: 29.229,66
Liquidação após a intimação: R$1O,4O, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,4O

Protocolo: 133051 Sacado: SASSEAUMENTOS lIDA CNPJ: 84.429.778/000
Cedente: ACUCARGUARANI S/A CNPJ: 47.080.619/000'

,

Número doTítulo: 36856001 Espécie; Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 20/ 12/2009 Valor: 29.640,00
Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edítal; R$ 10,40

Protocolo: 133487 Sacado:AL'IAMIRO INAClO ECIAlIDA
. CNPJ: 00.970.282/000

Cedente: MOINHOCATARINENSE $A CNPJ: 85.129.518/000
Número doTítulo: 11543/AI Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação "

N>resel1tante: BANCODO BRASIL $A DataVencimento: 28/12/2009 Valor: 600,57
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$14,60,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 133635 Sacado: JANDIL'iON CRISTIANO GUMZ ' CNPJ: 04.816.933/000
Cedente: FM PNEUS lIDA CNPJ: 81.374.845/000 ,

Número doTítulo: NCl17297/1 Espécie:Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
:'Presentante: BANCO DO BRASIL� DataVencimento: 30/12/2009 Valor: 380,00
Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, Edital: R� 10,40
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 133052 Sacado: SASSEAIlMENTOSUDA , CNPJ: 84.429.778/000
Cedente:ANDRADEAcucAR EALCOOL$A CNPJ: 54.929.02I/000
Número doTítulo: 22592*001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 20/12/2009 Valor: 29.996,64
Iiquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ q,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 133861 Sacado: ASM EQUIP· TECNOlDGIADA INFO CNPJ: 08:773.613/000
Cedente: OESACOMEREPRES lIDA CNPJ:81.611.931/ooo
Número doTítulo: 5326027U Espécie: Duplicata deVendaMercantil
Apresentante; BRADESCO DataVencimento: 21/12/2009 Valor: 154,55
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O
-----------------_._------�---------------------------.:_--------------------------------_:._-----�----------

Protocolo: 133326 Sacado: LEPI!ND E COMDE RELOGIOSME CNPJ: 04,683.763/000
Cedente: RH INDCOMDE PAPEIAO lIDAME CNPJ: 02.576.052/000
Número doTítulo: 1000143.001 Espécie: Duplicata deVe�daMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU SA. - DataVencimento; 19/12/2009 Valor: 492,31
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 133053 Sacado: SASSEAIlMENTOS lIDA CNPJ: 84.429.778/000
Cedente: ANDRADEACUCAR EALCOOL $A CNPJ: 54.929.0Zi.!000

, Núínero doTítulo: 21825*001 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 20/12/2009 Valor: 30.080,86
Liquidação após a intimação: R$1O,4O, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40
-----------------------------------------------,..----------------------------------------------t----------

Protocolo: 133299 Sacado:A..'iSOC RECR DOS SERVPUBUCOSMUNICDE CNPJ: 83.784.652/000
Cedente: DISTRIBUIDORADEAUMENTOSSARDAGNAlIDA CNPJ: 00.056.685/000
Número doTítulo: 101612751 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASIL $A DataVencimento: 22/12/2009 Valor: 363,72
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

'Protocolo: 133897 Sacado:MARCELOROCHA HEREDIA CPF: 405.634.050-15
Cedente:AM CRED FACTORING FOMENTO MERCANm lIDA CNPJ: 01.453.006/000
Número do Título: ,P343605/5 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação '

Apresentante: BANCO DOBRASILSA DataVencimento: 28112/2009 Valor: 649,62
Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 133056 Sacado: SASSEAUMENTOS lIDA CNPJ: 84.429.778/000
Cedente: ACUCARGUARANI S/A CNPJ:47.080.619/ooo
Número doTítulo, 36164*001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 20/12/2009 Valor: 30.398,85
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 133289 Sacado: BIER HAUS CHOPERIA I1'DA·ME CNPJ: 11.083.117/000
Cedente: HYGIESYSTEMSCOMLE DIST I1'DA CNPJ: 01.517.623/000
Número doTítulo: 300368

. Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAUSA. DataVencirr6!nto: 10/12/2009 Valor: 148,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10AO

Protocolo: 133139 Sacado: OSORIO KANZLER
,

CPF: 254.928.457-72
Cedente: MAGAZINE D&CLIDAM.E CNPJ: 10.526.768/000
Número doTitulo: 01 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
:'Presentante: BANCO ITAU SA. DataVencimento: 14/12/2009 Valor: 822,00
Liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$ 14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 133298 Sacado: SEBASTIAONELSONMARTINS CPF: 539.171.209·25
Cedente: DESPACHANTE PEREIRAUMA lIDA CNPJ: 07.969.719/000
Número doTítulo: 175 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação .

Apresentante: BANCO ITAÚ SA. DataVencimento: 17/12/2009 Valor: 220,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 133005 Sacado: CIAITON NUNESGONCALVES CPF: 005.335.900-35
Cedente: SICOOB·SCBLUCREDICOOP ECON E CREDITO CNPJ: 03.960,819/000
N(unero di>Título: 12112 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
Apresentante:BRADB$CO DataVencimento: 20/] 1/2009 Valor: 105,00
Liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$'8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

P;�t���i��·i33õ66··&;�d�:·COMERCiALMüiTIso�·iIDA············OOj;0Õ�842.oosiÕoo J

Cedente: REMAR!COMERCIALITOA CNPJ: 55.129.704/000
Número doTítulo: 068533/B Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
Apresentante: BRADESCO '. DataVencimento: 20/12/2009 Valor: 1.221,44
Liquidação após a irttimação: R$ 10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O
---------------,..-----------1"'-----------------------':'----.-----------------------------------------------,..-

Protocolo: 133240 Sacado: DANIElABUSSI CPF: 026.390.369-98
Cedente: COMVARDECOSMETICOS FACECORPO lIDA CNPJ: 07.221.619/000
Número doTítulo: 72.2079B Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 2,0/12/2009 Valor: 120,00
Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,4O

Protocolo: 133611 Sacado: PAULO DONISTE GUEDES CPF: 024.521.499-26
Cedente:ALESSANDRACARlAMALSCHI1ZKY
Número doTítulo: 8105 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: UNIBANCO·UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA. Data Vencimento: 25/12/2009
Valor: 195,62" ,

Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 133245 Sacado: SUP PONTO ZERO ITDA CNPJ: 08.3lO.001/000
Cedente: ROMANlINDUSTRIA ECOMERCIO DECHOCOlATE
Número doTítulo: í21874A Espécie:Duplicata deVen,daMercantilpor Indicação
Apresentante: BANCO SANTANDER SA DataVencimento: 15/12/2009 Valor: 318,56
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O
----.-------------------------------------------.� .. _-----------------------------------------_.:._-----------

Protocolo: 133004 Sasado: RAUUNO KREIS JUNIOR • CPF: 775.126.859-04
Cedente: CRICIUMACONSTRUCOES lIDA CNPJ: 83.812.404/000
Número doTítulo: NP 30427 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAL DataVencimento: 20/12/2009 Valor: 1.874,95
Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 133223 Sacado; SUPERM PONTO ZERO I1'DA CNPJ: 08.310.001/000
Cedente: FOSCASA DISTRlBillCAO E lDGISTICA lIDA
Número doTítulo: 1708-2 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante: HSBC BANI< BRASIL SA. BANCOMUITIPlD DataVencimento: 06/11/2009
Valor: 943,77
Liquida�o após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 46,28, Diligência:'R$ 20,80, Edital: R$10,4OProtocolo: 133499 Sacado: ROSEMERI PRUSTKOHN CPF: 030.224.769-65

Cedente: CANTU·COMERCIODE PNEUMATICOS EACESSORIOS lIDCNPJ: 10.158.356/000
NúmerodoTítulo: 1 002204ANEspécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação

,

Apresentante: BANCO DO BR4$IL $A DataVencimento: 26/12/2009 Valor: 425,00
Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 133225 Sacado: SUPERM PONTOZERO lIDA
Cedente: FOSCASADISTRlBillCAO E lDGI8TICA lIDA
Número doTítulo: 1708-1 Espécie: DuplicatadeVenda Mercantilpor Indicação
Apresentante: HSBC BANI<BRASILSA. BANCOMUITIPlD DataVencimento: 27/10/2009
Valor: 943,78

'

Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 46,28,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

