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Coreana é destaque
entre os músicos

.

Família continua
alo'jada no ginásio
As nove pessoas despejados do antigo prédio da
MaxWilhelm pennmecem no Arthur Müller.
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Violinista foi elogiado pelo maestro Alex Klein
e aplaudida com entusiasmo pela plateia.
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Byl,.aardt volta ao coman,.
do .da·. Missão especial

- parte para o Haiti
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'A as vítimas do terremoto no país .

. Acórdõo foi assinado pele ministro Carlos Ayres Britto e püblicaçõo deve acontecer no' início 'de fevereiro .
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Benedet fala sobre
melhorias na região
Em entrevista exclusiva ao O. Correio
do Povo, secretário de Segurança'Pública
destaca ações previstas para o Vale do

.
Itapocu. Ele estará hoje em Jaraguá do Sul.
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EMPRESÁRIOS BRASILEIROS
ESTÃO MAIS OTIMISTAS E PRETENDEM

. . CONTRATAR EM 2010.

Pesquiso da Gront Thornton International, representado
no Brasil pela Terco Gront Thornton. Fonte: O Globo

(47) 3373·9800
wwW.fameg.edu.br
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PONTO DE VISTA

Declaraç�o de Serviços Médicos

CRISTIANO MAHFUD WATZKO,
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A Receita Federal do Brasil com o ob-
,

jetivo de diminuir a quantidade de De- �

clarações do Imposto de Renda da Pessoa
Física (DIRPF) retidas na malha fiscal de
correntes de despesas médicas, irá criar a
partir de 2010, a Declaração de Serviços
Médicos (Dmed).

As pessoas jurídicas e equiparadas, as
, prestadoras de serviços de saúde, como

hospitais, laboratórios, clínicas odontoló

gicas, clínicas de fisioterapia, terapia ocu

pacional, psicologia, e clínicas médicas

de qualquer especialidade, e operadoràs
de planos privados de assistência à saúde
estarão enquadradas pela Receita Federal

para o novo tipo de declaração.
O principal objetivo da Dmed, decla

rado pela Receita, é conceder informações
para validar as despesas médicas declara
das pelas pessoas físicas e com. isso, evitar
a retenção na malha fiscal. O objetivo vela
do, porém, é o de controlar os rendimen s

tributáveis dos' prestadores dos serviço
médicos. A meta da Receita é possibilí
tar uma verificação automática e ágil dos
valores declàrados, mantendo o controle
das informações relacionadas à apuração
,do imposto. A primeira Dmed deverá ser

entregue em 2011, com os dados compe
tentes ao ano de 2010. A partir de 201l,
qualquer pessoa física poderá consultar se

DO LEITOR

Um sinal de alerta
Leitores, quero aqui alertá-los sobre um problema sério

cada vez mais comum nos dias atuais: a depressão. Consi
derada o mal do século, ocorre em' ricos e pobres, em reli
giosos e ateus, em pós-doutores e analfabetos, em crianças
e idosos. Ou seja, .não existe critério social, econômico,
religioso, sexual ou etário a ser escolhido pela depressão
para que ela cause danos, às vezes irreversíveis, na vidade
uma pessoa. Há algumas semanas, uma notícia sombria
assolou o cenário esportivo internacional: Robert Enke,
goleiro da seleção da Alemanha, se suicidou.por causa de
uma depressão profunda que vinha sofrendo há muitos
anos, mas que, commedo de prejudicar a sua carreira, não
se abria com os seus colegas de time (o Hannover). Seu
terapeuta alegou que não imaginava que a sua situação e�
tivesse tão grave assim. Sua viúva fez um depoimento no
qual alertou o mundo inteiro para o problema, que, se não
for tratado em tempo hábil e adequadamente, pode levar a
pessoa ao ato extremo cometido por Robert.

E como eu descubro que tenho depressão? Os sintomas
, são notórios: tristeza prolongada, medo exacerbado, isola
mento social, queda no rendimento escolar e profissional,
falta de prazer em coisas que antes davam prazer para a:

pessoa, fadiga, insônia ou sono muito' prolongado, difi
culdade de concentração ou de atenção naquilo que faz.
Nestes casos, o procedimento é procurar, o quanto antes,
ajudamédica especializada. Portanto, leitor, não hesite em
procurar.um profissional caso sinta algum dos sintomas
acima especificados, pois a chance de cura .chega a 80%
dos casos e o paciente consegue levar uma vida normal

quando encontra o tratamento correto. A vida agradece!

Onde estão os órgãos competentes para impedir que al
gunsmoradores de Santa Luziamudem o rumo da água da

. nascente? (Matéria do O Correio do Povo de 15 de janeiro.
de 2010). Será que o serhumano ainda não aprendeu que
não podemos contra a natureza? Tem pessoas que não sa

bem o que é uma nascente e sua importância? É simples
mente lamentável!

MÁRCIA INÊS MAAS, PROfESSOHA,

Lamentável

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

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

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 • Baependi· CEP 89256-500 • CP 19. É obrigatório
informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publlcndcs),

suas despesas médicas declaradas foram
informadas em Dmed, através de consul
ta ao'extrato da Declaração do Imposto de
Renda, disponível na internet.

, É necessário lembrar que não estão obri
gados a entrega da Dmed os profissionais
liberais pessoas físicas, que prestem servi

ços de saúde, mas não estejam equiparados
a pessoas jurídicas e planos públicos de as

sistência à saúde. Segundo o Regulamento
do Imposto de Renda, a pessoa física equi
p -se à pessoa jurídica quando em seu

próprio nome, explore qualquer atividade
"econômica de natureza civil ou comercial,
com o fim especulativo de lucro, de modo
que os profissionais liberais pessoas físicas
que não estejam equiparados legalmente à

pessoa jurídica estão dispensados da abri."

gação de entregar a Dmed.
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FOTOS PIERO RAGAZZI

Nilson Bylaardt comemorou, mas disse que nõo acredita que a decisõo seja publicada antes de fevereiro
l

.

DISPUTA JUDICIAL

Acórdão aproxima
. �

Byla-ardt do cargo. ,

Ex-prefeito espera reassumir em fevereiro
GUARAMIRIM

A disputa' judicial pelo
cargo' de prefeito deve acabar'
nas próximas semanas. foi

f'

assinado na segunda-feira à
tarde em Brasília, o acórdão
da decisão do TSE (Tríbunal
Superior, Eleitoral], que irá
reconduzir Nilson Bylaardt
(PMDB) à Prefeitura.

O acórdão foi assinado
pelo ministro Carlos Ayres
Britto e' poderá ser publica-.
do nos próximos dias. Com a

publicação, o TRE (Tribunal
Regional Eleitoral) de Santa
Catarina será comunicado e

repassará para o juiz eleitoral.
de Cuaramirim, Ruy Fernando
Falk, a decisão de reempossar' Junckes esperava revertero case

Bylaardt no cargo.
Segundo o chefe-de cartório mara, Jorge Feldmann (PP).

substituto da 60a Zona'Eleito- Porém, como Bylaardt já .

foi
ral, Heron Dias, não há prazo ., diplomado no começo do ano

.para os trâmites judiciais 'se-
"

passado, o processo de transi
rem encerrados. Porém, ele' ção será mais ágil. "Desta vez,
acredita que a situação esta-: não devemos ter a necessida
rá resolvida em fevereiro. ''A .' de de o Legislativo assumir
única demora é na publicação .

interinamente. A troca de pre- .

do acórdão. Depois, os co.mu-:· feitos deve-ocorrer no mesmo'
nicados no Estado são muito' .rlia'', comenta. \

.

\, -

"

mais rápidos", conta. A .. notícia .' da assinatura
Dias explica que a nova do acórdão foi, recebida com

posse do prefeito deverá ser alegria pelo PMDB. Bylaardt
" feita pelo presidente da. Câ- acredita que voltará ao cargo

até o dia 5 de fevereiro, pri-'
meira sexta-feira do mês. "Eu

duyido que a burocracia seja
resolvida em janeiro", afirma .

Nilson

�laardt
teve o

mandato ca ado pelo TRE
em julho de 20 9.,-.i!Ç_usado de

compra de votos durante as

él�ições de 2008. O segundo
. colocado, Evaldo [unckes (PT)
��§umiu o car�o. Porém, a co
'1igação PMDB-PPS-PDT recor

reu ao TSE, que reverteu a de
cisão'estadual em novembro.

Mudanças no título eleitoral
devem ser feitas até maio
JARAGUÁ DO SUL

Aqueles que precisam fazer
o cadastro do título eleitoral,
regularizar a situação junto ao

TRE· (Tribunal Regional Elei
toral) ou mudar o domicílio
devem procurar os cartórios
até o dia 5 de maio. A infor
mação é de Simone Ladeira,
chefe do Cartório Eleitoral' da
87a Zona Eleitoral, que atende
Jaraguá do Sul e Corupá.

'Desde dezembro, o cartó
rio mudou de endereço, pas
sando a atender na Rua Ma
rechal Deodoro da Fonseca,
1188, Sala 103, edifício Mar
catto Center. A mudança, se-

. gundo Simone, deve facilitar
a vida dos eleitores. "Estamos

agora em um local de acesso

fácil para todos. Percebemos,
inclusive, um aumento na

procura em relação aos anos

anteriores", comenta.
Simone lembra que os eleí-

tores que precisarem fazer
.

mudanças no título' eleitoral
devem procurar os cartórios
no começo do ano, para evi-.
tar incômodos. Segundo ela,
o atendimento hoje é tran

quilo, mas no final de abril e
começo de maio, uma pessoa
'pode ficar até quatro horas na

fila. "Quem vem antes, não se

incomoda, mas faz parte da
cultura brasileira deixar tudo

para o último dia", afirma,
,

O voto é obrigatório e quem
não justificar a ausência no dia
da eleição poderá ter o título
eleitoral cancelado. O docu
mento é exigido em abertura de
créditos e confecção de passa
portes. ''A população devecon
ferir que está tudo regularizado
vindo ao cartório ou acessando
o site do TRE (www.tre-sc.gov.
br). Aqueles que tiverem de

pendências devem resolver o

quando antes", sugere Simone.

�-:',', ,

.

Cartório funciona na Marechal desde dezembro do ano passado

���y'IÇ�.. .. .. . .. . .

o Cartório Eleitoral de Jaraguá do Sul (17a e 87" zona eleitoral - Jaraguá do Sul e Corupá)
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 1188, Sala 103 - Marcatto Center
Aberto de s�gunda à sexta, 12h às 19h, Telefone (047) 33714542

• Cartório Eleitoral de Guaramirim (60a zona eleitoral - Guarámfrim, Schroeder e Massarandub
Rua 28 de Agosto, 2000 - Centro- Guararmim

.

Aberto de segunda à sexta, das 12h às 19h - (047) 3373 0243

DOCUMENTOS PARA FAZER O TíTULO ELEITORAL
• Carteira de Identidade
o Comprovante de residência
* Para mudança de domícülo, é necessário residir há pelo menos três meses no município
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Estratégias para
.

casos dedesastre
Projaraguá elabora mapeamento de ações
JARAGUÁ DO SUL

Um docu;mento que prevê
o planejamento estratégico
de ajuda às vítimas de desas
tres está sendo elaborado' pela
Câmara Temática do Meio Am
biente do Projaraguá (Fórum
Permanente de Desenvolvimen
to de Jaraguá do Sul). O objeti
vo é orientar sobre as ações a

serem realizadas pelas diversas
entidades da região em caso de
catástrofes naturais ou em gran- .

des acidentes quepossam vir a
acontecer 'no Vale do Itapocu
nos próximos anos.

.

A ideia de mapear estratégias
de ação no caso de situações trá
gicas nasceu em setembro do ano

passado, com a criação do GT
. PEDC (Grupo de Trabalho Plano
de Emergência e Defesa Civil).
Hoje, a equipe conta com a par
ticipação de 75 entidades civis e

organizadas. do município, entre
elas a polícia, bombeiros, hos
pitais, Prefeitura e Defesa Civil.
As estratégias envolvem desde a

organização das equipes que atu
arão em possíveis resgates até a

distribuição de alimentos e a di
visão dos voluntários em grupos

.

de trabalho.
"No documento haverá in-'

formações sobre como a socie
dade deve agir no momento de
'uma catástrofe para agilizar o

atendimento às vítimas", expli
cou o coordenador da Câmara
Temática de Meio Ambiente do

Projaraguá, Benyamin Parham
-Fard, também vice-presidente,
da Acijs (Associação Empresa
rial de Jaraguá do Sul) para as

suntos de Meio Ambiente. .

O planejamento também

Benedet destaca ações para a
·

segurança pública da região
JARAGUÁ o SUL

(
.