CNPJ: 08.310.001/000

Protocolo: 133219 Sacado: FIXSUL INDUSTRIA E COMERCIO UDA CNPJ: 00.933.683/000
Cedente:WIFERCOM E REPRESENTACOES ITDA '

Número doTítulo: 030444011 Espécie: Duplicata deVenda Mercantilpor Indícaçâo
Apresentante: HSBC BANI< BRASIL SA. BANCO MUI11PW DataVencimento: 16/12/2009 Valor:
259,20
Liquidação após a intim�ção: R$10,4O, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 133031 Sacado: RUBENS KRAUSE CPF: 650.975.219-00
Cedente: POLIMIXCONCRETO LIDA CNPJ: 29.067.113/000 '

Número doTítulo: GM010213 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante: BRADESCO . DataVencimento: 21/12/2009 Valor: 2.342,50
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$13,191 Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 133017 Sacado: SUPERMERCADO PONTO ZERO lIDA 'CNPJ: 08.310.001/000
Cedente: ALDRIDISIRB.GENEROSAUMENTICIOS lIDA CNPJ: 83.822.056/000
Número doTitulo: 0000265123 Espécie: Duplicata deVendaMercàntíl porlndícação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 17/12/2009 Valor: 2.172,30
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20(80, Bdítal: R$ 10,40

Protocolo: 133162 Sacado: GAlETERIAAGUZZOU AGUZZOU lIDA CNPJ: 11.065.575/000
Cedente: ESCRITORIO CONTABILBUCHMANN SC lIDA CNPJ: 76.371.582/000
Número doTítulo: 1803 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASIL $A DataVencimento: 22/12/2009 Valor: 656,00
Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$20,80, Edital: R$ 10;40
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 133124 Sacado: RUBIAHELENA SPIES CPF: 485.051.539-87
Cedente: JUUO CESARVLSCHMIDT I1'DA CNPJ: 09.483.672/000
Número doTítulo: JVL02

• Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU SA. DataVencimento: 20/ 11/2009 Valor: 303,50
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

P;�����i�·i33õ42-·&;�d�:·SASSE·ALiMENTOs·IIDÃ·············cNiiã4.429�77ãiooo·:
Cedente:ACUCARGUARANI S/A CNPJ:47.080.619/000
Número doTítulo: 36157*001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação

, Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 20/12/2009 Valor: 25.332,3.7
Liquidação após li intimação: R$10,4O, Condução: R$13,19,Diligência: R$ 20,80, Editai: R$10,4O
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 133706 Sacado:TATIANESIEBERI' CPF:036.787.219-66
Cedente: DJD IMOVÉIS lIDA CNPJ: 83.540.187/000
Número doTítulo: RENEGOCIACO Espécie: Dupliçata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 27/12/2009 Valor: 1.016,00
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Editai: R$10,4O

Protocolo: 133044 Sacado:GALErERlAAGUZZOU &AGUZZOLI lIDA CNPJ: 11.065.575/000
Cedente: OESACOM E REPRES lIDA CNPJ: 81.61i.9311000
Número doTítulo: 5311989B Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 16/12/2009 Valor: 607,47
Liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40 Protocolo: 133305, Sacado:THAMY1HUYLJNDE CARVAIROTAVARES CPF: 053.618,449-69

Cedente: RETIFICADEMOTORESGUARAMIRIM lIDAME CNPJ: 07.582.628/000
Número doTítulo: 2005 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA

.

DataVencimento: 24/12/2009 Valor: 215,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 133365 Sacado:GAlETERIAAGUZZOU EAGUZZOU lIDA CNPJ: 11.065.575/000
Cedente: DISTRlBUIDORADEAUMENTOSSARDAGlIJA lIDA CNPJ: 00.056.685/000
Número doTítúlo: 101625031 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL $A DataVencimento: 23/12/2009 Valor: 533,86
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 4,74,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 133046 Sacado: SASSEi\LIMENTOS lIDA CNPJ: 84.429.778/000
Cedente:ANDRADEACUCAR EALCOOLSA, NPJ: 54.929.021/000

,
Número doTítulo: 21810·001 Espécie: Duplicata deVi ndaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVend ento: 20/12/2009 Valor: 27.216,02
Liquidação após a intimação: R$ 1G,40, Condução: R$ 13, , Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
........................................................................ �.::

.

Protocolo: 133048 Sacado: SASSEALlMEN'JOS I1'DA
.

CNPJ: 84,429.778/000
Cedente:ACUcf\RGUARANI S/A - CNPJ:47.080.619/000
Número doTítulo: 35326*001 Espécie: DuplicatadeVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 20/12/2009 Valor: 27.247,92
Liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

, Protocolo: 133348 Sacado:TPM !NFORMATICA lIDA . ME CNPJ: 07.8á6.652/000
Cedente: FAGUNDES COMEXP!MP lIDA CNPJ: 07.953.689/000
Número do Título: 12640 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚ SA DataVencimento: 17/12/2009 Valor: 1.022,67
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 133614 Sacado: GISELE CRISTINEDA LUZ CPF: (J53.603.�9-83
. Cedente:ALESSANDRACARlAMALSCHI1ZKY
Número doTítulo: 5659565 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: UNIBANCO·UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA. Data Vencimento: 20112/2009
Valor: 293,62
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
--------------------.,-----------------------.,;--_:._-----------------_--_----------------------------------

Protocolo: 132888 Sacado: IGREJAEVANGASS DE DEUS MINMADUREIRA CNPJ: 79.362.521/000
Cedente:MGRBTINTAS LIDAME CNPJ: 03.492.863/000
Número do Título: 3626 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRAPESCO ' DataVencimento: 19/12/2009 Valor: 86,30
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,90, Diligência; R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 133216 Sacado: TROPICALÇOMERCIO E REPRESENTACOES 11' 'CNPJ: 05.246.555/000
Cedente: TAVARES FOMENTO COMERCIAL 11'DA
Número doTítulo: 107862-09 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: HSBCBANI<BRASILSA. BANCOMUITIPWDataVencimento: 20/12/2009 Valor: 519,20
,Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$17,41, Diligência: R$ 20,80, Editai: R$10,40Protocolo: 133049 Sacado: SASSEALlMENTOS I1'DA CNPJ: 84.429.778/000

Cedente: ACUGARGUARANlS/A CNPJ: 47.080.619/000
Número doTítulo: 0003739601 Espécie: Duplicata deVenda Mercantilpor Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 20/12/2009 Valor: 28.843,14
Liquidação após aintirn,ação: R$10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

,

Protocolo: 133335 Sacado:VOIIA CONCEPTS1'oRE CNPJ: 09,405.005/000
Cedente: CImHESCOMPANYIND ECOM [roA CNPJ: 09:104.202/000
Número doTítulo: 4882/A

_ Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante: BANCO ITAU SA. DataVencimento: 10/12/2009 Valor: 697,67
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência:H$ 20,80, Edital: R$ 10,40

-------------_----------_------------------------------------------------------------�-------------------

Protocolo: 133002 Sacado: IGREJA EVANG. ASS. DE DEUSMIN.MADUREIRA CNPJ: 79.362.521/000
Cedente: MGRBTINTAS lIDAME CNPJ: 03.492.863/000
Número doTítulo: 3616 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 20/12/2009 Valor: 84,95

Protocolo: 133050 Sacado: SASSEAUMENTOS lIDA CNPJ: 84.429.778/000
/ Cedente:ANDRADEACUCAREALCOOLSA CNPJ:54.929.021/000

Número doTítulo: 21926·001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantilpor Indicação
, .

---------------------------------------_-_-----------------------.----------------------------_.__ ._._----

MargotAdeliaGrubba Lehmann,Tabeliã eOficialaDesignada
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----------ESPORTE o CORREIO DO POVO ImQUART�·FEIRA, 13 DE JANEIRO DE 2010
,

linha de Fundo

Julimar Pivatto

EXP.ECTATlVA

I

MEMÓRIA

julimar@ocorreiodopovo.com.br
'-,-

i

.

pOIS TOQUES
MUDANÇA.o jogo entre Avaí
e Brusque foi transferido de

,

sábado, 16, para domingo" 17,
às 19h30. Quem solicitou a

mudança foi a PM.
***

BOLÃO.Você que gosta de apostar '.

,

em resultados, uma boa dica é
o bolão do Catarinense 2010,
promovido pelosite FutebolSC.
com.

***
'

VETERANO·Denílson (aquele mesmo,
campeão do mundo em 2002) já,
teria sido oferecido ao Criciúma e

ao Figueirense. ,

***

BlóG,.Depois de resolvermos
problemas tecnológicos, os blogs de
.esporte estãode volta no site www.

ocorreíodopovo.com.br,

. Com timepraticamente formado, Juve aguarda a vinda de mais um colombiano
JARAGUÁ DO SUL

André, Fábio Pará, Thurran,
Carlos Saa e Vanderson; [ader
son, Matheus, luri e Bahia; Iú-.

,

nior e LuísMiguel.Se o Campe
onato Catarinense :

começasse'
.hoje, essa seria a escalação do '

, time do Juventus. O jogo-treino ,

marcado para ontem contra
uma seleção de Timbó foi can
celado e como o estreia está

logo aí (domingo, 17, contra o

Metropolitano fora .de .casa) o

treinador terá de definir' os ti
tulares nos coletivos que fará

.

, durante a semana. '

Mesmo sem a oportunidade'
de avaliar o elenco mais uina

vez, Nazareno disse que a tor
cida pode confiar' no time que
ele e a diretoria estão montan
do. "Podem esperar' um time
que busca se superar, com mui
ta' pegada e com certeza vamos

quebrar todos os prognósticos",
afirmou, se referindo ao fato do

time não ser favorito ao título.
Outra preocupação é quan

to' a parte física. O preparador,
Gesiel Pasiani, disse que toda o

trabalho que deveria ser feitojá
aconteceu e agora ficará apenas
nos treinos especificas, já que o

período de recuperação de _ urn
,

jogo para o outro é muito curto.
'1\, base da preparação física já
fizemos. Mesmo com' a chegada "

,

de novos jogadores, no geral a"
equipe está com urna condição
satisfatória o que já é suficiente
para iniciar o campeonato".

< Quanto a formação do elenco,
falta pouco para que otime este- J

ja completamente formado. O
clube aguarda apenas a vinda de
mais urn jogador da Colômbia. O
nome do atleta não foi divulga
do pela diretoria. Mas, segundo
informações extra-oficiais, 'ele �
volante e tem 27 anos.

GENIELLI RODRIGUES

PIERO RAGAZZI

, '

Nazareno'gara�te que equipe vai se superar a cada jogo e torcida pode confiar o elenco montado pelo Juventus
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FÓRMULA 1

'SCHUMACHER: ,'REF EXOS ESTÃO EM DIA'
- I •

Piloto alemão fez ontem o primeiro teste com um carro dacategoria GP2

""'_<õd 1.0 'MI" 1.OraU lC4j •...-a.� c}..tsi:J II ....... R$ 27.99O,OOGU4!IIIIIoadacle� IR$ 13.99.5.oq eparasIms,_48_deR$ 396)10. hm.de jIms deO,99%o.m. e1� IIAL b:JI da�.deR$ 33.031.80.
ar: lIÚIíiIID pana fIIIfkl� dia 17,24a.a. ..._, fali I.O\tll' 1aíicl.5l31104,.W .....MY 09/10. 2 JIIIIIIrio.a. pIIÇD p i..ra à "'* G ,parlitde t$ 3OA90,00.� 1.0 'MI' Iáxf. jU21CoqMYm/lO, b:JI Aax, .4 plfIas, cam
pIII9!)Q ..... G """dllt$ 29.990.00 ou .....di R$ l ....moo� .. -48 JHIIIaI;iimda R$ ..f23.34..hm .........deO,9'4 CLIIL e ·12,»'X.o.a. ....� CfBUIÕO: It$M.315,32 CEI' náàmo paro e!IIo ClfIIIRI'ÕO de 16,99%. NcNa
ScMm 1.6VHt l3lB1E4O,W fIIIIc..MI09/10,2 pxbs..aapw;o4'" IIpdtdaR$32..030,00_eaIaIad.«n.1R$12.812.,cqeJDllll!bem4_deIS�. liDos de jurosda 1 ,32'X.a..m. e 19,84%a.a.. 1lId da <JPBIII'ÓO de
R$38.m.96.ar..... pana...�dI2-4.1"'-a.a.. SpagtIUc IA 'idRaw.W09/l0..c ....._pllÇDõWIID II ,...dal$ ..Q.99OJX)GUtdado deI$17.196,oo� .. 48�de R$ 712.12. liDa equivaIenIe de
0.9W.a.a.12.,»a.a..'bI&.�I$'l.377,76.ar:�paIO..�da 15�a..a..("tll...6Ii:balá 13.p.ão_.....-cLn.a.oae*xp!L "SebeberllÕodirijo".

JEREZ DE LA FRONTERA

(ESPANHA)
O' primeiro teste de Michael

Schumacher em 2010 não. du
rou. tanto quanto ele esperava,
mas foi o suficiente para o pilo
to alemão retomar a confiança
em sua habilidade. Depois de
completar 52 voltas com um

carro da GP2 no circuito espa
nhol de [erez de la Frontera,
o novo contratado da' equipe
Mercedes GP garantiu que a

velha forma está de volta.
"O teste foi especialmente

'

. bom pelo fato de que, depois
de muito tempo, eu pude pilo
tar novamente em um carro si
milar ao da Fórmula 1. Apesar
do mau tempo, todos os meus

reflexos e sensações no carro

foram os mesmos de antes. E
isso, por si só, já valeu o dia",
afirmou Schumacher, que teve
de interromper a sessão devido
às condições climáticas ruins.

. .

Schumacher continuará o

trabalho no circuito de [erez
- dela Frontera até quinta-feira.
As sessões, além de ajudarem
o piloto alemão a readaptar
se' aos monopostos, servem

como parte do programa de
desenvolvimento do carro da
GP2, principal categoria de
acesso à Fórmula 1.

Depois de três anos de
aposentadoria, Schumacher
voltará à Fórmula 1 nesta'
temporada, pela equipe da
Mercedes. O campeonato co

rrieça no dia 14 de março, com
o GP do Bahrein. Antes disso,
contudo, o alemão de 41 anos

participará dos testes coleti
vos da categoria em fevereiro,
também na Espanlia.

Depois de três anos

de aposentadoria� .

Schumacher garantiu
,

que está em formo

DIVULGAÇÃO

oyoge

Caraguá Auto Elite
UmC1 relação de confiança.

www.autoelite.com.br· Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. � ii 4732746000
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MERNA1.4JOV� 010
.

,

apartirde42 29D�.

$
OIMIIET
............. Alt ....a;o

R .

•
REVISÃO .

. ��m

à vista g4300

I.INHAPRISMA�2010 UNHAVECTRA2.0_ 10

Rs49.99D
I à vísta

AismiiIUlI Jof FhiprMa,_� 'XJIJ!i"� lIOJQ, tom JlI"Vl JIItlD'lIIimaI à'1lista de R$ 3'i990.OD. MaNa 1.4 Jài. Pmt
�4IJ09,�:mIl.an...prarnuciu"àvistadi!R$�et:wll'lonlOÔlX1illde�a.rn.e12,!;8!I.a.a.ttlmentJada

.,_----�---...-�---

di! Sft, e saIk1It lftniaIo em�� lI1I!I5ai5. 10: e KF não in:Just& Astta 2.0, 4��. RlB. anoI� 2009.

�:ao..mmpap """''''ã'tlisladeR$� ved1i12.,o6+= sliior ..R8A.fIeJqJaNer.�2009, anQ/modeIo
:llm.,um....I.......IiII� deR$49.�et.a..........lilldélJ'!Ji,am.eOll.a.ammenlr.QadeS1""esaldofinilrl:iadDem24presta-
tiiesllR!ll5ii!iis.meo=rüoilw:iu6as.. PlamWIIiJD�piiAVI!iahOINIIIelo1m. TOOos;ospI;nJsnemados estirão9ljeitosà
......�deoãlla IG .....�plJlll5iDSB'� SII!I1I pãrio<NisaConstite ast:� nas ltJj�1áriils ChemlrIet

�A�.wi:d!J�� Pmnra:ÇioviilidanopeiododeoBa.mdejilneirode2OQ, pillõlwiuloscornpInbAsilIida.

473274.4444
v. aLDeódom �S51
Cefttm ./Dtt.Jguó Sul se
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PALIO 2002
NOGNV

POR 15.800,00

GOL GIII 2001
POR

15.800,00

CORSA SEDAN
2004·POR

�7.900;OO

GOL 1999-
POR APENAS
11.950,00

,_.
,.f!.!ffIIl'ilíl/llll�íli

3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

o CLIENTE É ESPECIAL, VENHA CONFERIR!