-ecretário estadual de Segurança Pública, Ronaldo Benedet, re
aliza hoje urna visita a Jaraguá do Sul. Na agenda está a inauguração
oficial (ias 20 câmeras de monitoramento instaladas em 2009 e a en

trega de cinco viaturas para a políciamilitar e Civil da região. Na opor
tunidade, ele também receberá das lideranças uma pauta de reivin

dicações para melhorar a situação do Presídio Regional. O complexo
tem capacidade para 76 presos, mas hoje abriga 320. Em entrevista
exclusiva ao O Correio do Povo ontem, por telefone, Benedet falou
sobre as ações previstas na segurança do Vale do Itapocu, mas sem

detalhar possíveis investimentos. A maioria das questões se refere a

solicitações antigas da população. Acompanhe:

o Correio do Povo - A am- Civil). Para a Polícia Militar nós
pliação do presídio é uma rei- ainda temos que. ver sobre a pos
vindicação antiga da comunida- sibilidade de abrir concurso ain-'
de. Com a rebelião ocorrida no da este ano, mas isso depende de
final do ano passado, melhorar conversações com o governador.
a unidade virou uma prioridade

-'

para o Estado?
Ronaldo Benedet - Sem dú

vida, o presídio é urna priorida
de. Amanhã (hoje) iremos até
o local' com engenheiros para
levantar as ações necessárias vi
sando melhorar o presídio em

curto, médio e longo prazo. Va
mos conversar e decidir o que
faremos para avaliar quanto será
a verba necessária:

OCP - Existe previsão de
; � quando virão mais policiais

.� � para a cidade?�I, c:r:

i,� Benedet � Todas as reivindi-
:

� cações que vem de Jaraguá nós

� procuramos atender, seja com

� viaturas, mais efetivo na polícia
.

..: Civil, que aconteceu no ano pas-
Efeitos da e_nxurra�a de sado, ou com mais policiais mi-
2008 serao ava�lados litares. Para março está prevista

para elaborar o estudo a vinda de mais policiais civis

(cerca de dez) formados pela
Acadepol (Academia de Polícia

inclui o levantamento de in

formações sobre os atendi
mentos realizados na enxurra
da de 2008 e estudos sobre os

modelos de planos internacio-

Benyamin
coordena
o grupo

nais
.

de emergência, que são

aplicados em caso de catástro
fes em alguns países.

DAIANE ZANGHELlNI

Elaboração será durante todo o ano
Implantação de estações meteorológicas é uma das bandeiras do grupo

Conforme Benyamin, a ela- que possam colaborar para ral de santa:;: arina) desde o

boração do documento deve· reduzir os efeitos das catástro- ano passado. .

acontecer durante todo o ano fes. Exemplo disso é a implan- O GT PEDC é aberto para
de 2010. Em seguida, o estudo tação de estações meteoroló- todas as pessoas que tiverem
será encaminhado à Prefeitu- gicas em pontos estratégicos. interesse em participar. Para
ra, à Defesa Civil do municí- da cidade, que vem sendo se inscrever, basta entrar no

pio e à Defesa Civil do Estado. negociada pela Prefeitura e a site www.projaragua.org e

Outro
.

objetivo é reforçar a Epagri (Empresa de Pesquisa acessar os links Entidades e

reivindicação por tecnologias Agropecuária e Extensão Ru- Pré-Inscrição ..

OCP - Quando haverá uma

definição sobre quanto tempo
o delegado Marco Aurélio Mar
cucci (nomeado recentemente

. para atuar na Delegacia da 'Co
marca de 'Iaraguá do Sul) vai
trabalhar na cidade? Segundo
informações, ele tem férias ven
cidas e poderá se candidatar a

deputado estadual...
Benedet - Isso eu não sei, so

bre as nomeações você .deve fa
lar com o chefe da Polícia Civil
[Maurício Eskudlark).

OCP - Porque ocorre tanta
demora na nomeação oficial do

· Uriel Ribeiro como. Delegado
Regional?

Benedet - Eu não sabia que
ele ainda não tinha sido nome

ado. Eu já encaminhei a nome

ação dele há muito tempo... até
vou conversar com ele sobre isso
amanhã.

Exame de DNA chega quase
um anó após morte de grávida
JARAGUÁ DO SUL

O delegado Bn1TIo Effori rece
beu ontem o resultado do exame

de DNAda jovem Márcia Pupo,
22 anos. Ela foi morta com urn

· tiro na cabeça em março dó ano

passado, quando estava grávida
·

de seis meses. O principal sus
peito é o companheiro dela, Ro
drigo Corrêa, 21 anos. Ele chegou
a ficar preso por 30 dias, mas foi
solto por falta de provas.

No laudo, o IGP (Instituto Ge
ralde Perícias), de Florianópolis,
confirmou que Corrêa é o pai
da criança que Márcia esperava.
Uma das principais hipóteses até
então era de queMárcia estivesse

grávida de outro homem. 'Agora
vamos trabalhar com outras situ-

ações que poderiam termotivado
ele a praticar o crime", comentou
Effori. Por enquanto, o indício
mais forte contra o suspeito são as

contradições no depoimento sobre
a hora e o local onde ele estava

quando Márcia morreu. Nos pró
ximos dias, Effori deve ouvir no-

· vaménte os familiares dela e tentar

conseguir'mais elementos para as

investigações. O fato de ninguém
afirmar ter ouvido o tiro ainda é
uma incógnita. No momento em

que ela foi morta, nove pessoas es
tavam na casa.

.

O exame comparou amostras
do DNA de Corrêa, do feto e de

parte da estrutura óssea de Már
cia. O corpo dela foi exumado

·

semanas após o crime.
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CITROEN C4 PICASSO 2010
7 AJR BAGS+FREIOS ABS
+CAMBIO AUTOMATICO SEQUENCIAL
COM TROCA NO VOLANTE
+PARA-BRISA PANORAM"lC02
+VJAGEM PARA PARIS

CITROEN GRANO C4 PICASSO 2010
7 AIR BAGS+FREIOS ABS+CÂMBIO AUTOMÁTICO
SEQUENCIAL COM TROCA NO VOLANTE+PARA-BRISA
PANORAMIC02+AR CONDICIONADO QUADRIZONE
+SENSOR DE ESTAC DIANTEIRO E TRASEIRO
+VfAGEMPARA PARIS

CITROEN C3 GLX 1.4 FLEX 2010
COMPUTADOR DE BORDO+PAINEL DIGITAL
+DIREÇÂO ELÉTRICA+AR-CONDIClONADO
2 ANOS DE GARANTIA
+VlAGEM PARAPARIS , 'L

APR$37 .990: Taxa 0,49% com 50% de
entrada e saldo em 24X

CITRoenCRÉATIVE TECHNOlOGIE

1 'Preços ii vista, não incluem freie, seguro e opcionais, sem troca, válido apenas para os vekulos aqu' anunciados, Unha Citroên O km, • Consulte o regulamentE' em' uma de nossas ConcessiO!,árias, Promoção viílJda para os cUenles Gue realizarem J>edido firme de compra de 1/1/2010 a 3111/2010, para modelos e versões de
velculos Otroén zero quilómetro comerdalizadós nas concessonárías Citroên do Brasil em todo o território nacional, dando direito a 1 (uma) passagem aérea SAO PAULO lGRU) / PARIS I SAO PAULO (GRU) ou RIO DE JANEIRO (GIG) I PARIS I RIO DE JANEIRO (GIG), classe económica promocional "S", pela empresa TAM,devendo ser utJlizada, impreteriveLnente, nos períodos conforme o regulamento. Consulte d ft!9ulamento completo da promoção nositewww.citroen.com.brou nas concessionárlas Cítroên, Benefícios contidos nesse anúncio são intransferíveis enão�erão ser convoertidosem esJlécle, Não será concedido desconto no valor final doveiculo. 2 - Leasing realizádo pelo Banco PSA. Para Xsara Pkasso, 60%de entrada e saldo em 36X com taxa zero; para C4 Palias e C4, 60% de entrada e saldo em 24X com taxa zero; para Grand C4 Picasso, 50%de entrada e, saldo em 24X com taxa 0,49% a.m. TCR$ 828,00, Confira a CET em uma de nossas concessionárias. 3 -

2 anos de garantia sendo 1 pela Citroên do Brasil e 1 pela Le Monde, confOrme contrato assinado entre cliente e concessionária, 4 -Imaqens meramente ilustrativas.

L
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CRÔNICA

PATRíCIA MORAES, Jm�Nj/l,LlST/!Iu

Exército'

tupiniquim
A. ,participação do Exér

cito Nacional no Haiti gerou
um inusitado sentimento de

orgulho das Forças Armadas
Brasileiras . No discurso do

presidente Lula, então, pare-:
ce que acabamos de criar uma

espécie de super-homem tupi
niquim, ou melhor, um exér
cito deles. Claro que é de se

exaltar a coragem desses ho
mens que largam tudo e vão

para um país destruído tentar

auxiliar, salvar vidas e recons

truir o que foi perdido, jamais
colocaria isso em discussão.

Hoje são 1.200 brasileiros
lá e o número deve dobrar
nos próximos dias. Além do
trabalho nos escombros é

preciso aumentar a seguran
ça no local. Enquanto isso,
os enviados para missão pas
sam fome, sede, não dormem
e convivem com um cenário
de terror que dificilmente
será- esquecido.

Mas o que os moradores
do Haiti mais necessitam
nesse momento é de solida
riedade e não de armas, Já na
realidade brasileira, policia
mento faz falta há um bom

tempo. Porém toda vez que se

fala em missão militar pelas
ruas, os histéricos começam
a gritar que o Exército não
tem função de polícia. "Está
na Constituição", esbrave-

,

jam como se o que foi escrito
não pudesse ser reformulado
para o bem comum.

Está certo que eu não vivi
a ditadura militar, deve ser

por isso que imaginar o Exér
cito nas ruas não me causa

calafrios e sim uma sensação
de segurança. Enquanto a �

violência amedronta milha
res de pessoas diariamente,
o Exército conta com um

quadro que facilmente pode
ser treinado para auxiliar a

policia, mas que fica tranca

do nos quartéis. Não pode o

Exército ser multifuncional?
Faz sentido que os militares

fiquem sendo treinados para
, uma guerra que não existe?

VARIEDADES---------

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Sherlock Holmes (leg) (14h, 16h30, 19h, 21 h30 - to

dos os dias)

• Cine Breithaupt 2. .

• Avatar(leg) (21h..:todos'ósdias)
• Xuxa em o Mistério de Feiurinha (Dub) (14h1 O - todos
os dias)
• Sempre 00 Seu lodo (leg) (15h45, 17h30, 19h15 - to
dos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub) (14h, 15h50, 17h40, 19h30,
21 h20 � todos os dias)

JOINVltLE
• Cine Cidade 1
• Avatar (Dub) (17h20, 20h40 - todos os dias)
• lula, o Alho do Brasil (Dub) (14h40 - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• 500 dias com Ba (leg) (17h20 - todos os diaS)
• Xuxa em Q. Mistério de Feiurinha (DUb) (14h, 15h45-
todos os dias)

,

,

• Encontro de Casais (leg) (19h20, 21 h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 1

� Alvin e os Esquilos 2 (Dub) (13h30, 15h30, 17h30, 19h30
- todos os dias)
• lula, o Alho do Brasil (Dub) (21 h30 - todos os dias)

Comprometida

Ro!���a��a��a��
o incêndio crimi·noso que causou o mor

te de seu marido. Como os investigações
resultam no prisão de um importante
deputado, .elu se torno uma protegido
do Programo de Proteçõo o Iestemunhns,
Agora elo toco suo vida, mos sempre com

·medo. Suo único certeza é que um dia
será encontrado e nõo terá como escapar.

w '

··,Avatar (Dub) (15hl O, lBh20, 21 h30 - todos os dias)
• .() Fada do Dente (Dub) (13h15 - todos os dias)

Pistas em um

mundo futurista
Num futuro no qual os homens se

comunicam só por meio de robôs, dois
agentes do FBI, Greer e Peters, inves

tigam o assassinato misterioso de um

estudante. Só o que eles sobem é que
o crime está ligado 00 homem que aju
dou o criar cópias robóticos de seres

humanos.

NOVELAS

CAMA DE GATO
Sandrinha e Beth tentam chamar o atenção de
Débora. luli mondo um recado poro Tarcísio,
Eurídice fico enciumado. Taís fico nervoso por
não conseguir folar com Rose. luli é o primei
ro escolhido poro responder às perguntas do

programo. Rose fico em dúvida sobre Alcino.
Rose chego à lanchonete e fico furioso 00 ver

Roberto e Glória jmtos, Pedro se declaro poro
Débora, mos elo vai emboro chorando. Rose

chego à mansão com os filhos. Gustavo tento

folar com Rose, mos elo o desprezo e aviso que
vai em boro.

TEMPOS MODERNOS
A delegado Bicalho investigo o participação de
Ramón e do pessoal do Galeria no atentado o

leal. lindomar reage às ameaças de Valvênio,
que exige suo ajudo poro conquistar lovínnia.
leal provoco Hélio e elo propõe que os dois dis

putem o eleição poro síndico do prédio. Fausta
ço apuro os votos do eleição e revelo que leal é
o vencedor. Hélio e leal se beijam. Zeca preparo
um café do manhã especial poro Nelinha. Por
tinho se declaro poro Regeane. leal conto poro

Faustaço que vai preparar um testamento.'

VIVER A VIDA
Dora agradece o jantar, se despede de Heleno
e do "seu" Marcos e pede licença poro ir poro
seu quarto. Onofre fico furiosó 00 flagrar So
raia e Paulo no quarto, mos Flavinho evito que
o pói continue o brigo. Paulo convido Soraia

poro dormir no pousado. Gustavo e Betina se

lembram dos dificuldades que passaram no

casamento e afirmam um poro o outro que são
felizes e fiéis. Tereza aconselho luciana o espe
rar Jorge se acalmar. Marcos procuro Doro em

seu apartamento. Marcos oferece dinheiro, mos
elo rejeito e ele o ameaço.