Tuxas compartilhadas com o mercado Carros com procedência Transparência na negociação

2008, Preto, Ar-condicionado, Direç·ão Eléttíca;
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Computador '

de Bordo, limpador €f Desembaçador Traseiro. ,,'
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PEUGEOT 207 HB XR, PEUGEOT 207 PASSION XR PEUGEOT 207 X-LINE

- MOTOR' IAL 8V FLEX 82CV
- AR-CONDICIONADO
- DIREçAO HIDRÁULICA
- BREAK LlGHT
- PROTETOR DE CÁRTER

,

- FAROL DE NEBLINA TRASEIRO

- MOTOR IAL 8Y FLEX82CV
- BREAK LlGHT
- PROTETOR,DE CÁRTER
- FAROL DE NEBLINA TRASEIRO
- RODAS 14"
- COLUNA DE DIREÇÃO REGULÁVEL
- PARACHOQUES NA CÓR DO VEíCULJR$R28.loo \

- MOTOR IAL 8Y FLEX 82CY
- AR-CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- BREAK LlGHT
- PROTETOR DE CÁRTER
- FAROL DE NEBLINA TRÀSEIRO

A PARTIR

R$34.900
A PARTIR

R$37.790

CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

Strasbourg
Blumenau - (47) 3331-4500

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

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

1'1BANCO PEUGEOT

Imagens somente para fins ilustrativos. Promoção Férias Strasbourg é uma campanha das Concessionárias Strasbourg de Blumenau, Itajaf, Brusque, Jaraguá do Sul e Rio do Sul. Toda linha Peugeot 207 e Peugeot 307 com taxa 0% ZERO de juros no financiamento na seguinte condição (SO%
de entrada para toda linha 307 e saldo em 24 meses sem juros e na linha 207 - 60% de entrada e saldo em 12 meses sem juros), outras condições de financiamento estão disponlveis nas Concessionárias Strasbourg. Peugeot 207 HB X-UNE 1.4L Flex, 03 portas, ano/modelo.: 09/10, pintura
sólida, preço público sugerido para venda à vista a partir de RS 28.100,00 e na versão 05 portas, a partir de RS 2,9.900,00 para todo o Brasil, com frete incluso. Peugeot 207 HB XR 1.4L Flex, 05 portas; ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, ano/modelo.: 09/10, pintura
sólida, preço público sugerido para venda à vista a partir de RS 34.900,00 para todo o Brasil, com frete incluso. Peugeot 207 Passion XR 1.4L Flex, OS portas, ano/modelo.:09/10, ar�ondicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura sólida, a partir de RS 37.790,00 à vista com

frete incluso. Sujeito à aprovação de crédito. As condições acima poderão ser alteradas se houver alterações significativas no rnercadofinancelro, sem aviso prévio. Estoque das Concessionárias Peugeot participantes: Peugeot 207 HB X-line 1.4l Flex, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 09/10
- 01 unidades; Peugeot 207 HB XR l.4L Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 09/10 - 03 unidades: Peuçeot 207 Passion XR 1.4L Flex, ano/modelo.:09/10, 05 portas, pintura sólida, frete incluso - -08 unidades. Peugeot 307 HB e 307 Sedan consultar concesslenária. Prazo de vigência da

promoção de 06/01/2010 à 02/02/2010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para outras promoções. Para mais iníermaçôessebre preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessionárias Peugeot participantes, ligue para 0800-7032424 ou acesse www.peugeot.com.br

De Segunda a Sexta das 8h às 19h Sábados até as 13h. - www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER
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Split GREE Corner
9.000Btus

quente e frio.

M._ ,. JI!' •
_
.. _".�'

.iI.

307 SD PRESENCE 1.6 FLEX AR OH VTE ABS A.BAG C.BORDO AOW 2009 47.400 42.900 17.200 1.178,71 961,87
206 SW FElINE HiAlfr.O AR DH VTEAL ABS C.BORDO AO 'RD LTW ""',,0,2008 40:300" 36.300 14.600 .. tOO{Õ1�'818;5S3d!
207HB 14XRSFLEXOKM ARDHVTEAOROLTW 200940.800 37.300 15.200999,17 815,36
JOE� �bX 1.4 í:",�;�m A�'OHYTf"A�AOUV\i,:

.""

"':mJ ';g006, 32.4()(f;� 29 ,7QO "ª.90Qi(jt9ªZiT4:�f�I!tr!Ji(l;"IJ§'���
206 FElINE 1.6 FLEXAUTO AR DHVTE ABS AUTO C.SORDO AO LTW 2008 37.900 34.000 14.300 921,11 751,66
'2Õ6SENSAÜ4FlEX'::': VrE,All.OTVY _ ''2007,'24.500' 22.000- 2.ooOJ -81l!:f8'":;lJ�6) J
PRISMAJOY AOW 2008 27.800 25.800 5.800 858,66 700,70
307 PR�ENC.E 1':6"""':' o. �ÃR'DH 'tIE ABS A.BAG C.BOROOJQBOÃÕ [12905 34.200 3"1.200 �3.�OÕi:Sil-;SS:"- �6J3)7 '!i/i,l

PAlIOFIREFLEX ARDHVTEAOlTW 200727.900 25.900 6.800 823,53 672,04
,FIESTA SEOAN 1.0 VE Al AOW 2Q9z. 25'.900 23.400 5.4õ<f 800,R� �52,93
SIENAELX65CV TEAlAORODTVV 200524.900 22.900 4.900 793,80 650,60
CORSASOMAX1C" 'ARVTEAO ,200728.900 26.900 8.900' ,ZM,61), 63Vio .. &

KAGl ACVTEAlAO lTW 2007 21.500 19.500 1.500 780,60 637,00
iFIESTÀ HATCHj1iõ 8ViJ.ll!i,::,:; VE AQ lOT ,

'"

'"

'" "'�

J�'JI!t.iiWgl;fJ�í007 '25:1300,.1" 231300 ,í,5:30õtfq80�6ff�ft�3h:bo,ilmj
ClIO AUT 1.0 16V OH TE Al AO A.BAG DT VV 2007 24.900 22.900 4.900 780,60 637,00
'PRISMNoMAXXV{4J",,:�· IOH_VTEAl AO'OT'W ':: :'2007"27:1100,('25;400 V'.80U:' '!764;9\ti," "�24:26,:;':J
CElTASPIRIT1.0 AQLDT 200519.900 18.000 1000 750,14 614,82
miei EX _ 'Ao LDTVV ''''""

,,-

2004 J9;6oo 18.1® tQOO -nA"u= ��8t�4.",
FIESTA HATCH VTE Al 2005 23.800 21.800 5.800 714,42 585,54
FIESTA SO tO 0,° .AR OH AO RDVV ,2Q0[18.900� 16.900�' j :300 :11Õ,j6:',�61,85"'�
PICK-UP CORSA ST AOW 2003 19.900 18.400 2.400 694,58 569,28
CELTA 1.0

,,", ARfEAlAOlTVV :2001 19�.QO 17.800 2.400 6�J.92',:,i��1,59,�
PAlIOELX1.016V ARDHVTEAlAORDlTW 200119.200 17.700 2.400 677,88 558,26
@6�SJNS��.1.{�",,"'� ]'u:. ,;Al'AQ,LDTY,V 1", �"':,,,::!w:, JJi&,:�'{'906 23.900 �t990,: 6,9QO': ,,,§ZP,?5tb�J3�OJ " i
MAREA2.4HLX ARDHVTEAlAOA.BAGROLTVV 200216.800 15.000 1.000 637,53 525,03
:S8/,WA'S)(\U] :6JIig�NUHlwEIIIIIM:'DH.\UE !to'BQ).�WJ,JI91$U$'�,�lImr'J(lfflílbl��ºQ2J51§;Q,QQ WMiJ s�4®Wlu�t40o�Mi§25:#'fiffl!Wi51!$lo1J!i�11
PALIO EX C/GNV VTE DTW 2001 16.900 15.400 1.400 625,43 515,07
,SAYEIROGl1.6"" ,"'., !'VE'Al'

' li 1991f.J6.500""'ill.500 ÜOO" ,r60$,15"1�8,��"J
KOMBI1,69l DTVV 2000 20.900 18.900 6:300 589,11 485,16
CORSÀSD ClASSJ<>

,.

ÀRTEAl AOW 2003' 16500 15.000 1.600 ,;591,38 �4ií4',70"'i
CLlO RN 1.0 16V VTE AlAOA.BAG LDTW 2002 15.900 14.400 1.400 585,08 481,84
PALIOYOUNG TEAlVV 2001 15.4ÓO 13.900 1.900 ,5tI4,73 _ 448;61

VE VV 1990 7.800 6.800 1.800 357,30 270,12
lOTROW 1987 6.800 �.800 5.800 -

PROMOÇÃO
DE CARROS E MOTOS

1000/0 FINANCIADAS
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Financiamentos

CA"A
--- CAIXA ECON6MICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

. ,. .

tmovets
WS Imóveis agora com

consultoria Habitacionaf·a---......",..;,,_
Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal_,IWS

u

www.imobiliariaws.com.br I vendas@imobiliaria�s.com.br
Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim (47) 3373·3404 I 3�73·0066

'<;
* Casas Prontas
* lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

, �_'
I

No Centro em

Guaramirim -

Condomínio
Fechado, área
de festas,
área fitness,
playground.
Aptos Com;
03 dormitórios

com suíte,
02 dormitórios
com suíte.
02 dormitórios
sem suíte

SSTAIVlOS ATENDENDO EM NOVO ENDEREÇO:
RuA DOMINGOS R.DA NOVA, 403 • Sl.01,02

PROX.S1PAR E STUDIO FM

Cód. 3031 - Terreno Schroeder
I, próx.Mercado Dutra, pronto
para construir. R$ 45 mil.

Cód.1083 - Schroeder - 3
quartos e demais dependo

R$ 90 mil

Casas Bairro ArealTerreno' Construção' Valor

1002 Baependi 300m' 350m' 450mlt

1046
.

SFSlftaguaçú 600m' 600m�3pav. 430mll
1047 Água verde 300m" ?60m· 240m!t
1048 Centro 532m� 600mil
1065

.

I Vlla NoiJa (2 i500rn�" 350mfl
1066 Prâlí3 Sarra áo 135lÜil

. Apartamentos l.ocal
2002 SFSIUbaluba 1 'quadra do mar 70m'/Sulte+2q 85mll
2019 Ba!n.Camboríú, quadra do mar 255mi!
2011 Ba!n.Cambotiú Próx.Marambala 550mi!
2012 Entrega 2010 N.Brasitia SUíte+1q 135mll
2016 Vlla lenzf Edl!oresla 2 qljsrtos

Cód.2010 - B. Camboríú -Apto. 2
qto., sala/copa, cozinha, bwc,
lavand., garagem. R$ 210 mil

Chácara
4041 SFSIRibeira 172.000m' 220.mil

220mi!

Cód.1049 - Nova Brasília - 2

suítes(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa,
sala tv, s estar, churrasq,aq
solar, garagem 4 carros,

Sob Consulta .

Cód.1082 - Schroeder - 150m2,
suíte+2qtos, 2 salas, despensa,

port.eletr. R$ 160mU'

Cód.2015 - CentroApto.(acab.
gessolmassa cor) suíte+2qtos, bwc
social, cozinha garagem. R$ 180mil

40.03 Pedra Branca 90.000m·
4005 Rio Cerro II 25.DOOm'
4006 Mas$.IRlb ,Gustavo 201.000m2
4007 São Bonlfáci!)" 242.QOOml1< (PrO'x.?alhoça).

.

PROJETOS E CONSTRUÇÕES
Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande experiência no mercado de

construções."Oeíxe todas as preocupações e os desgastes estressantes e emocionais de uma construção
por nossa conta, enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves."

FINANCIAMOS PELO SISTEMA (SFH).

Projetos
Estruturais e

Arquitetônicos O�Ii.��I��"!��
Galpão
8003 Cenlro 340m2 2 gemin cada 2600,00

PARA VENDER I COMPRAR I ALUGAR OU ADMINISTRAR SEU IMÓVEL VISITE-NOS E CONSULTE MAIS ITENS DISPONÍVEIS
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�ata
EXATA CONTABILIDADE LTDA.

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

, Prestamos Serviços de:
Redução de custos;

Aproveitamento correto de

impostos da matéria prima;

Departamentalização;
Centros de Custos;

Custo da Hora Produtiva;

www.exatacontabilidade.srv.br

Encargos Sociais;

Mark-up (indice para vendas);
Os produtos mais Lucrativos;

Os Produtos mais defriéitórios;

Custo dos Estoques.

VENDE-SE
APARELHO DE SOM -vende-se, pi carro. cl
controle, R$155,00. Tr 33700983

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

BAU - Vende-se, de caminhão 8,5x2,60m. de
.

altura, 2 portas laterais, assoalho reforçado.
R$ 9.000,00. Tr: 3275-3975.

BICICLETA - Vende-se, antiga. Te 96083966

CACHORRO - Procura-se, filhote de Husky
Siberiano, macho, cinza e branco, olhos
azuis, atende por Calvin. Tr. 337100371
88064621

CAMA - Vende-se, solteiro, cl baú, + cJma
aux., R$ 260,00. Tr. 99619692

.

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

CONSÓRCIO DE CARRO - Vende-se, Volks
vagem, R$ 4000,00 pago. vender para R$
3000,00. Tr:3371-7090 ou 9169-6342.

CUBO PARA GUITARRA - Vende-se, 50W. R$
490,00. Tr: 3370-5533 ou 9109-8233.

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

ESCRIVANINHA - Vende-se, pi PC, R$
150,00. Tr. 99619692

.

FILHOTE - Vende-se,York Shire, machos e

fêmeas. Tr: 3375-2006 ou 9146-4864.

. FILHOTES - Vende-se, Maltes, machos e fê-
.

meas. Tr. 33752006 I 91464864

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

FILHOTES - Vende-se, cachorros, diversas

raças, porte pequeno, R$ 100,00. Tr. 3371-
3845/91081927

FILHOTES - Vende-se, Basset Hound.
Tr.33760389

FOGÁO - VAncle-SA. 4 bocas. automátlcn. RSi

170,00. Tr. 9961 �692

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

GUARDA ROUPAS - Vende-se, 5 portas,
maleiro, 6 gavetas, R$ 300.00. Tr. 996t9692

JARDINAGEM - Poda de arvores, troca de
grama, limpeza de terrenos. Tr. 88250533

KIT - Vende-se, de alarme residencial instala
do. Tr: 9944-5352.

KIT GNV - Vende-se, 15m3. Tr.96186964

KIT PLÀCA MAE - Vende-se, Asus A7S333,
processador, Athlon XP 2QOO, video 128

mega, 1 Gb memória, R$ 200,00. Tr. 9917-
3771

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

LANCHONETE - Vende-se, Rua Domingos
da Nova, esquina cl Marechal, montada,
completa e bem decorada. R$ 12.000,00. Tr.
91951881
f\

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

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

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

. LOJA DE MÓVEIS - Vende-se. Tr. 99975027

MARCENARIA - Vende-se, Tr. 32748679

MICROONDAS - Vende-se, 40L, R$ 130,00.
Tr. 99619692

MOVEIS - Vende-se, apenas 1 ano de uso, pi
loja de roupas fem., em MDF, cores, carame
lo e branco. Balcão, caixa, balcão expositor,
provadores, 4 araras, 2 tablados de vitrine, 3
manequins, painel decorativo, sofás e tape
tes. Tr: 9903-9535.

MÓVEIS - Vende-se, escritório, 2 mesas,1
armário, 2 portas, 1 balcão, 2 cadeiras gi
ratórlas, 4 cadeiras fixas, 2 cestos de lixo, 1
caixa de correspondência. Tr. 47 8443-3999
ou 3376-1996

MP15 WiFi - TV mobile + Bluetooth + MP3
+ MP4, Tela 3.3" +Suporta 2 Chip+Micrb
SD até 16gb, Modelo· igué!1 o iphone.
R$450,00. Tr: 9607-2022

.

OFICINA - Vende-se, de bicicleta, corupa,
com todo maquinário e estoque, uma ótima

freguesia, ótimo ponto comercial. Tr: 3375-
2798

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

PADARIA E CONFEITARI.A - Vende-se, no

bairro Vila Nova, ótima instalação. Tr: 9652-
3963.

PLACA DE VíDEO - Vende-se- GF6500
2!i6mh. R$ 90.00. Tr: (4719607-2022.