'PODER PARALELO
Macute e três homens disfarçados de enfermei
ros desligam os aparelhos que gravam imagens
dos cômeras do hospital. Rudi está desesperado
com o falto de drogas. Paulo garante o Caló

que Tony está em um lugar seguro. Renato diz
o Mouro e 00 Dr. Foleiros que não pode garantir
o seguronça do família do Mouro. Bruno diz o

Renato que Tony fugiu e suo família voltou o

ser ameaçado. Pedro explode com Bruno que
não viu seu filho nascer por couso dele. Júnior,
Nondo, luíso e Mouro estão com medo do que
pode acontecer.

BELA A FEIA
Belo fico chocado 00 ver Dinho. Dinho desapa
rece e Belo fico perplexo 00 perceber que ele
não morreu. Bernardo convido Rodrigo poro
trobolhor no Pequeno Orquestro. Vando fico
cismado 00 perceber que Rodrigo está distante.
Elvira diz poro Belo que não estú com ciúmes de

Magdolena. Ariosto conto que Vero está pedin
do ações do Mais Brasil poro assinar o divórcio.
Cíntia fico incrédulo. Dinho fico com medo 00

se lembror que Belo o 'reconheceu. Ataulfo diz

que vai se livror de Belo porque o cerco está se

fechando contra os dois

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade
dos emissoras).
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Toledo se recusa -a dar depoimento
Segundo advogado, ainda éprecisosaber se ele é investigado ou testemunha

,
' . ,

o policial civil' aposenta
do Marcelo Toledo permane
ceu em silêncio durante de

poimento na Polícia Federal,
na manhã de ontem. Ele é
acusado de ser um dos arre

cadadores de propina para o

suposto mensalão do governo
do Distrito Federal. .Segundo
a defesa de Toledo, ainda é

preciso caracterizar se ele

aparece como investigado ou

testemunha 'no inquérito do

Superior Tribunal de Justiça,
que investiga o esquema de

corrupção.
''A delação não está descar

tada porque é um .ínstrumen
to de defesa. Nada que seja
útil à defesa está descartada",
afirmou o advogado de defesa
Raul Livino. Um novo depoi
mento deve ser marcado após
estar estabelecida a linha de
defesa. O advogado susten
ta 'que vai precisar de pelo
.menos 30 dias para avaliar o

'caso. "Ele pode ter muito a fa-
lar. É interesse nosso que ele
fale", afirmou.

.

O depoimento durou cerca

de quinze minutos e nenhuma

pergunta foi realizada. Segun-

do Livino, Toledo foi orienta
do a se manter calado durante
o depoimento por causa da
falta de acesso a todo o con

teúdo do inquérito. Na segun
da-feira, foi concedida uma

liminar garantindo que' ele
não fosse preso e não firmasse
compromisso.

PARTICIPAÇÃO
Segundo o ex-secretário

de Relações Institucionais,
Durval Barbosa, responsável
por denunciar o esquema de

corrupção, Toledo recolhia
dinheiro das' empres�s e era

o portador dos montantes

destinados ao vice-governa
dor Paulo Octávio (DEM).
Segundo relatório da Polícia
Federal, o dinheiro apreen
dido durante a operação na

sala de trabalho de Fábio
Simão, ex-chefe de gabinete
de Arruda, veio. de empre
sas que pagavam propina no

esquema. Um mês depois, a

polícia apreendeu uma quan
tia maior, cerca' de R$ 700
mil - parte dessa quantia foi
encontráda na sala do então
chefe de gabinete.

GE e Petrobras lançam 1 a·

turbina flex poro energia
Foi inaugurado ontem o

processo de conversão da Usi
na Termelétrica Juiz de Fora,
que deve operar com etanol

para produção de energia em

escala comercial. A usina, que
faz parte do parque gerador
da Petrobras,' operava apenas
com gás natural, mas agora é
flex fuel (bicombustível). Iné
dita no mundo, a operação
'com etanol está- em fase de
testes para otimização.

Resultado de três anos de
pesquisa conjunta de General
Electric e Petrobrás, a turbi
na tem capacidade para gerar
43,5 megawatts, suficientes

para atender 150 mil pesso
as, ou 30% da população de

Juiz de Fora, "Tal qual o carro

flex fuel, a usina é totalmen
te flex. Posso passar do gás
para o álcool e do álcool para
o gás instantaneamente", "ex-

plicou o gerente executivo de

Operações e Participações em

Energia da Petrobras, Alcides
Santoro.

A 'escolha da unidade mi
neira para a conversão teria
sido motivada principalmente
pela disponibilidade de área
e pelas turbinas derivadas do
uso aeronáutico, que já eram

utilizadas na.usina. "Esse tipo
de. turbina facilita a conver

são", afirmou o gerente.
A instalação dos equipa

mentos na turbina que opera a
base de etanol foi realizada na

Oficina de Turbo Máquinas da
Petrobras, em Macaé. Por meio
de um acordo com a Petrobras,
a GE acompanha os testes e

terá o direito de utilizar os

dados obtidos para aperfeiço
amento e comercialização da

tecnologia para outras USInas

no mundo.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta ser-

ventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da
publicação deste edital a os aceitar ou pagarno tríduo legal (3 dias úteis), aleitando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em
'não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente.A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas,
sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a

intimação no endereço fornecldo pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.
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Toledo se

manteve
colado por
falto de
acesso '00'

conteúdo do

inquérito

REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL- ESTADO DE SANTA CATARINA
Tabelionato do Munícípío e Comarca de Jaraguá do Sul-Margot

AdeliaGrubba Lehmann, Tabeliã eOficiala Designada - AvenidaMarechal
Deodoro da Fonseca n° 1589 - Telefone: (47) 3273-2390

Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

Protocolo: 134844 Sacado: ABM GRAFICA E PLOTAGENS IJ'DA CNPJ: 08.969.564/000
Cedente: DECORPEL CEN DISTR PAPELUDA CNPJ: 85.244.952/000 '

Número do Título: 1853/002 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚS.A.· DataVencimento: 28/12/2009 Valor: 290,25
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital:
R$10,40

.

Protocolo: 131958 Sacado: A) AUTOMACAO EMANUTENCAO LTDA
CNP): 04.737.354/000 Cedente: ROTA AUTO CENTER COM. IJE PECAS E ACESSORIOS
P.:\CNPJ: 07.865.064/000 Número do Título: 000052-3 Espécie: Cheque Apresentante:
ROTAAUTO CENTER COM. DE PECAS E ACESSORIOS PADataVencimento: 23/12/2008
Valor: 3.477,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 14,60, Diligência:
R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 134533 Sacado: ALTAMIRO INACIO E CIALTDA CNP): 00.970.282/000
Cedente: MOINHO CATARINENSE SA . CNPJ: 85.129.518/000
Número do Título: 12436/AI Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 04/01/2010 Valor:
600,57 Liquidação após a intimação: R$1D,40, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$ 10,40

Protocolo: 134347 Sacado: ANGULAR FOTOGRAFIA EVIDEO LTDA
CNPJ: 02.962.247/000 Cedente: LUNAFOTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTO
GRAFICOSCNP): 07.442.444iOOO Número do Título: 4200/01 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimen
to: 04/01/2010 Valor: 200,34 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96,
Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 134568 Sacado: BIER HAUS CHOPERIA LTDA-ME CNPJ: 11.083.117/000
Cedente: TARVIN COMERCIODE PESCADOS UDA CNPJ: 01.045.950/000
Número do Título: 01190 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 01/01/2010
Valor: 136,50 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$
20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 134589 Sacado: BIER HAUS CHOPERIA LTDA-ME CNPJ: 11.083.117/000
Cedente: INSTALADORATONTOTTI LIDA ME CNPJ; 06.944.005/000
Número do Título: 4563010C Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 03/01/2010
Valor: 530,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução; R$ 8,96, Diligência: R$
20,80, Edital: R$ 10,40

.

Protocolo: 134859 Sacado: CARLOS KRUGER CPF: 651.793.159-72
Cedente: IPK CONVERTEDORAGM C LIDAME CNPJ: 02.544.367/000
Número do Título: 7787/1-1 Espécie: Duplicata de VendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚ S.A. DataVencimento: 20/12/2009 Valor: 167,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital:
R$10,40

.

Protocolo: 134661 Sacado: DARLEI JOSEL DA SILVA CPF: 028.531.029-12
Cedente: ÀBs EMPREENDIMENTO MERCANTILLIDA CNPJ: 01.209.784/000
Número do Título: 590355 (l7/3Espécie: Letra de CâmbioApresentante: ABS EMPREEN
DIMENTOMERCANTILLTDA DataVencimento: 07/01/2010"Valor: 141,00 liquida
ção após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 0,00, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 134828 Sacado: ESQUADRIAS SULINALTDA CNPJ: 73.308.017/000
Cedente: LOSINOXLIDA CNPJ: 03.770.404/000 Número do Título: OU680
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO ITAÚ SA
. DataVencimento: 30/12/2009 Valor: 717,88 liquidação após a intimação:
R$ 10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 134851 Sa ado: H O COM FAB FERRAGRICOLAS L CNPJ:04.244.360/000
Cedente: UNIVERSAL ERRAMEND\S LIDAME CNPJ: 03.304.053/000
Número do Título: 1210 01 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO II

-

S.A. Data Vencimento: 30/12/2009 Valor: 174,00 Liquida
ção após a intimação: R$ 10,4 , :J6ooução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20;80, Edital: R$10,40

Protocolo: 134667' Sacado: HEVERTONT. DE BRITO FERNANDES'CPF: 065.874.349-08
Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN LID
Número do Título: 21042 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: UNlBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA. DataVencimento:
06/01/2010 Valor: 173,00 Liquidação após a intimação: R$ IMO, Condução: R$ 13,19,
Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

.

Protocolo: 134380 Sacado: JANICE BORGES DOS SANTOS CPF: 706.983.179-04'
Cedente: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR PONTUAL CNPJ: 05.939.929/000
Número do Título: 6632002 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação .

Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 30/12/2009
Valor: 552,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 16,00, Diligência: R$
20,80, Edital: R$ 10,40

'

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

\

Protocolo: 134712 Sacado: JOELKLEIN CPF: 043.047.599-30
Cedente: GRATTOFAC FOMENTO E ÀSSESSORIA COMERCIAL LIDA CNPJ:
03.625.949/000 Número.do Título: 1196-3

, Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 10/01/2010
Valor: 665,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$14,60, Diligência: R$
20,80, Edital: R$ 10,40

'

•

Protocolo: 134980 Sacado:J(ATIAROSANE KASMIRSKI ME CNPJ: 00.985.081/000
Cedente: COOP POUP CRED PEQ EMPR MICROEMPRES CNPJ: 03.459.850/000
Número do Título: l/I Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 07/01/2010 Valor: 640,00 Liquidação
após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 134582 Sacado: LUIZANTONTO ALVES CPF: 418.444.839-91
Cedente: BIOORGANICA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LIDACNPJ:
04.299.635/000 Número do Título: 257 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 25/11/2009
Valor: 250,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 16,71, Diligência: R$
20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 134852 Sacado: MARCIO FRIESE MERCEARIAME CNPJ: 10.263.003/000
Cedente: CHOCOLEITE INDALIMENTOS CNPJ: 05.044.030/000
Número do Título: 6819-1-1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO JTAÚ SA. DataVencimento: 30/12/2009 Valor: 199,39
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital:
R$10,40

Protocolo: 134720 Sacado: MARLENE POLLAUF ME CNPJ: 80.707.532/000
Cedente: MEIRE SANTOS ROQUEME CNPJ: 10.403.613/000 Número doTítulo:
000650 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DOBRASIL SA DataVencimento: 09/12/2009 Valor: 80,00 Liquidação após a intimação:
R$10,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

.

Protocolo: 134640 Sacado: MARLON NEUHAUS CPF: 036.028.089-71
Cedente: JK PNEUS LTDA Número do Título: 2062567 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: HSBÇ BANK BRASIL SA. BANCO MULTIPLO
Data Vencimento: 29/12/2009 Valor: 256,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 134747 Sacado: MASSA FACIL COM.E FAB. DEALIM.LTDA
CNPJ: 08.722.197/000 Cedente: OESA COM E REPRES LIDA CNPJ: 81.611.931/000
Número do Título: 5335066U Espécie: Duplicata de VendaMercantil
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 31/12/2009 Valor: 261,06 Liquidação após
a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

.

Protocolo: 134882 Sacado: MASSA FACIL COM.E FAB. PIl.OD AL LTDA
CNPJ: 08.722.197/000 Cedente: FSSA IND E COM DE PROD AUMENTICIOS LIDA
CNPJ: 03.241.442/000 Número do Título: 25683 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
28/12/2009 Valor: 666,60 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96,
Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 134858 Sacado: OSVALDO HART JE NETO CPF: 056.671.679-80
Cedente: AYMORE CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.CNPJ:
07.707.650/000 Número do Título: 20013360974 Espécie: Espécie de Contrato
Apresentante: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SDataVenci
mento: 20/07/2009 Valor: 10.219,37 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução:
R$ 18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 134934 Sacado: REFRIGERACAO FRIOGASMAQ LTDA CNPJ: 00.985.079/000
Cedente: BFACASSESSORIA COMERCIAL E FOMENTO IJ'DA CNPJ: 03.893.387/000
NUmero do Título: 09153-01 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 07/01/2010 Valor: 468,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital:
R$10,40

Protocolo: 134616 Sacado: SOARES MONTAGEM INDUSTRIALLIDA
CNPJ: 08.794.132/000 Cedente: KIFERRO COMERCIO DE FERRO EACO LIDA' CNPJ:
73.989.956/000 Número do Título: 33654 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCODOBRASIL SA DataVencimento: 28/12/2009
Valor: 243,15 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$16,00, Diligência: R$
20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 134634 Sacado: UTILFARMAFARM E DROG IJ'DA CNPJ: 09.413.849/000
Cedente: CEGEMED DIST PROD FARMACEUTICO . CNPJ: 85.017.994/000
Número do Título: 0245880) Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU SA. DataVencimento: 23/12/2009 Valor: 153,81 liquida
ção após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

MargotAdeliaÓrubba Lehmann,Tabeliã eOficiala Designada
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í-CULO,S
3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670.

o CLIENTE É ESPECIAL, VENHA CONfERIR!