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

TELEVISÃO - Vende-se, 14 polegadas, cl
controle, ótimo estado.' R$: 150,00. Tr:
3370-0983.

TITULO - Vende-se, Sociedade Acatai. R$
1.500,00 pago até 2014. Tr: 3371-6968.

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

VENDEDORAS - Precisa-se, externas, ganho
mínimo R$ 1.50p,00, carro cl motorista,
almoço e vale transporte, idade entre 18 e

40 anos, 20 grau completo. Tr. 3273-5673 I
3372-0013 I 9183-4271

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

VORKSHIRE - Procura-se, cor preta, pe
quena, sumiu na rua Jacobi Gesser no

bairro Amizade, atende pelo nome de Coca.
Tr.33717914

" DOA-SE
COCKER - Doa-se, fêmea, caramelo, 3
anos. Tr. 33761403

VENDE-SE 1.500
BLUSINHAS DE
ÀLCINHA ,TIPO
REGATA,DO P AO

GG.COMPOSIÇÃO:
95% ALGODÃO E
5% ELASTANO.15
CORES. PREÇO
R$ 6,80 CADA.
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Boas Práticas em Manipulação de
Alimentos 20 30/01 a 27102/2010

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

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

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

,

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

• CASAS
AMIZADE - Vende-se, alvenaria, área de
200m2, semi-mobiliada, terr. 450m2, libe
rada pi financiamento bancário. Prox, ao

posto novo. Tr: 8843-5751.

AMIZADE - Vence-se, 327m2, cl casa alv .

160m2, 2 qts, banheiro, sala, cozinha,área
e serviço, varanda, R$ 99.000,00. Tr.

2� - CRECI/SC 2716J

AMIZADE - Vende-se, avi, 200m2, 3 qts,
garagem, rua asfaltada, R$ 168.000,00
aceito apto. pequeno no 10 andar, ou casa

com 2 qts. Tr. 91375573

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

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se, 2 su

ites, 1 master, cozinha planejada, lav., sa

cada, gar., área construída 200m2, terr. 400
m2• Tr: 9609-5924. .'

.

BARRA DO SUL - Troca-se, por chácara ou

terr. em Jaraguá. Tr: 8824-1107.
deria, sala, cozinha , banheiro e garagem,
R$ 58,000.00, aceita troca por imóvel de
maíor valor. Tr. 3274.8844 CRECI 2716J

BARRA VELHA - Vende-se, terreno com

573m2, casa com 195m2, á 50m da praia.
R$ 230.000,00, aceita como pape do paga
mento ap em Jgua do Sul ou Blumenau. Tr.
3274.8844 - CRECI/SC 2716J

JOÃO PESSOA - Vende-se, 3 qts, R$
70.000,00. Tr. 32732356 I 84651737

JOAO PESSOA - Vende-se, alv., 1. qto, la

vanderia, sala, cozinha, bwc, garagem, R$
58.000,00 aceita troca por imóvel de maior
valor. Tr. 3274.8844 - CRECI/SC 2716J

CASAS - Compra-se mesmo com financia
mento. Tr. 33714008 ou 88026635

CENTENÁRIO - Vende-se, duas casas,
prox. a WEG II, alv., cl laje, 3 qts cada, R$
1 � 8.000,00. Tr. 91375573

PiÇARRAS - Vende-se, prox ao fórum, ou

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

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

PROX. A WEG II -- Vende-se, alv., laje,
rua asfaltada, cl escritura, 3 qts, ·R$
135.000,00. Tr. 91375573

CHICO DE PAULA - Vende-se, alv., prox. a

Menegotti Malhas, 2 qts, bwc, copa-cozi
nha, R$ 35.000,00. Aceito carro e proposta
pi pagamento a vista. Tr. 3371 8700 ou

84070997.

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

RAU - Vende-se, mista, 3 qts, com escri
tura, R$ 55.000,00. Tr. 33716069 CRECI
11831

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, alv. cl su
íte, 02 qtos, garagem. R$210.000,00. Tr:
3274-8844 Cresci 2716J.

RIO DÁ LUZ - Vende-se, 2 qts, 1 bwc, cl
edícula, prox. a Ceval, R$ 85.000,00. Tr.
3370-6370 - 8433-0377 - 8447-0376

ILHA DA FIGUEIRA - venoe-se. prédio co

merciai cl terreno de 751,25m2, cl 1 sala
comercial, uma casa mista cl 143m2, 3 qts,
2 salas, 1 bwc, cozinha, garagem, área de

serviço. Tr. 3274.8844 - CRECI/SC 2716J

JARAGUÁ 84 - Vende-se, 385m2, 2 qtos,
sala conjugada cl a cozinha. R$ 50 000,00
á combinar. Tr: 3273-7195.

JARAGUÁ 99 - Vende-se, nova, alv., 120m2,
terreno esquina, murada, 2 qts + 1 suite,
garagem dois carros, prox. a Malwee, R$
190.000,00. Tr. 99025885

JARAGUÁ 99 - Vende-se, 2 qts, 1 bwc, cl laje,
prox. a Creche Ouro Verde, R$ 105.000,00. Tr.
3370-6370 - 8433-0377 - 8447-0376

SANTO ANTONIO - Vende-se, Joinville, alv..

R$ 40 000,00, aceito carro no negócio. Tr:
3372-1617.

SÃO LUIS - Vende-se, mista, 84m2 em alv.
e 46m2 em madeira, forro PVC, murada e

cercada, 2 salas, 3 qts.Sob Terreno Escri
turado cl área de 722m2, R$120,000,00. Tr.
3274.8844 - CRECI/SC 2716J

TRÊS RIOS DO SUL - Vende-se, alvenaria, 2
qts, banheiro, sala de estar cl cozinha inte

grada, lavanderia, gesso, plso l;lminado de
madeira. Tr. 3274.8844 -CRECI2716J

r�· APARTAMENTOS
JOÃO PESSOA - Vende-se, alv. , 1 qto,
lavanderia , sala, cozinha , banheiro e

garagem,R$ 58.000,00 aceita troca por
imóvel de maior valor. TR. 3274.8844 -

CRECI/SC 2716J

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

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se, 2 qts,
1 bwc, cl churrasqueira, R$ 115.000,00.
Tr. 3370-6370 - 8433-0377 - 8447-0376

JOÃO PESSOA - Vende-se, alv., 2 qts lavan-
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CENTENÁRIO - Vende-se, prox. a WEG,
70m2, 2 qts, sala de estar, sala de [an
ar, cozinha, lavanderia, 1 banheiro, sa

cada com churrasqueira, garagem, R$
116.600,00 Tr. 3274.8844 - CRECI2716J

CENTRO - Vende-se, ed. Maximum Center,
1 suite, 2qtos, gar.,salão de festas, eleva
dor, 2° andar, sacada fechada com sistema

reike.que pode ser aberta totalmente qdo
quiser, todo mobiliado com móveis sob
medida .. R$270 .000,00, aceito financia
mento. Tr: 3055-2094 ou 9117-8754.

CENTRO - Vende-se, Ed. Men'egotti, 2

qts + dep. Empregada, bwc privativo, R$
130.000,00, aceita carro e/ou imóvel em

araguá / Praias / Itajaí. Tr. 3248-4258 ou

8401-4000

CENTRO - Vende-se, Ed. Carvalho, ap. re
isado, pintura nova, 1 suite + 2 qts, dep.

de emoreoada c/ bwc, salão de festas,
garagem, R$ 165.000,OQ. Tr 3274.8844 -

CRECI/SC 2716L1

COMPRA-SE - Apto até R$ 95.000,00 à
ista, de preferência próximo ao Angeloni.
r: 9993-4100.

CORUPÁ - Vende-se, centro - Apto., faze
inal de construção, 3 qts, sala e cozinha,

1 bwc, lavanderia, varanda e garagem,
piso cerâmico, vidros temperados, R$
85.000,00. TR. 3274.8844 - CRECI2716J

ARAGUA ESQUERDO - Vende-se, prox. a

Madri, Ed. D'Espanha, térreo, 1 suite + 1
qto, bwc, sala, cozinha, área- de serviço,
garagem,R$ 125.000,00. Tr. 3274.8844 -

CRECI/SC 2716J

GUÁ/ CURITIBA. - Troca-se ou vende,
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 garagem.
R$ 600.000,00. Tr: 8408-8157 ou 8408-
8159.