Taxas compartilhadas com o mercado Carros com procedência Transparência na negociação

2008, Bege, 29.850 Km, Ar-condicionado Climatronic,
,

Direção Hidráulica, Vidros, Travas e EspellÍos Elétricos, Air
Bag II, Freios Abs, Computador de Bordo, Rodas de
liga-leve, Desernbaçador Traseiro, Faróis de Neblina" Cd
Player Mp3, Bancos em Couro.

2008, Preto, Flex, Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, limpador e Desembaçador
Traseiro, Faróis de Neblina.

.

Zero Km, Prata, Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e Travas Elétricas,
pmpador e lJesembaqador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Cd Player Mp3, faróis
de Neblína.
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$plit GREE Corner
9.000Btus.

quente e frio.

PROMOçAo
DE CARROS E MOTOS

100°10 FINANCIADAS

VOCÊ PAGA
.

A PRIMEIRA E .

SAI DE MOTO
ZEROKM.

36x
SEM ENTRADA

RS267,65
Mod: 09/09

Imagens meraménte ilustrativas. As motocicletas produzidas pela Moto TIlIlCX da AmazOnla LIda, esl40 em conformidade com o PROMOT. Gara e dois anos livre de quilometragem desdê que ate{ldldas todas. as InfiJnnaç08s contidas no manual do produlc. Preços válidos enquanto durarem os estoques. Sujeito à aprovaçào de crédito.
/dlIiJIIiIliJiIJII!#!iJlJJJlllinilllilUliJII/Ui:l/f#UlilJIiilliifijumlliIJIUillHIJIiIl/llI/IiU,liJimilllíl/Hlllhil/ii1i11m_liIhJuU!l/Wlmlllli//i)lwillJllilil/JiJ 1I/JiJ/lllillill/JlJlllilil//milllJJJ!ilhlili!lill/iPlliil4!!JJ1i/CnlrllJliiiJlilflllJií/llliliJJliJiUllíliluuIUiIlil1iiJIHüu/j'ilil/}1llJJliljlJlI�liiillüJiilliiJiI!llil/jiluIIUIIliIJliiklIJIIlliIJllliiiilfljlJiMldllPlIiIIlilJllJi/jltrlinl#iiihil#liiiii ill#Wii/iJilijiluiiJiillIlIUiWUliliJllhllIllldil/ilIlJ/iIlllilllllllllliJJiJmlHi//Jiii/liliiJiIMillillRiJJJlJlH/I1JJJmlii11Jfhiíli/1iilBIliJIlJii/UI/iJlifl#ilIIilUlillJl11iiliiiJlJJiJiJIJknil/UhilIIiOJliilW/JlliJiIl#lJiJJi/iIIlJll#liJliiUill/llJt'1ir,J//iJil1ti1i11m1/l1ililJ/II11JrJii!llJliii/1iJIiI/ililllllllJ/illlliJlililil!iJhiIJIIIIiWiI/Ii1I/JIü!flilIi!JjjlillliiliiJlliIJi/Jlililli/li/lIIIUIJ/1iIiJ,liiJÜ:lIIJIlJiiII#II/íii11li1ll11llJiJiliiJlJiYiili/hJJlj/IhJII/IiiJJlJjJJ/HIi!JJIi/iJjjjjII1/1lillíiillllJillillJ1/lJ1iiIlIJi!/1II/JiJ
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i VENDE-SE
. APARELHO DE SOM -vende-se, p/ carro, c/ con
trole, 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.

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

CELULAR - Vende-se, Claro, R$ 150,00. Tr.
88311083

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, c/ 12

comp. Monitor LCD, cadeiras, mobiliado, split,
impressora laser, geladeira, clientela formada.
Tr: 8855-3800.

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

FILHOTES - Vende-se, Maltes, machos e fême
as. Tr. 33752006/91464864

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

FILHOTES - Vende-se, cachorros, diversas ra

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

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

GRADES, CERCAS, PORTÕES - Vende-se, gra
des p/ janela, cercas, portões e reformas . Tr.
91622251

KIT - Vende-se, de alarme residencial instalado.
Ir: 9944-5352.

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

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

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

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

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

JAQUETA DE COURO - Vende-se, p/ motoqueiro,
R$ 150,00. Tr. 3370-5533.

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

MOVEIS - Vende-se, apenas 1 ano de uso, p/ loja
de roupas fem., em MDF, cores, caramelo e bran
co. Balcão, caixa, balcão expositor, provadores, 4

CLASSIMAI__,.___S------
\

araras, 2 tablados de vitrine, 3 manequins, painel
decorativo, sofás e tapetes. Tr: 9903-9535.

MÓVEIS - Vende-se, escritório, 2 mesas,1 armá
rio, 2 portas, 1 balcão, 2 cadeiras giratórias, 4
cadeiras fixas, 2 cestos de lixo, 1 caixa de cor

respondência. Tr. 47 8443-3999 ou 33If)-1996

MP15 WiFi - TVmobile + Bluetooth + MP3 +

MP4, Tela 3.3" + Suporta 2 Chip + Micro SD
até 16gb, Modelo igualo iphone. R$450,00. Tr:
9607-2022

NINTENDO - Vende-se, OS Lite, prata, com R4
de 2g, R$ 500,00. Tr. 9917-3771

NOTEBOOK - Vende-se, c/ webcam, R$
1.000,00. Tr.88311 083

•

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. Ir:
9953-2408 ou 9905-98.50.

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

PINSCHER - Vende-se, 2 femeas, adultas.
Tr.33752006/91464864

ROUPAS GINÁSTICA - Vende-se, de suplexx, c/
estoque 500pc. Tr. 8849 3600/47 3273 5144
(após 18hrs)

• 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, c/ con
trole, ótimo estado. R$: 150,00. Tr: 3370-0983.

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

UTENCILlOS P/ MERCADO - Vende-se, serra fita
p/ açougue, moedor de carne, balcão de frios e

laticínios. Tr: 3273-5065.

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

YORKSHIRE - Procura-se, cor preta, pequena,
sumiu na rua Jacobi Gesser no bairro Amizade,
atende pelo nome de Coca. Tr.33717914

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

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

.

t, CASAS
AMIZADE - Vende-se, alvenaria, área de 200m2,
sémi-mobiliada, terr. 450m2, liberada p/ finan
ciamento bancário. Prox, ao posto novo. Tr:
8843-5751.

ARMAÇÃO/PENHA - Vende-se, 130 m2 fica a

200 metros da praia. Tr: 9953-5627

BARRA VELHA - Vende-se, terreno c/573m2,
casa c/195m2, 50m da praia, R$ 230.000,00.
Aceita ap em Jguá ou Blumenau. Tr. 3274.8844

-

__CRECI/SC 2716J

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

91375573/33716069 - Creci 11831

JARAGUÁ 84 - Vende-se, 385m2, 2 qtos, sala
conjugada c/ a cozinha. R$ 50 000,00 á combi
nar. 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

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

JOÃO PESSOA - Vende-se, 1 qto, alv., lavande
ria, sala, cozinha, bwc, garagem, R$ 58.000,00.
Aceita troca por imóvel de maior valor. Tr.
3274.8844 - CRECI/SC 2716J

PiÇARRAS - Vende-se, prox ao fórum, ou tro
ca-se por imóvel em Jaraquá do Sul. Tr: 9975-
3090 ou 3371-1243 c/ César.

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

RAU' - Vende-se, mista, 3 qts, com escritura,
R$ 55.000,00. Tr. 33716069 CRECI11831

.

RIO DA LUZ - Vende-se, 2 qts, 1 bwc, c/ laje,
prox. a Ceval, R$ 85.000,00. Tr. 3370-6370
/9965-9934/8447 -0376

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

., APARTAMENTOS

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

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

reike,que pode ser aberta totalmente qde
quiser, todo mobiliado com móveis sob mec!
da. R$270 .000,00, aceito financiamento. Tr
3055-2094 ou 9117-8754.

CENTRO - Vende-se, Ed. Menegotti, <

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

raguá / Praias / Itajaí. Tr. 3248-4258 ou 8401·
4000

CENTRO - Vende-se, Ed. Carvalho, revisado

pintura nova, 1 suite + 2 qts, dep. ernpre
gada c/ bwc, salão de festas, garagem, R�
165.000,00. Tr. 3274.8844 - CRECI/SC 2716J

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

CORUPÁ - Vende-se, Centro, 3 qts, sala e co

zinha conjugadas, 1 bwc, lavanderia, varanda E

garagem, R$ 95.000,00. Aceita veículos come

parte do negocio. Tr. 3274.8844 - CRECI/SC
2716J

ITAJUBA - Vende-se, 2 qts, mobiliado, R�
120.000,00. Tr. 33707881 / 33761315 ,

99056588 c/ Leonel

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se, prox. é

Madri, Ed. D'Espanha, térreo, c/ 1 suite + 1

qto, bwc, sala, cozinha, área de serviço, gara·
gem, R$ 125.000,00. Tr. 3274.8844 - CRECI,
SC 2716J

JGUÁ/ CURITIBA. - Troca-se ou vende, apto
pequeno em Jaraguá do Sul por outro no Cen,
tro de Curitiba. Tr. 33764587

MEIA PRAIA ITAPEMA - Vende-se, 165,34 rn'
, heliporto, 2 vagas garagem. R$ 600.000,00
Tr: 8408-8157 ou 8408-8159.

• CHÁCARAS

�ata
EXATA CONTABILIDADE LTDA.

Rua José Emmendorfer, 932
Brasília - Jaraguá do Sul - se
Fone: 3372,1281

www.exatacontabilidade.srv.br

Prestamos Serviços de:
Redução de custos;

Aproveitamento correto de

impostos da matéria prima;
-

Departamentalização;
Centros de Custos;

Custo da Hora Produtiva;

Encargos Sociais;
.' Mark-up (indice para vendes);

Os produtos mais Lucrativos;

Os Produtos mais defricitários;

Custo dos Estoques.

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

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

BAEPENDI - Vende-se, 2 qts, 1 bwc, prox.
a rodoviária, R$ 90.000,00. Tr. 3370-6370
/9965-9934/ 8447-0376 \

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se, 2 qts, 1
bwc, c/ churrasqueira, prox. ao Posto Km7,
R$ 115.000,00. Tr. 3370-6370/9965-9934/
8447-0376

GARIBALDE - Vende-se, 41 000m2, 3 lagoas, 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 elétri
ca" R$ 138.000,00.Tr. 3274.8844 - CRECI/SC
2716J

SUPERIOR DE TECNOLOGIA

Curso eH Perfodo I
I
I

IIIscrição2" processo setetiw até J

Gestão da Tecnologia da Informação 2100
J

13/01/2010W<NW.sc,senac,br I
J

Inicio das aulas: 01/02/.2010 I
I
J

J

Inscrição 2� processo setativo até I

Processos Gerenciais (not) 1700 J

13101/2010 WWoJIi,sc.s.enac.br !
I

Infeto das aulas: 01/02/.2010 I

.1

Inscrição 2� processo seletillo, até
;

1700
I

Processos Gerenciais (mal) 13/01/20'10 ww."if.'SC.se.nac:br ..
,

I

Inicio das aulas: 011021.20'10
I
I

TÉCNICOS

Técnico em EnfermaQem 1806 1/212010
Técnico em Alimentos 1500 1/212010
Técnico em SeQuranca do Trabalho 1440 1/212010 .

CURSOS DE FORMACÃO INICIAL E CONTINUADA

,JAf/llfJRO flE 2010

Técnicas de Vendas 15 18/01 a 22101/2010

Fotooratía DIQftal 80 18/01 a 10/05/2010

Autocad 2D e 3D - Documentação e

Proleto 72 18/01 a 28/04/2010
EXCElI Avancado 30 19/01 a 23/02/2010
Solídworks Básico � 40 23/01 a 27/03/2010
Oratória I 15 30/01 a 20/02/2010
Matemática Financeira com HP 12C 24 30/01 a 06/03/2010

Boas Práticas em Manipulação de
Alimentos 20 30/01 a 27/0212010

acuidade de Tecnologia .SENAC r Fone: (47) 3275�8400
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
ju'l im a r@ocorreiodopovo.com.br

.Superliga
A Malwee/Cimed, atual campeã da

Superliga de Futsal, ainda não sabe quan
do e nem aonde será disputada a compe
tição neste ano, mas já conhece .alguns
adversários. O time jaraguaense será um
dos cabeças-de-chave, ao lado do Carlos

Barbosa (campeão da Liga Futsal). O re
presentante da Liga Sul será o Paraná Clu
be, da Centro-Oeste o Rio Verde-GO, da
Sudeste o Minas, da Nordeste o Fortaleza
e da Norte o Esmac-PA. São sete equipes
confirmadas e a oitava deve ser a cidade-

. sede do torneio.
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o
o

�
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ESTATfsTICAS

AOTODO,76PAfSES •
� __ iJÁTIVERAM A HONRA .=__.=- •

DEDISPUTARUMA • _

COPA DOMUNDO. MAS _

SEIS DELES SAfRAM
SEM MARCAR UMGOL

SEQUER:TRINIDAD E TOBAGO (2006), CANADÁ
(1986); INDONÉSIA (1938),CHINA (2002),GRÉCIA

(1994) EZAIRE (1974). DESTES,APENASOS

GREGOSCONFIRMARAM PRESENÇA EM 2010.

DOIS TOQUES
BIClÇROSS.Guilherme Getelina
estará no Bicicross America's, que
acontecerá de 19 a 21 de fevereiro
em Paulínia (SP).

***

.

AMADOR·A Liga Pomerodense.
convocou os clubes que desejam
disputar a Taça Pomerode para

. participar do congresso técnico
no dia 2/2.

***

PARAQUEDISMO. O jaraguaense
Diego XV fe� urn salto diferente
no fim de semana, partindo de

.

urn avião T6 da época da 28
GuerraMundial.

***

DESTAQUE • Leandro Damião,
destaque do Inter-RS na

abertura do Gauchão, foi
revelado pelo Atlético de
Ibirama, que ainda tem 30%
dos direitos do jogador.

***

LIBERAÇÃO.O pessoal que explora
os bares daArena Joinville
conseguiu urna liminar para

,
vender cerveja no Estadual. Outros
times podem fazer o mesmo.

PELO BRASIL
,

.

.
�. .

Estaduais seguem ritmo acelerado
Cruzeiro abre o Campeonato Mineiro de olho no terceiro título consecutivo
DA REDAÇÃO

Nada de muito descanso
nesse início de temporada.
Hoje já tem segunda rodada
dos principais campeonatos
estaduais do país. A novida
de é o início do Campeona
to Mineiro, com o jogo entre

Cruzeiro e Uberlândia. O time
Celeste tenta o tricampeonato
,e já adiantou que não vai prío-
rizar nenhuma competição no

primeiro semestre, mesmo es

tando na Libertadores.
Em Santa Catarina, o Cri

ciúma tenta a reabilitação em

casa, às 19h30, diante de um

motivado Atlético de lbirama.
Em crise, o Tigre deve dispen
sar alguns jogadores para con

tratar reforços. Em Chapecó,
o time da casa recebe o Me

t;ropolitano às 20h30, n� due
lo dos "Verdões". No jogo da

tevê, às 22h, o [uventus pega
o Avaí (informações na página'
15).

No Gauchão, o Inter conti
nuará com o time B, desta vez
contra o Porto Alegre, clube
de Assis, irmão de Ronaldi
nho Gaúcho. O Colorado vem

de goleada, mas o adversário
.

perdeu de 5x1 para o Veranó

polis. O jogo será às 22h no
.

Estádio João da Silva Moreira.
Em' Curitiba; o Atlético-PR

tenta a primeira vitória no Pa
ranaense contra o Operário,
às 19h30. Já o Coritiba vai
até Paranaguá enfrentar o Rio

Branco, querendo manter a li
derança.

Pelo Paulista, o Santos, mo
tivado com a goleada de 4xO no

fim- de semana, recebe a Ponte
Preta às 19h30, que ficou no

1x1 com o Santo André na es-

treia. Já o Corinthians deixou
para trás o empate com oMonte
Azul e hoje 'recebe o Bragantí
no, às 21h50, no jogo que deve
ter a volta de Ronaldo. No mes

mo horário, o São Paulo busca a

reabilitação diaiüe do Mirassol,
fora de casa.

Para fechar, o Carioca hoje
terá três dos quatro grandes
em campo. Às 16h o motivado
Fluminense enfrenta o Bangu
em São Januário. Às 18h30,
o Flamengo estará em Volta
Redonda, enfnktando o time
da casa. E no ·Eng.enhão, às
21h50, o América, de Bebeto e

Romário, pega o Vasc?

São Paulo 'vem de derrota

para ti Portuguesa e espera
se reabilitar diante do
Mirassol, fora de casa

DIVULGAÇÃOjVIPCOMM
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ALUNOS MARISTAS•.

AS ESTRELAS DO

VEST'BU� 2011)./

REDE MARISTA DE COLÉGIOS.
�REPARAÇÃO PARA TODAS AS PROVAS DA VIDA -.

,..,'

A Educação Marista deu show nos prtncípals vestibulares

do Brasil. Os alunos aprovados. são uma prova de que

contar com a qualidade educaclcnal de quem está presente
em mais de 7'0 países faz toda a diterença. Se você também

quer garantir sua vaga, venha para .o Marista. E tenha uma
I I

preparação para todas as provas da vida. "#

-

__...
'" .

t '

,
.

ww� ..martsta.orç.be COLÉGIO MARISTA SÃO Luís _; 3371 0313
"

.

c partir d�
RS �iII"'":l,"-'"

Novo Fox
G partir de
$

.. Rodos oro 15
. • Forol mtJscora negro

- Umpador.lOvadot' e
dasemb«QdOr do .

Vidro 1rOtetro
- Poro"d\oques no cor do vekuto
• 8onto dom010fisfa com t1)gutagem de otturo
.. PoItQ-motas nwestfdo de�te

NovOGoIl.O VHT (5UllC4). Tolol FIex, MY 09/10, .4 porias, cOm preço ii visto a pcx1ir de R$ 27.990,00, TlOYOmenlo central, IellOlltador do vidro dianteiro elétrico, dnlos de segurança relróteis 3 ,

poolos (p14 ... P09) gr&tis para o modelo NovoGol, 5Ul1C4 (09/101. Novo Fax 1.0VHT [eôd, 5Z31R4), ToIaI FIex, MY 09/10,2 Portas, com preço promocional à vista o partir de R$ 30.490,00
ou entrado de R$ 12,196,00 (40%) 't 48 pre$1oçÕes de511 ,56. Taxa equivalente deO.W4 o.m, e 12,55% 0,0. To1al de opeTQÇÕes: R$ 36.750,88, Ofertas válidas olé 20 de janeiro ou enquanto du
rorem 0$ estoques. -Se beber não dirija". Caragu� Auto'Elite

Uma relação de confiança.
www.autoeJite.com.br Grupo Auto EUt& 40 anos de credibilidade. ��!i. 4732746000
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Por Giovanni Ramos, interino

Carolina Tomaselli
A reunião da CEI (Comissão Especial' de Inquérito) que

investiga indícios, de irregularidades na Schützenfest foi
adiantada de sexta-feira para amanhã, às 8h30. Segundo o

relator da comissão, Justino da Luz (PT), a mudança ocor
reu porque alguns integrantes possuem outros compro
missos na sexta-feira. '0 prazo 'para entrega dos docu-'
mentos solicitados é hoje e a CEI aguarda pela empresa
Fábrica de Show, a única pendentaO Executivo muni
cipal e a Secretària de Turismo e. Esporte entregaram
os ofícios na Câmara ontem, A Fundação Cultural, a SDR

.

(Secretaria de Desenvolvimento Regional) e o Blucredi já
haviam acertado com !l comissão na semana passada.

Fundo -, F'undo2
o suplente de deputado A proposta de Dionei foi

estadual e pré-candidato a rejeitada na Assembleia por
deputado federal Dionei da.' vicio de origem, já que a cria
Silva (PT) comemora o envio ção de um fundo é exclusivi
de um projeto de lei do Go- dade do Executivo estadual.
verno do Estado, que cria o Se for aprovada,. a lei vai be
Fundo Pró-Emprego, que be- neficiar principalmente os

I

neficia microempresários e empreendedores individuais,
empreendedores individuais. categoria que foi criada ano

A proposta, enviada no dia 22 passado pelo Governo Federal
de dezembro do ano passado, com o objetivo de tirar mais
é semelhante ao texto apre- de 200 profissões da informa
sentado por Dionei em -agos- lidade. O fundo servirá para
to, quando ele ocupou o cargo

-

facilitar a abertura das micro-
na Assembleia Legislativa. empresas em todo o Estado.

ARQUIVOOCP

Gastrite
.

Tratamento de uma gastrite
aguda. Esse será o motivo pelo
qual o vice-governador Leonel
Pavan (PSDB) deve pedir licença
nos próximos dias. Investigado
pela Operação Transparência da
Polícia Federal, o tucano optou
por não assumir o cargo em janei
ro, em uma licença do governador
Luiz Henrique da Silveira. O pre
sidente daAssembleia Legislativa,
Jorginho Mello, também não quer
assumir o cargo, que pode ficar
nas mãos do desembargador João
Eduardo SouzaVarella.

Lombadas
o vereador Jaime Negher

bon (PMDB) quer padronizar as
lombadas eletrônicas de. Iara
guá do Sul. Ele pretende enviar
um projeto de lei que define em

50'quilômetros por hora o limi
te de velocidade imposto pela
lombada. Para o vereador, a di

ferença nos números atrapalha
os motoristas. "Outras cidades
do Estado, coino Blumenau, já
adotaram a padronização. Faci
lita para quem dirige e mantém
a segurança nas ruas", comenta.

Eleições
Assessores do VIce-gover

nador dizem agora, que o tuca
no deve assumir o governo do
Estado em fevereiro. Mas a sua

presença'no ,Palácio da Agronô
mica não deve passar deste ano.

Com acusações de corrupção e

em quarto lugar nas pesquisas,
Pavan dificilmente será candi
dato a governador em outubro.
Se a tríplice aliança permanecer
unida, o nome mais provável é
do senador Raimundo Colombo
(DEM), em segundo nas pesqui
sas, .atrás de ÂngelaAmin (PP) ..

ca rol i na@ocorreiodopovo.com.br

Fim da novela?
Com a assinatura do acór

dão, o ex-prefeito Nilson Byla
ardt (PMDB) deve voltar ao

cargo, após sete meses afasta
do. Será o fim de uma novela

que começou nas eleições de
2008, e ganhou capítulos em

Florianópolis e Brasília. Em

apenas um ano, Guaramirim
teve três prefeitos: Bylaardt,
Evaldo Iunckes (PT) e Marcos
Mannes (PSDE), presidente
da Câmara, que esteve no car

go durante a transição no mês
de julho.

q���)��!����s
do TRE (Tribunal Regional Elei
.toral) e do TSE (Tribunal Supe
rior Eleitoral), levou 13, meses

para decidir quem era o prefei
to. Ainda cohtam outros dois
meses para a mesma Justiça
conduzir o vencedor ao cargo.
A demora atrapalhou políticos,
partidos, mas tem um grande
prejudicado: a população de
Guaramirim. que ficou um ano

sem saber quem mandava na
.

cidade.
'

Dr. Bruno Borr'alho G'obbato
'Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Ombro, Cotovelo ,e Videoartroscopia
CRM-SC 15190

VITAL SAUDE CLÍNICA DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS
Rua João Picalli, 260, Centro
Jaraguá do Sul - SC 89251-590
Tel: 473370 ..0366/3370-1867
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FOTOS PIERO RAGAZZI

,

MUSICA DO BEM'
face só consegue sorrir quan
do o assunto é a participação
nas atividades proporciona
das por esses primeiros dias
dê festival.

Aplaudida de pé pela pla
teia da série Jovens Solistas,
na última segunda-feira, a

musicista volta a se apresen
tar hoje, dessa vez no Gran
de Teatro da Scar. Para quem
pretende assisti-la, Klein dá
um aviso; "preparem-se". Isso
porque, ouvi-la representa fi
car "de queixo caído", confor
me brinca o maestro.

O público que a vê, porém,
deve se maravilhar também
'com a trajetória premiada da

instrumentista. Iniciada em

uma sinfônica da Coreia, ela
não para' de acumular con

quistas. Aos 24 anos de idade,
Hye Jin Kim tem um currículo
de causar impacto. A jovem
já tocou em algumas das mais
expressivas formações do uni
verso musical erudito, como

as orquestras da Filadélfia e

da BBC de Londres. Para com
pletar, há pouco, conquistou

,
os prêmios Yehudi Menuhin
International Violin /Compe
tition, de Londres, e Concerts
Artists Guild Internacional
Competition, de Nova Iorque.

Mesmo tendo tantas con

quistas na' bagagem, os so

nhos de Hye Jin Kim não es
tão realizados na completude.
Um dos mais latentes, porém,
fica distante de prêmios e

participação em, orquestras
de renome internacional. Se

gundo a violinista, a intenção
é compartilhar a arte com as

pessoas que não têm acesso a

ela. "Eu amo viajar, conhecer
culturas e países. Espero levar
a música para muitas pessoas
diferentes", explica.

No Femusc, aliás, essa von
tade está sendo concretizada.
Pela primeira vez na América
do Sul e, consequentemente,
no Brasil, a talentosa musicis
ta, além de tocar, se maravilha.
Segundo Hye [in Kim, o festi
val a deu a chance de integrar
uma experiência única. Para
ela, a apresentação da orques
tra jovem 2 de Julho, da Bahia,
na segunda-feira passada" foi
impressionante pela alegria ex

pressada sobre o palco e pelo
amor dedicado à música.