RAU - Aluga-se, sala, cozinha, bwc, 1 qto,
prox. a faculdade, R$ 365,00 mensal. Tr.
2735233

• CHÁCARAS

GARIBALDE - Vende-se, 41 000m2, 3 lago
as, 1 rancho, com pastagem, toda cercada, á
70m., do asfalto. R$ 125 000,00. aceito terr.
no negocio. Tr: 3055-8262.

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

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

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

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

SANTA LUZIA_ - Vende-se, sítio c/
375.000,00m2, grota funda. Tr: 3370-2855.

-

� LOCAÇOES

BARRA DO RIO MOLHA - Aluga-se, 2 qui
tinetes, 80m da Prfeitura de Jguá do Sul, c/
cozinha sob medida, bwc, saía, 2 qts, sem
garagem p/ carros. Preferência p/ idosos,
estudantes, casais sem filhos.,valor a com

binar. Tr. 33711634 manha e noite.

BARRA DO SUL- Aluga-se p/ temporada.Tr.
3376-1553 ou 9903-0545

BARRA VELHA - Aluga-se, casa na praia
Central, 4 qts, 2 bwc. Tr. 91752300

LANCHONETE - Vende-se, Centro, equipada,
Rua Domingos da Nova esquina c/ Marechal,
R$10.000,00. Tr. 91951881

(

IPIÇARRAS/ BARRA VELHA - Procura-se,
casa p/ alugar, do dia 24' a 3. Tr. 91812725

,

QUARTOS - Aluga-se, mobiliados, prox. ao

Pama, valor a combinar. Tr. 88266122

VILA RAU - Aluga-se, 2 qts, garagem, R$
450,00, Tr. 99932131

JGUNGUARAMIRIM - Alugo, casa com 2

qts, sala, cozinha, bwc, lavanderia. Tr. 9167-
6964

• TERRENOS

AMIZADE - Vende-se, 630m2, plano, lateral
da Rua Afonso Piazera, R$ 105.000,00. Tr.
3274.8844 - CRECI/SC 2716J

-. AMIZADE - vende-se, ou troca por casa,
60m2• Tr. 33745520

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

asfaltada,R$ 80.000,00. Tr. 3274.8844 -

CRECI/SC 2716J

AMIZADE- Vende-se, 400m2, prox. ao salão
Amizade, pronto p/ construir, R$ 48.500,00.
Tr. 33716069

AVAI- Vende-se, 360m2, pronto p/ construir,
legalizado, aceita financiamento bancário, R$
45.000,00. Tr. 9183-8081

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se, rua Ber
tha Weege, área de 5.621 m2, Tr. 33760632

BARRA VELHA - Vende-se, terreno no tabu
leiro, frente p/ o mar, 300m2, R$ 150.000.00.
Tr. &8146407

BARRA DO SUL - Vende-se, prox. a lagoa,
514m2, c/ escritura, R$13.800,00. Aceito
carro até 10.000,00. Tr. 33716069

CENTENARIO - Vende-se, atrás do recru

tamento da WEG, 392m2• R$ 1 QO.OOO,OO
aceito propostas. Tr. 91720415

GROTA FUNDA -vende-se, 140 mil m2, regu
larizado. Tr. 33791119

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

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, 450m2, Rua
Ricardo Karsten. Tr: 9969-5540.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, 450,00m2,
R$ 80.000,00. Tr. 3370-6370 ou 9965-9934
ou 9975-2943 ..

JGUA, SCHROEDER, GUARAMIRIM - Com
pra-se terrenos. Tr.33714008 ou 88026635

MASSARANDUBA - Vende-se, 1 0.000m2. Tr:
3379-1119.

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

NOVA BRASILlA - Vende-se, 728m2• C/ gal
pão, prox. ao calçadão. R$ 270.000,00 nego
Tr: 9137-5573 Creci'1183l

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

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

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

9975-2943

SANTO ANTONIO - Vende-se, prox. ao co
. légio, c/ água, luz e esgoto, rua asfaltada,
R$ 7.500,00 de entrada + parcelas de um

salário mínimo. Tr. 33716069
.

TIFA SCHUBERT - Vende-se, prox. ao Clu
be dos Viajantes, 480m2, R$ 25.0000. Tr.
33716069

TRÊS RIOS DO NORTE - Vende-se, lotea
mento Vicenzi Gadotti, c/ 324,00m2. Entra
da de R$ 7.000,00 mais 100 parcelas de
R$480,00. Tr. 3274.8844 - CRECI/SC 2716J
VILA LALAU E ILHA DA FIGUEIRA - Procura
se, á partir de 600m2. Tr: 9101-8302.

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

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

.. SALAS COMERCIAIS

AGROPECUÁRIA - Vende-se. Walter Mar
quardt. Tr. 3370-0370

CENTRO - Vende-se, ponto comercial, com
mesanino, ideal para loja. Tr. 99791101

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, sobrado co

merciai e residencial, com mercado comple
to funcionando. 600m2• Tr: 3370-4927.

LOJA FEMININA - Vende-se, Centro de Jguá,
moda feminina, bolsas e acessórios. Tr.
995111 Q7 / 32736762 .

ASTRA - Vende-se, 05, Hatch Elegance, 4

portas, 2.0 flex, preto, AR, OH, VE, TE, AL.
Tr: 8823-8479.

ASTRA - Vende-se, 05, sedan, confort, 4

portas, 2.0 flex, prata, compl. 1 ° dono. R$
31.000,00. Tr: 3273-5233.

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

ASTRA - Vende-se, Sedam 2.0, 02, 4 pts,
completo + GNV, quitado. Troco por carro de
maior valor, ou financio em condições espe
ciais. Tr: 9101-8302.

ASTRA - Vende-se,OO, preto, completo +

teto, R$19.500,00. Tr. 99269663

ASTRA- Vende-se, 01, Hatch, preto, R$
19.000,00 a vista e s/ troca. Tr. 3370-8307

(horário comercial)

.

CELTA - Vende ou troca-se, 04, 4.p, super
personalizado. Tr. 33717538

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

CORSA - Vende-se, 03, Hatch, 1.0, completo
- ar. Tr. 33719157

.

CORSA - Vende-se, 96, Super, branco, tra
va elétrica, alarme, desembaçador traseiro,
ar quente, limpador traseiro, roda liga leve,
R$ 7.500,00 + 11x de R$ 415,00. Tr.
96156811 c/ Guilherme

CORSA - Vende-se, 95, Wind, azul, 2 p, ga
solina. Tr. 3371 8700 ou 84070997

MERIVA - Vende-se, 03, completa, R$
5.000,00 entrada + 40x de R$ 956,00.' Tr.
99886649

OPALA - Vende-se, comodoro 83, azul, 2

pts. Tr: 9188-2814.

PICK UP CORSA - Vende-se, 96, 1.6, m.p.fi,
R$ 12.000,00. Tr. 33713845/9108-1927

S10 - Vende-se, 00, 2.2, 4x2, GNV, cab,
Simp., VE, TE, AL, LM, 4 pneus novos. Ótimo
estado. R$ 25.500,00. Tr: 9967-9864.

S-10 - Vende-se, 04/04, turbo diesel intercu
ler, cabo Simples, AC/DH/VE/TE e sistema de
rastreamento. R$ 39.000,00. Tr: 9107-6932."

VECTRA - Vende-se, 95, CD automático, 2.0,
R$ 12.000,00. Tr. 3371-3845/91081927

tFORD

COURIER - Vende-se, 06, 1.6, branco, R$
22,000.00. Tr. 32731�44

DEL REV - Vende-se, 83, verde, metálico,
bom estado. R$ 2300,00. Tr: 8459-8773 ou

8461-3436

ECO SPORT - Vende-se, 05, único dono. Tr.
33751509/84157488

.

ESCORT - Vende-se, 01, SW 1.6 c/ GNV

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

ESCORT GUARUJA - Vende-se, 91/92, 4

portas, VE, TE, AR. Tr: 3372-0416.

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

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

ples (modelo novo) motor mwm em ótimo

estado. R$ 27.000,00 nego Tr: 9973 5052

F-1000 - Vende-se, 86, turbinada, vidros
e trava elétricos, alarme, OH, banco couro,
completa, R$ 22.000,00. Tr. 99419712

FIESTA - Vende-se, 00, 4 portas, azul pe
rolizado, pára-choque personalizado. R$14.
800,00. Tr: 8405-9689

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

FIESTA - Vende-se, 97, la, GNV,' TE, AL,
MP3, Df 4 pneus novos, vermel, ótimo es

tado. Entrada de R$ 5.000,00 + 36x de R$

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

KA - Vende-se, 98, prata, pára-choque per
sonalizado, TE, AL. R$ 10.800,00 s/ troca.
Tr: 8405-9689.