JARAGUÁ DO SUL

Uma virtuose. É assim que
o diretor-artístico do Femusc,
Alex Klein, anuncia a violi
nista Hye Jin Kim. Novata no

evento, a coreana radicada
nos Estados Unidos só chegou
a Jaraguá do Sul por causa dos
constantes convites da profes-

'

sara israelense Miriam Fried.
E, p�ra a própria surpresa, a KELLY ERDMANN

• MÚSICA NO SHOPPING
• Horário: 13h • Palco: Shopping Breithaupt

• Programa: Jazz, de Norman Ludwin, DOis

Interlúdios, de Jacques lbert Concerto para
violões e quarteto depordas, de,Manuel ô� Falia

, 428, deWolfgangAmadeus Mozart Frank Bridge. Fantasiestuecke op, 73, de
Robert Schumann. Trio para violino. trompa e

piano. de Johannes Brahms. Fantasiestuecke
op. 88. de Robert Schumann

'

•

• VIOLÃO NO SESC
• Horário: 18h • Palco: Sesc Jaraguá do Sul
• Programa: Quarteto das Américas, de J. R.
Vasconcelos. Enigma para flauta e violão, de
Breno Blauth: Sonata para violão e violoncelo,
de Ràdamés Gnatalli

• CONCERTO PARA COMUNIDADE
• Horário: 2Dh • Palco: Igreja Martim Lutero.
no Garibaldi • Programa: Concerto para
violàG e quarteto de cordas, oe Manuel de
Falia: Turegano, de EM. Iorroba, A morte e a,
donzela, de Franz Schubert

• CONCERTO NA�OMUNIDADE
,

e Hor�ríd; 16h • 'Ralco: Auditório da UnerJ
• Pro@'aina: ouartetqde cordas op. 18, de Ludwig
van BeethCNen.�ii1teto para clarineteé quarteto
de cordas, deWOlfgangAmadeusMozart

AMIGO PARA TODAS AS HORAS'l'

• PIANO MASTERS
• Horário: 19h • Palco: Grande Teatro da Scar
• Programa: Brahms, Um mestre no piano

,

Fantasien op. 116. Scherzo op. 4. Chacónne
em ré menor da 2a suíte para violino solo

O virtuosismo de Hye Jin
Kim poderia ter ficado camu

flado ou, então, canalizadó
para outro instrumento. É que
a coreana começou a carreira

no piano, aos cinco anos de
idade. A descoberta do violino

aconteceu aos sete e por um
motivo interessante: a vontade
de se sentir livre sobre o palco,
sem limitações de espaço. Hoje,
a relação vai além. "Ele é o meu
melhor amigo e será para o res

to daminha vida", diz.

• MÚSICA NA IGREJA
• Horário; 18h • Palco: Igreja Matrii SãoSebastião

• Programa: Quarteto nQ 19. deWolfgang
AmadeusMozart Serenata para flauta, violino
e viola, deLudwig van BeethoVen. A morte e a

donzela. d� tt" r:t QUí;lrteto nO 16 K.

• GRANDES CONCERTOS

• JOveNS SOLISTAS
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Móveis permanecem no quadro

Ginásio ainda
serve de abrigo

A família de nove pes
soas despejada do antigo
prédio da Max Wílhelm, no
bairro Baependi, no último
dia 21 de dezembro, conti
nua alojada nas dependên
cias do ginásio municipal de
esportes Arthur Müller.

Enquanto isso, a quadra
de um dos principais espa
ços esportivos do município
se transformou em um ver-

dadeiro depósito de móveis.
Cama, armários, televisão e

até roupas da família ocu

pam o local.
Os moradores dizem que

assistentes sociais da Pre
feitura estiveram no local e

providenciaram uma quiti
nete para eles morarem pro
visoriamente -, .

De acordo com a secretária

municipal de Assistência So
cial, Edimara de Souza, a famí
lia já foi incluída no programa
Minha Casa, Minha Vida, do
governo federal, e pagará pela
casa através de Um 'financia
mento. Enquanto a casa não
fica pronta, a Prefeitura ajudará
a família nas despesas, do alu

guel da quitinete.

MISSÃO ESPECIAL

o CORREIO DO POVODQUARTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2010

Uma mala cheia de corag,em
Subcomandante dos Bombeiros se preparapara ir ao Haiti�

�
c::

o
c::
ur

s;

JARAGUÁ DO SUl..

Uma mala preenchida com
coragem, expectativa e solida
riedade. O subcomandante do
Corpo de Bombeiros de Tara

guá do Sul, Neilor Vicenzi, se

prepara para uma missão de
safiadora: ajudar as vítimas do
terremoto no Haiti.

A viagem está programada
para a próxima terça-feira, dia
26, e é resultado de uma par
ceria entre a Ong Viva Rio e a

Unidade Arcanjo, de Indaial,
da qual Neilor faz parte. Junto
com ele, devem partir para a

missão outros quatro catari
nenses. "Coloquei meu nome

à disposição e recebi o convi
te. Era para a viagem ter sido

hoje (ontem)", mas eles exigem
vacinas e documentações que
preciso providenciar. Se tudo
der certo, viajo na terça", ex
plica o subcomandante, que
-atua no Corpo de Bombeiros
desde 2003, e já trabalhou em

catástrofes como as enchentes,
a tragédia do Morro do Baú,
em Ilhota, além de acidentes
e incêndi os. "Fiz cursos de
estrutura colapsada, que é o

caso dó Haiti hoje, na Argenti
na. Sinto que estou preparado.
Vou lá para ajudar e também

para aprender", ii.
A primeira missão inter

nacional da vida do bombeiro
levará dez dias. ''A priorida
de é sempr, resgatar pessoas
com vida. Mas depois de 14

dias do terremoto encontrar

PIERO RAGAZZI

Neilor diz que essa será o missão de maior destaque de suo carreiro. Emborque deve acontecer na terço-feiro

alguém com vida já não será,
mais possível. Vamos ajudar
na remoção dos escombros e

dos corpos", revela.
Para VIver uma exneríên-

cia como essa, o profissional
precisa de preparação física
e psicológica. "Tem que estar

tranquilo e preparado para
as dificuldades", enfatiza. Já

o corpo necessita de energia.
"Só teremos para comer o que
levarmos daqui. A dieta será
baseada em água, frutas, car
boidratos e cereais, que dão'
energia", acrescenta.

Enquanto o bombeiro faz·
as malas, a família dele fica
de coração apertado. "Minha
filha chorou quando eu dis
se que ia; Minha esposa não

quena, mas agora entende",
conta.

DEBORA VOLPI

Brasileiros podem ajudar
Caixa arrecada. fundos e governo cadastra voluntários

O Brasil ampliou o valor
de ajuda financeira ao Haiti,

.

que agora chega a R$ 35 mi
lhões, e pode ainda aumentar
o efetivo no país da tragédia.
Atua]mente, 1,2 mil militares
brasileiros auxiliam nos traba
lhos de resgate às vítimas. O
número de brasileiros mortos

'

no Haiti subiu para 19. Dezes
sete são militares e dois civis.
Um militar permanece desa-

o 'd'<30 pareci o .,
.

� A Caixa Econômica Federal
§ lançou urna campanha para

1,2 mil brasileiros ajudam os vítimas, mos efetivo ainda deve aumentar arrecadar fundos às vítimas do

terremoto. O banco criou uma
conta especial para o depósito
de doações, que serão encami
nhadas ao Programa Mundial
de Alimentação (PMA) da Or

ganização das Nações Unidas
(ONU) e ao Escritório das Na
ções Unidas para a Coordena
ção de Assistência Humani
tária. Os dados da conta para
doação são: agência 0647,
operação 003,'conta: 600-1 em

nome do PNUD - Haiti. Não há
valor mínimo para as doações.

Já o Ministério· da Saúde

disponibiliza o endereço ele-

trônico missaodeajudahaiti@
saude.gov.br para que profissio
nais da área da saúde possam
se cadastrar como voluntários
na ajuda do Brasil à população
do Haiti. Interessados devem
eriviar nome completo, indicar
a formação. e instituição para a

qual trabalha, apontar se pos
sui alguma experiência em si

tuações de desastres e informar
tempo disponível. O cadastro
será analisado pelo Gabinete de
Crise, conforme a necessidade

apontada em cada momento de
auxílio ao Haiti.
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MERCADO EM FASE DE MUDANÇA
Apesar dos notícias de melhorias no economia mundial, o redução nos empregos continuo. Aparentemente, em diversos
setores houve mudanças estruturais significativos que estão retardando uma retomado no níveLde emprego que erlstla.
Isto é preocupante, pois em muitos países poderão surgir novos focos de tensão que retardarão ainda mais uma recupe
ração nos atividades.

I -

DIVULGAÇÃO
, ,

PETROBRAS E A
NONA DO MUNDO
OS países do BRIC já obrigam 18 dos 100 maio
res empresas listados em bolsos de valores e o

Brasil contribui com quatro delas sendo a Petro
brás o 9° colocado. A Vale, em 33°, Itaú, em 59°,
e o Bradesco, em 97°, completam o listo.

A ,

VOCE JA OUVIU
FALAR DE MAVINS
O site Business Insider deu este nome em uma

reportagem que realizou para o série de países
que são grandes economias e que possuem uma

grande previsão de crescimento 00 longo dos pró
ximos 40 anos e que seriam uma espécie de se

gundo divisão dos BRIC' s. Estes países, ou por seu
desenvolvimento industrial ou por suas riquezas
minerais, são candidatos o players importantes
no cenário mundial. São eles: México, Austrália,
Vietnã, Indonésio, Nigéria e África do Sul. Para
quem desejo conhecer mais detalhes, o link para
o reportagem é: http://www.businessinsider.com/
the-next-l 0-brics-201 0-1 #s-south-africa-6

AUSÊNCIA NOS DESFILES DA SPFW
No 18° edição do São Paulo Fashion Week o Colcci continuou presen
te, mas não contou com o modelo Gisele Bündchen que não desfilou
por conto de suo recente maternidade. Certamente suo ausência foi
sentido pelo público estimado em mais de 100 mil pessoas. Entre
eles o destaque vai para os cerco de 150 compradores. Em compen
sação, a marca trouxe Fernanda Limo e Cauã Reymond.

o CORREIO DO POVOHQUARTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2010

PREVISÕES PARA 2010
Segue um resumo dos previsões para 2010 que Stephen Kanitz
publicou no blog dele: ·10% dos empresas irão crescer em

2010 mais do que 35%. Isso mesmo. • 20% dos empresas irão
crescer em 2010 mais do que 23%. O que inclui os 10% acima.
• 30% das empresas irão crescer em 2010 mais do que 14%. O
que inclui os acima. • 40% dos empresas irão crescer em 2010
mais do que 8,2%. O que inclui os acima. ·10% dos empresas
irão crescer em 2010 entre 4,5% o 6%.

ROSA CHÁ TAMBÉM NA SPFW
Um dos mais aguardados desfiles que acontecem no São Pau-

, lo Fashion Wee,k foi o do grife de modo praia Rosa Chá. Mais
que os modelos, o aguardado são os tendências do coleção, pois
sempre influenciam muito a indústria do modo praia. A coleção
está muito voltado para uso foro do praia e teve grande divul
gação no televisão.

MAIS ATRASOS NA DUPLICAÇÃO
O DNIT deveria entregar o relatório complementar 00 IBAMA
até o último dia 15, mos só deverá fazê-lo em fevereiro. Com

.. isso, todos os prazos serão mais uma vez postergados. É difícil
afirmar que existe má vontade por porte do DNIT, mos essa é o

impressão que fico. Sem o estudo ambiental não tem licença e,
sem licença não tem obro. Mais um belo desafio para Durval
Marcotto Junior, novo presidente do Acijs.

Ikarsten@netuno.com.br

PREVIDÊNCIA

Déficit do INSS cresce
Arrecadação teria sido prejudicada pela crise
o regime geral de 'Previ

dência Social fechou 2009
com déficit de R$ 42,867 bi
lhões, valor 12,65% maior do

que o registrado em 2008, em
termos reais (descontada a

inflação medida pela INPC),
'Segundo o secretário de
Previdência Social, Helmut
Schwarzer, o desempenho da
arrecadação líquida em 2009
foi prejudicado pelo impacto
da crise econômica no mer

cado de trabalho, especial
mente no primeiro semestre
do ano passado.

O secretário acredita que
a arrecadação terá um cres

cimento mais forte em 2010,
mas não arriscou assegurar
que o déficit da Previdên
cia será menor, este ano.

Schwarzer explicou que

para que o déficit previden
ciário diminua em 2010, a

arrecadação deverá crescer

mais do que o conjunto dos
benefícios previdenciários,
cujos reajustes somados te
rão impacto adicional da or

dem de R$ 11.bilhões.
Tanto a arrecadação líqui

da quanto o pagamento de
benefícios previdenciários
em 2009 foram recorde his
tórico. No ano passado, .a

.arrecadação líquida somou

R$ 182,008 bilhões ante R$
163,355 bilhões no ano ante

rior, representando um cres

cimento real de 6,13%.
A previdência rural foi

responsável por 93,7% de
todo o deficit registrado pela
Previdência 'em 2009. Del
montante, R$ 40,88 bilhões

se referem a benefícios con

cedidos. a trabalhadores ru -

,

rais. A previdência urbana
também teve resultado de ..

ficitário de R$ 2,73 bilhões.
No setor rural, a arrecadação
líquida foi de R$ 4,63 bí
.lhões, enquanto as despesas
com benefícios somaram R$
45,51 bilhões. No setor urba
no, a arrecadação ficou em

R$ 179,94 bilhões e as despe
sas em R$ 182,6 bilhões.

O secretário afirmou que
"é possível dizer que o pa
gamento dos benefícios cor

rentes está em uma trajetória
quase de equilíbrio no regime
urbano", afirmou o secretário
Previdência Social, Helmut
Schwarzer.

AGÊNCIA ESTADO

Para menor

deficit em 2010,
arrecadação deve

superar reajustes
de R$ 11 bi

LOTERIAS

CONCURSO N° 497

INDICADORES

t)'f - 02 - 03 - 04 - 05
08 _. 09 .. ". 11 - 12 - 14
16 - 11 .- 19 _. 23 -15

TR

CUB

BOVESPA

POUPANÇA

19.JANEIRO.2010

JANEIRO.2010

19.JANEIRO.2010

19.JANEIRO.2010

983,42

.0,72%

0,5000

DÓLAR COMERCIAL (EM RS) 1,7720
DÓLAR TURISMO (EM RS) 1,7400

DÓLAR PARALELO (EM RS) 1,8500

1,7740 iii' 0,34%

1,8900 .. -1,7%

1,9500 .. 0,54%

2,5320 "-0,01 %EURO (EM RS) 2,5299
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VARIEDADES

Filha de cantora

processa Globo
A filho do cantora Dolvo de Oliveira,
personagem ·principol do minissérie
"Do Ivo e Herivelto - uma Canção de .

Amor"" entrou com uma ação por
.donos morais e mnterlcls contra o

.

emissora Globo. 'DolvJJ Lúcio Climent
afirmo que deveria' ter sido consulta
do sobre o minissérie. A autora, Mario
Adelaide Amoral, declarou que isso
não era necessário porque elo não foi
citado em nenhum dos episódios.

Angélica e Luciano
foram assaltados
As férias de Angélico e Luciano Huck
não foram de. todo um conto de fados.
O casal, hospedado no luruose resort
mexicano Four Seusons, em Punto
Mito, teve seu quarto i·nvodido no

sexto-feiro, 15 de janeiro. De acordo
com Ancelmo Gois, do jornal "O
Globo", o casal teria ficado sem joios
e dinheiro, além de diversos objetos
pessoais. Não se sobe se eles serõo
indenizados pelo hotel.

Bruno saberá que
é filho de Marcos
No novelo "Viver o Vida", 'o fotógrafo
Bruno saberá que Marcos é seu pai:
Suo mãe, Sílvio, conto apenas que
ele é filho do dono.do Mirante Hotel,
no Leblon. A descoberto acontece

quando Bruno posso pelo hotel, dias
depois, e entra para perguntar quem
é o dono. Ao avistar Marcos, começo
o 'fotografá-lo. O que ele ainda. não
saberá é que seu progenitor é marido

. de suo ornado, Heleno.

SUDOKU

�a
gracinha é
o Boby, todo,
vaidoso. O
clic é dos
leitores

Rudevico e

. Jaqueline

L�
SOBRE O JOGO #

É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem

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

Temperaturas .estúvels, Ventos com

SOLUÇÃO intensidade moderada e rajadas associados . ., Fases da lua
O temporais na madrugada e manhã. MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

7/1 15/1 23/1 (=) 30/1

� Jaraoua do Sul e Região

HOJE QUINTA SEXTA SÁBADO
MíN: 23°C MíN: 21°C MíN: 16°C MíN: 17°C
MÁX: 30°C MÁX: 28°C MÁX: 19°C' MÁX: 28°C
Sol com chuva Sol com chuva Sol Sol

"UI! ÁRIES
.

4frl' (20/3 a 20/4)

r -, ,Poderá optar por
� � manter a sua

\

privacidade no tra
balho. A Lua promete realçar seu
jeito ousado, mas também pode
deixá-lo mais exigente. Mudanças
de atitude devem ser esperadas.
No amor, se está magoado com
alguém, faça as pazes.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/06)

.
.

.

Pode descobrir
novas formas de ga
nhar dinheiro extra.

Nos assuntos do coração, somente
as relações desgasta�as correm
perigo. Abrace as oportunidades!

,

Você tem amigos sinceros, se
houver troca de energia tudo vai
ficar mais fácil.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Eis uma fase

promissora para
trabalhar em

equipe, devendo deixar a sua
individualidade de lado. No amor,
o clima será de maior entusiasmo.
Ao tratar bem os outros, você terá
e verá bons resultados, pois eles
virão de todas as direções.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Poderá descobrir

.

maneiras alterna.
tivas de aumentar

a sua renda. Uma nova paixão
pode entrar em sua vida, mas nem
todos vão aceitar. Pense de ma
neira positiva, veja o que é mais
importante mudar neste momento
e dê o primeiro passo.

o CORREIO DO POVO mQUARTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2010

ANIVERSÁRIOS

DIVIRTA-SE

Questão de
.

interpretação
o sujeito conto poro o amigo:
-Ontem, minha esposo e eu estávamos
sentados no solo, falando das coisas
da vida. Conversovamos sobre viver
ou morrer. A certo altura do conversa,
eu lhe disse: - querido, quero te pedir'
uma coisa. Nunca me deixe viver em
estado vegetativo, dependendo de
uma máquina e líquidos. Se eu ficar
nesse estado, desligue tudo o que me

mantém vivo, ok?
Bem, você acredito que ela levantou ...
desligou o televisão e jogou minha
cerveja fora?

SAGITÁRIO
.

\ (22/11 021/12)
lIJ1
'. Você se expressará

( { ..
com facilidade.
Hoje, ganhe mais

autonomia. �o campo afetivo,
o seu sucesso será absoluto se
controlar o ciúme. Cautela com a

mania de achar que pode decifrar '

,

as pessoas, pode ter uma visão
. errada sobre elas.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)

'Nova fase de

:111 projetos, sonhos e
.

. ideais. Na paixão,
há boas chances de ouvir uma

declaração de amor, mas-cuidado
com gente traiçoeira. Dê um tem

po nas preocupações e valorize o

que já conseguiu. Mas antes, tente
r�forçar a sua fé.

.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Não tenha receio
de exercer o seu

domínio sobre os que
estão à sua volta. No relaciona
mento amoroso, a discrição terá
um papel importante. Seja auto
confiante para que te valorizem e

tenha sempre em mente energia e

pensamento positivos.

p"
CÂNCER

,..J (21/6 a 21/7)
;�;-.._ ..::?� Seu foco está voltado
: ; para tudo que ofere-

ça maior liberdade
de ação. Mude seus hábitos. Forte

.

"erotismo no romance, mas união
em crise pode acabar. Mude o que
pode ser mudado e aceite o que J

não pode. Coloque em ordem o

queé seu.

ESCORPIÃO
(23/100 21/11)
�nergia e disposição
para'o trabalho não
vão faltar. No amor,
agarre a chance

de intensificar o convívio com o
companheiro. Cumpra suas metas
diárias'e saiba aproveitar os fatos
bons que a vida lhe traz, mesmo
os mais simples.

CAPRICÓRNIO
J (22/12 a 20/1)

Ai{. Bom dia pam inves
tir na concretizaçóo
de suas ideias. Os

assuntos do coraçóo estão protegi
dos, mas é preciso deixar o passado
para trás. Tendência a comunicar
os seus sentimentos de forma mais
aberta. Impulsos sexuais precisam'
de vazão.

nr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Boas condições para
se recuperar de uma

enfermidade. No
amor, há boas chances de iniciar
um romance ou fortalecer a pai
xão. Cuide mais do seu bem-estar.

Algumas mudanças podem vir

para m�lhorar, deixe o que passou'
para trás.

PEIXES

til.. (19/2 019/3)
�. A ajuda póde
..,.,.,., chegar de onde

menos espere,
Quanto mais liberdade tiver, mais
produtivo será � seu dia. Seu cora

ção quer segurança, por isso evite
o ciúme! Você sabe do que precisa.
Não fique preocupado, o sucesso é
melhor depois da luta.
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PEUGEOT .207 HB XR PEUGEOT 2fj7 PASSION XR PEtJGEOT 207 X-lINE
- MOTOR 1.4L 8V FLEX 82CV
- AR-CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- BREAK L1GHT
- PROTETOR 'DE CARTER
- FAROL DE NEBLINA TRASEIRO

- MOTOR 1.4L 8V FLEX 82ÇV
- AR-CONDICIONADO
-DIREÇÃO HIDRÁULICA
- BREAK LlGHT
- PROTETOR DE CÁRTER
- FAROL DE NEBLINA TRASEIRO

1

- MOTOR lAL 8V FLEX 82CV
- BREÀK L1GHT
- PROTETOR DE CÁRTER
- FAROL DE NEBLINA TRASEIRO
- ROQAS 14"
- COLUNA DE DIREÇÃO REGULÁVEL
- PARACHOQUES NA COR DO VEíCULO

APARTIR .

i I
R$ 2a100 ""\1

A PARTIR

R$.34.900
A PARTIR

R$37.790

CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 -: www.peugeot.com.br Peugeot uso e recomendo lubrificantes TOTAl.

Strasbourg Jaragua do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo, 414

Itajaí (47) 3344-7000
Brusque(47) 3355-4500

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

Imagens somente para fins ilustrativos, Promoção Férias Strasbourg é uma campanha das Concessienárias Strasbourg de Blumenau, Itajaí, 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 ( 50% 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 finendamento estão disponíveis nas

Concessionárias Strasbourg, Peugeot 207 HB X-UNE l.4L Flex, 03 portas, ano/modelo.' 09110, 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 29.900,00 para todo o Brasil,
com frete incluso. Peugeot 207 HB XR 1.4L Hex, 05 portas, ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, aao/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 Pàssion XR l.4L Flex, 05 portas, ano/modelo,:09/10, ar-condicionado, 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 mercado financeiro, sem aviso prévio, Estoque das Concessionárias Peugeot participantes: Peugeot 207 HB X-Une l.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; Peugeot 207 Passion XR l.4L Hex, ano/modelo.:09/10, 05 portas, pintura sólida, frete incluso - -08 unidades. Peugeot 307 HB e 307 Sedan
consultar concessionária. Prazo de vigência da promoção de 06/01/20'10 à 02/02/2010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para outras promoções, Para mais infórmações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de
Concessionárias Peugeot participantes, ligue para 0800-7032424 9u acesse www.peugeot.com.br . PEU'GEOT
De Sequndo a Sexta das 8h às 19h - Sábados até as 13h. - www.strasbourg.com.br MOTION & E.MOT!ON
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...

..

9 9-3300
9161-3300
'962 -8064
8418-6786

Ret. 1058·Terreno com 420m2•
Aceita propostas e financia pela

CAIXA •

.

AMIZ�DE'

Financiamentos

CAlVA·
......._- CAIxA ECONÔMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

WS Imóveis agora com

consultoria HabitacionaU,......,.,__
Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica Federa,�,�,.

.
,

(47) 3373·34 4 I 3373·

�".
* Casas Prontas
* lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* loteamentos Próprios

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

,/

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação,

Resldeneíal

Monet
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
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fllBEIRAO AURORA - Vendê-se, 37 mil m2, R$
65.000,00. Tr. 33722818
I

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.

• LOCAÇÕES
BARRA DO RIO MOLHA - Aluga-se, 2 quitinetes,
BOm da Prfeitura de Jguá do Sul, cl cozinha sob
medida, bwc, sala, 2 qts, sem garagem pi car
ros. Preferência pi idosos, estudantes, casais
sem filhos.,valor a combinar. Tr. 33711634 ma

nha e noite.

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

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

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

QUARTO MOBILIADO - Aluga-se, prox. ao Pama.
:rr. 88266122

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

JGUNGUARAMIRIM - Procura-se pi alugar, casa
com 2 qts, sala, cozinha, bwc, lavanderia. Tr.
9167-6964

• SALAS COMERCIAIS

�GROPECUÁRIA - Vende-se, Walter Marquardt.
Tr. 3370-0370

CENTRO - Vende-se, ponto comercial, com me

'sanino, ideal para loja. Tr. 99791101

CENTRO - Vende-se, loja com moveis e decora
ções, mesas, cadeiras, poltronas, sem estoque.
ITr. 99554678

:llHA DA FIGUEIRA - Vende-se, sobrado comer

ciai e residencial, com mercado completo funcio
nando, 600m2. Tr: 3370-.4927.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, prédio com., ter-
.

rena cl 751 ,25m2, cl 1 sala com. cl 321, 13m2,
e 1 casa mista cl 143m2, 3 qts, 2 salas, 1 bwc,
cozinha, área de serviço, despensa e garagem.
r. 3274.8844 - CRECIISC 2716J

lANCHONETE - Vende-se, Centro, equipada,
Rua Domingos da Nova esquina cl Marechal, R$
10.000,00. Tr. 91951881

�OJA FEMININA - Vende-se, Centro de Jguá,
moda feminina, bolsas e acessórios. Tr.
99511107 I 32736762

• TERRENOS

MIZADE - Vende-se, ou troca por casa, 60m2•
r.33745520

MIZADE - Vende-se, 318,50m2, ruas astal
ada, cl escritura, aceita finan. Bancário, R$
0.000,00. Tr. 3274.8844 - CRECI/SC 2716J

VAI - Vende-se, 360m2, pronto pi construir,
egalizado, aceita financiamento bancária, R$
5.000,00. Tr. 9183-3081

ARRA VELHA - Vende-se, terreno no tabulei
o, frente pi o mar, 300m2, R$ 150.000,00. Tr.
8146407

ARRA DO RIO CERRO - Vende-se, lot. Miran
a, escriturado, R$ 46.000,00, Tr. 91191251

ARRA DO RIO CERROI PRÃIAS - Troca-se,
erreno na Barra do Rio Cerro PQr meia água na

raia. Tr. 33709217 OU 99895750
ROTA FUNDA -vence-se, 140 mil m2, regulari-

A Etima Etiquetas dispõe das
seguintes vagas:

• Assistente Administrativo
• Assistente .de Vendas
• Auxiliar de Produção
• Recepcionista
Os interessadosías) devem comparecer na
recepção da empresa ou enviar currículo

para o e-mail: rh@etima.com.br
RUA alivio DOMINGOS 8RUGNAGO, 481
BAIRRO VIlA NOVA - JARAGUÁ DO SUL- se

. FONE: 3501-2000

zado. 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 Ri
cardo Karsten. Tr: 9969-5540.