KA - Vende-se, 01, completo, R$ 3.000,00
+ 48x de R$ 454,00. Tr. 91351053 /
91223194

'

MONDEO - Vende-se, 95 teto solar, banco

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

PAMPA - Vende-se, 94, motor 1.6, gasolina.
Ótimo estado. Tr: 9977-0595.

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

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

PALIO - Vende-se, 99, 4p, vidro, trava alar
me, R$12.900,00. Tr. 32753538/99319410

PUNTO - Vende-se, 08/08, ELX, 1.4 flex,
completo, 27.000km, R$ 32.000,00. Tr.
9954-4320

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

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

000,00 entrado E + parco Tr: 9618-7945.

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

BORA - Vende-se, 01, azul, compl., banco
de couro, ABS. R$ 28 000,00. Tr: 8405-
9689.

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

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

GOL - Vende-se, 01, 1° dono, Tr: 3274-
8679.

GOL - Vende-se, 99. R$ 4.000,00 entra. +
27 parco R$ 397,00. ouH$11.900,00 à vis
ta. Tr: 9102-9254.

GOL - Vende-se, 05, 1.0, 4 pts, AR, LP. qui
tado. Tr: 9101-8302.

GOL - Vende-se, 1.0, 05, 4 pts, quitado, ar
quente, desemtiaçador e limpador traseiro.
Troco por carro de maior valor, ou financio
em condições especiais. Tr: 9101-8302.

GOL - Vende-se, special 02, 2pts, ótimo es

tado. Tr: 9188-2814 c/ Antonio

GOL - Vende-se, 94, 1.0. R$ 8.8ôO,00. Tr:
9962-3664.

.

GOL - Vende-se, 00, G3, 2p, 1.0, 16v, ar e

direção. Tr. 33719157

GOL POWER - Vende-se, 03, 1.6, AP. OH,
AR CONDVELÉT., 4 P., CD manual, R$
20.900,00. Tr. 33760015 - 9175-9528

GOLF - Vende-se, 01, 1.6, completo. Tr:
9993-0794.

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

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

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

POLO - Vende-se,04/05, Sedan, .1.6, 8v

,Flex, preto, 69.000km, AC, OH, VE, TE, RE,
CB, RLL 15, FN, volante escamoteável, R$
26.000,00. Tr. 9973-5229

SAVEIRO - Vende-se ou troca por carro

de menor valor, 02, ,G.3, 1.6, álcool, R$
17.900,00. Tr. 32753538 ou 99319410.

SAVEIRO - Vende-se, 02, G3, álcool, 1.6, R$
18.500,00. Tr. 32753538/99319410

SAVEIRO' - Vende-se, 05, flex, legalizado
suspensão e xenon , R$ 26.000,00. Tr.

99231153.
.

SAVEIRO - Vende-se, 00/00, G3, cinza,
ótimo estado. Tr. 33761060 / 91376250 c/
Maicon pela manhã.

•.MOTOS
BIZ - Vende-se, 03, 100cc, sem partida
elétrica, preta, oferta, R$ 3.300,00. Brinde

capacete. Tr: 33702060 ou 9948-9644.

BIZ - Vende-se, 05, C100, preta, c/ partida,
16km, R$ 3.300,00. Tr. 9975 6078 ou 3372
2348

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

BIZ - Vende-se, 07, 125, preta, c/ partida, 1 0.
dono, 10.000 Km. R$ 4.500,00. Tr: 8405-
9689.

BIZ - Vende-se, 05/06, Honda, 125 ks, R$
4.000,00. Tr. 9961969,2

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

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

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

DT 180 - Vende-se, de trilha + bota + capa
cete. Tr: 3372-0409.

HONDA TORNADO - Vende-se, 07, 3.000km,
amarela, R$ 9.000,00 'sem troca. Tr. 3370-
8307 (horário comercial)

MOTO P/ TRILA - Vende-se, ramaha, c/ ca
pacete, botas e doc. Tr. 33720409

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

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

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

SUZUKI- Vende-se, 95, gsx-r 11.00, c/ botas,
luvas, calças, jaquetas, capacete, 47.000km.
R$ 20.000,00. Tr. 3371-3845/91081927

TITAN 150 - Vende-se, 05, preta, ótimo
estado, R$ 3.800,00.' Tr. 3371 8700 ou

84070997.

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

XR 250 - Vende-se, 04, tornado, equipada p/
trilha, R$ 3.500,00. Tr. 92140486

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

XT 600 - Vende-se, 04, azul. R$ 15.000,00.

Tr: 8807-0261

VBR 125 - Vende-se, 06, Vamaha,14.000
km, vermelha, c/ baú e capacete. Tr. 8443-
3999 / 3376-1996

t, RENAULT
MEGANE - Vende-se, 01, sedan, compl.,
cinza. Tr: 8433-0088.

MEGANE - Vende-se, Grantur 08, com

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

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

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

SCENIC - Vende-se, 07/08, 1.6, 16v, Ex
pression, prata, completo, R$ 43.500,00.
Tr. 9137-9050

� OUTROS
C LX - Vende-se, 05, preto, revisado, R$

. 33.000,00.Tr. 9975-1177

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

FIT - Vende-se, 05,1.4, LXL, automatico, R$
30.000,00. Tr 99180000

JEEP - Vende-se, 61, gasolina, 4x4, reduzi
do, R$18.000,00, Tr. 33740649

JEEP - Vende-se, 61, 6 cilindros, 4x4, 3 mar

chas, R$ 18.000,00. Tr. 99623664

PICASSO - Vende-se, 02, exclusive, AR,
banco de couro, compl., ótimo estado. R$ 24

500,00. Tr: 8862-0017.

TOVOTA - Vende-se ou troca-se, 04, HILUX,
3.0, turbo, 4x4, preta, gabine dupla, couro,
compl. 58.000KM. 1° dono. Tr: 3376-5122.

TROLLER - Vende-se, 03, T4, Verrm., diesel,
4x4, AR, VE, OH, TE, banco de couro, compl.,
original. 53000 km. Tr: 8424-8381.

VAN FURGAO - Vende-se, 03, Mercedes
Benz Sprinter 311 COi, 4 portas, diesel,
IPVA 2009 pago, R$ 52.000,00. Tr. 478443-
3999 ou 3376- 1996

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

PEUGEOT 206 - Vende-se, 07, SW Flex,
compl, único dono, R$ 28.800,00. Tr: 9918-
0000

PEUGEOT 207 - Vende-se, 08/09, hb, xs,
1.6, prata, 10.000km, prata, completo, R$
36.500,00. Tr. 9137-9050

PEUGEOT - Vende-se, 02, 4 portas, praa,
AR, OH, VE, TE, air bag duplo, pode ser fi
nanciado. R$ 18.500,00. Tr: 9975-0078.

CAMINHÃO - vende-se, 81, Fiat, mecânica
Mercedez, R$ 25.000,00. Tr. 99380871

SCANIA - Vende-se, 83. Tr. 33707144

FAMíLIA MUDANDO VENDE:

1) Móveis de madeira úsados da FINEMÓVEIS (www.finemoveis.com.br) na cor tabaco:
- 1 mesa de madeira modelo Campy redonda (diâm. 110 cm) - valor R$ 160,00;
- 2 mesas de madeira modelo Campy quadradas (90x90 cm) - valor R$120,00/cada;
- 7 cadeiras estofadas com braços, modelo Campy 11- valor R$ 80,00/cada; ,

2) Eletrodomésticos
- Refrigerador BOSCH usado modelo Intelligent (100 % refrigerador), 220 V, com graduação
de temperadora de 2 em 2 graus, funcionando - valor R$ 500,00;
- Freezer vertical CONSUL branco, 230 litros, 220V, funcionando (precisa de pintura) - valor
R$ 200,00;
- Secadora BRASTEMP elétrica 220 V, 8 quilos de roupa, branca, precisando apenas trocar a
resistência, mecânica OK - valorH$ 300,00;
3) Móveis de cozinha
- Gabinete branco com pia em inox, portas - valor R$ 150,00

Contatar com Maria Hermínia (47) 9614-8585, ou Luiz Porto (47) 9975-0182,
ou pelo e-mailluizhbporto@yahoo.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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