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

9975-2943.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, 450m2, 15x30,
rua asfaltada cl sistema de agua e esgoto, Rua
Ricardo Karsner. Tr 99695540

JGUNSCHROEDER - Compra-se, acima de
3.000m2• Tr. 33714008

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

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

NOVA BRASILlA - Vende-se, 728m2. CI galpão,
prox. ao calçadão. R$ 270.000,90 nego Tr: 9137-
5573 Creci 11831.

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.

PiÇARRAS - Vende-se, Beira Mar, 325m2, rua

Das Orquídeas, 3 lote, R$ 80.000,00. Aceita ne-

gociação. Tr. 8402 8775 - \

PiÇARRAS - Vende-se, 3 quadras da praia,
576m2, Rua das Figueiras esq. cl Pedro Bencz,
R$ 100.000,00. Aceita negociação. Tr. 8402
8715

RAU - Vende-se, lote 08, prox. ao Posto Cidade,
345m2, R$ 85.000,00. Tr. 3274.8844 - CRECI/
SC 2716J

RAU - Vende-se, esquina, prox. ao Posto Cidade,
escriturada, 385m2, R$ 88.000,00. Aceita financ.
Tr. 3274.8844 - CRECI/SC 2716J

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 colégio,
cl 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 Clube dos
Viajantes, 480m2, R$ 25.0000. Tr. 33716069

VilA lAlAU E ILHA D.\i FIGUEIRA - Procura-se, á
partir de 600m2• Tr: 9101-8302.

VilA lENZI - Vende-se, 300m2, R$ 65 mil . Tr.
9993-3881

ASTRA - Vende-se, 05, Hatch Elegance, 4
portas, 2.0 flex, preto, AR, DH, 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, com
pleto + GNV, quitado. Troco por carro de maior
valor, ou financio em condições especiais. 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 si troca. Tr. 3370-8307 (ho
rário comercial)
CORSA - Vende-se, 2 pts, 97, branco, ótimo
estado. Tr: 9177-3927

CORSA - Vende-se, 96, Super, branco, trava elé
trica, alarme, desembaçador traseiro, ar quente,
limpador traseiro, roda liga leve, R$ 7.500,00 +

11x de R$ 415,00. Tr. 96156811 cl Guilherme

CORSA - Vende-se, 96, super. Tr. 99726559 I
33720324

CORSA - Vende-se, 01, vidro, trava, alarme,

ótima estado, único dono, R$ 13.900,00. Tr.
91021701

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 I 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 interculer,
cabo Simples, AC/DHNE/TE e sistema de rastre
amento. R$ 39.000,00. Tr: 9107-6932.'

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

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

PALIO - Vende-se, 99, 4p, vidro, trava alarme,
R$ 12.900,00. Tr. 32753538 199319410

TI'pO - Vende-se, 95, compl., 4 pneus novos. R$
9000,00. 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.

.FORD
COURIER - Vende-se, 06, 1.6, branco, R$
22,000.00. Tr._32731944

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

ESCORT - Vende-se, 01, s'w 1.6 cl GNV (9 me

ses 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 simples
(modelo novo) motor mwm em ótimo estado. R$
27..000,00 nego Tr: 9973 5052

F-1 000 - Vende-se, 86, turbinada, vidros e trava

elétricos, alarme, OH, banco couro, completa,
R$ 22.000,00. Tr. 99419712

FI�STA - Vende-se, 00, 4 portas, azul perolíza
do, pára-choque personalizado. R$14 800,00.
Tr: 8405-9689

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

FIESTA - Vende-se, 97, 1.0, GNV, TE, Al, MP3,
DT, 4 pneus novos, vermel, ótimo estado. entra
da de R$ 5.000,00 + 36x de R$

KA - Vende-se, 08/09, sem-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 si troca. Tr:
8405-9689.

MONDEO - Vende-se, 95 teto solar, banco elé
trico, air bag duplo, ABS, top de linha. Tr: 3373-
8244.

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

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

KA - Vende-se, 01, completo, R$ 3.000,00 +

48x de R$ 454,00. Tr. 91351053 191223194

MONDEO - Vende-se, 95 teto solar, banco elé
trico, air bag duplo, ABS, top de linha. Tr: 3373-
8244.

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

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

.

-.

KIA - Vende-se, 97, Bongo, a disel, R$
16.000,00. Tr. 91292807/33733818

SCANIA - Vende-se, 83. Tr. 33707144

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

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

GOL - Vende-se, 09, 1.0, 4 portas, flex, preto.
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, ou R$ 11.900,00 à vista. Tr:
9102-9254.

.

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

GOL - Vende-se, 1.0, 05, 4 pts, quitado, ar

quente, desembaçador e· limpador traseiro.
Troco por carro de maior valor, ou financio em

condições especiais. Tr: 9101-8302.

GOL - Vende-se, special 02, 2pts, ótimo estado.
Tr: 9188-2814 cl Antonio

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

GOL - Vende-se, 07, G4, ar., t.e, 2 p, branco, R$
19.950,00. Tr. 33730451 Everton

GOL POWER - Vende-se, 03, 1.6, Ap, DH, AR
COND.V.ElÉT., 4 P., CD manual, R$ 20.900,00.
Tr. 33760015 - 9175-9528

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

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

GOlF - Vende-se, 09, 1.6, Sportline, vermelho,
único dono, completo, revisado. R$ 50.000,00.
Tr. 88493600 I 473273 5144 (após 18hrs)

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
de R$ 652,00. Tr: 3376-3978 (após 13h)

POlO - Vende-se,04/05, Sedan, 1.6, Bv ,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 me

nor 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 sus

pensão e xenon . Tr. 99231153

SAVEIRO - Vende-se, DOIDO, G3, cinza, ótimo
estado. Tr. 33761060 I 91376250 cl Maicon
pela manhã

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

PEUGEOT 206 - Vende-se, 07, SW Flex, compl,
. único dono, fl$ 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, alr bag duplo, pode ser financiado.
R$ 18.500,00. Tr: 9975-0078.

• 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, C1 00, preta, cl 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, cl partida, 1°
dono, 10.000 Km. R$ 4.500,00. Tr: 8405-9689.

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

CVX 250 - Vende-se, 08, Twister, licenciada
2009 paga, cl 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 + capacete,
Tr: 3372-0409.

FAlCOM 2000 - Vende-se, azul, R$ 4.000,00.
Tr. 99792089

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

MOTO PI TRilA - Vende-se, Yamaha, cf capa
cete, 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 1100, cl botas,
luvas, calças, jaquetas, capacete, 47.000km. R$
20.000,00. Tr. 3371-3845/91081927

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

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

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

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

YBR 125 - Vende-se, 06, Yamaha,14.000 km,
vermelha, cl baú e capacete. Tr. 8443-3999 I
3376-1996

• RENAULT

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

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

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

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

SCENIC - Vende-se, 07108, 1.6, 16v, Expression,
prata, completo, R$ 43.500,00. Tr. 9137-9050

t 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, gàsolina, 4x4, reduzido, 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., ótímo estado. R$ 24 500,00
. Tr: 8862-0017.

TOYOTA - Vende-se ou troca-se, 04, HllUX, 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, eornpl.,
original. 53 000 km. Tr: 8424-8381.

. VAN FURGAO - Vende-se, 03, Mercedes Benz
Sprinter 311 COi, 4 portas, diesel, IPVA 2009 pago,
R$ 52.000,00. Tr. 47 8443-3999 ou 3376- 1996

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

GG.COMPOSIÇÃO:
95% ALGODÃO E 5%
ELASTANO.15 CORES.

PREÇO R$ 6,80 CADA.
FONE: 9969-9162

PROCURO
EMPREGO COMO
REPRESENTANTE
COMERCIAL OU
VENDEDOR DE
AUTOMÓVEIS.

Tenho carro prório
e experiência em

ambos os ramos.

Tr: 9219-3722, Rodinei

FAMíLIA MUDANDO VENDE:

1) Móveis de madeira usados da FINEMÓVEIS (www.finemoveis.
com.br) na cor tabaco:

' .

.

- 1 mesa de madeira modelo Campy redonda (diâm .. 110 cm) -

valor R$ 16Q))0; .

- 2 mesas de madeira modelo Campy quadradas (90x90 cm) -

valor R$ 120,OO/cada;
- 7 cadeiras estofadas com braços, modelo Campy " - valor R$
80,OO/cada;
2) Eletrodomésticos
- Refrigerador BOSCH usado modelo Intelligent (100 % refrigera
dor), 220 V, com graduação de temperadora de 2 em 2 graus, fun
cionando - 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 - valor R$
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) 99.75-0182,

ou pelo e-mailluizhbporto@yahoo.com.br
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DE NOVO
o jornal O Correio do Povo, que em 2007 foi um dos maiores patrocina
dores do Juventus, sensibilizado com (J atual situação do "Moleque Iru

- vesso", li.teralmente sem patrocínio, o convite deste colunista, resolveu
,

novamente apoiar' o clube. A pnrtlrde hoje, no jogo entre o Juve x Avai,
às 22 horas, os torcedores poderão observar que o calção dos jogadores
estampo o logo do jornal mais antigo. de Santo Catarina. Bolo ,Ilranca à

direção do jornal.

LEITOR FIEL
O leitor fiel de hoje é Ademir "Bilo"
Sbardelatti, o melhor colocador de
piso do região. Ele é outro amig:o que
lê o coluna todos os dias poro f.icar su
per antenado nos notícias do região.

SALOON

NIVER DO NOCO
Por favor, gente, não ousem esquecê
lo! Percy Norman Joesting, o Naco,
é o qrQnde aniversariante de hoje.
liguem! Ele vai adorar saber que
foi lembrado. Paróbéns amigo, e o

meu desejo é que você e toda a suo

família sejam plenamente felizes.

Pra agendar! Na sexto-feira, a Fuel,
KANI'ANdos promoters Thiago Mattos e Pepe H

Narcloch, movimenta a casa com a Fernando Roboch, dono do Kontan, man-
.

participação de Léo lima & Banda, e do avisar seus comensais que o caso

do DJ Morcele luis, E o que-é melhor:" estará aberto,. durante o mês de
elas free até às 23h30 e eles com bô- janeiro, de segunda o :;_sexta-

.

nus até às 23h.lmperdível. feira. Em tevereiro volta ao ·normal.
"

, O modo mnls.
/

seguro de falhar .

é não se determinar" .

a obter sucesso. .

RICHARD BRINSLEY SHERIDAN

LIGADAS
Ieuqulnhas por sexo! Pois é assim que'
andam algumas "Iulus" que estão to
mando o remédio Sibutramina, poro
emagrecer. OIha.só, além de magros, as
meninas ficam tarodérrimas. O inconve
niente é que, parondo com o remédio,
vem uma depressão súbito e o animação
desaparece. Há testemunhas e testemu-

.

nhas. Cuidado meninas! Eu sugiro uma

taça bem gelada do vinho rosé Taipa, do
Vinícola Pericó e uma boa companhia.

'(;.

DICA DE HOJE
Reunir-os amigos e curtir

um happy hour no
Confraria do Churrasco.

NAS RODAS
..

. Márcio Luiza Forlim, que
está curtindo o brisa do mar

no chalé que alugou no Praia.
do Rosa, está sempre com o

,
casa cheio de amigos. Mor
domlns não faltam.

• Quem também curte a suo

temporada de. sol e mar por
.

lá são os queridos: o empre
sário üéclee Denyze Zimmer
mann Silva, que há anos têm
seu "puxadi-nho" no área.

• Alberto Correia, proprie
tário da Dipil Químico, em

Massaranduba, embora sua'
empresa não seja de Jam
guá, cpclmnude por futebol,
também resolveu contribuir
'com o "Moleque Travesso".

• A Imobiliária Jardim também
comprou uma coto para apoiar o
clube. Dá-lhe Juvenlus!

'

Os empresários Igue Joesting e Guido Rincaweski,
em recente encontro social

No fim de semana _

Bruna, Q bonita filha
.

.

do casal Calito e Diane
Chiodini, cola grau no

curso de Psicologia
pela Furb

ONDE COMER
BEM EM

,

JARAGUA
No Prensadão Lanches
Beira Rio. Um dos
melhores do cidade

A boa banda South of Mind, de Guaramirim, já come'ça
-a conquistar o seu espaço no mercado regional

ÍI O m.eu camarada, folclórico
e engenhe.iro químico, Delcio
Stinghen, o popul(Jr "Sem

'

Maldode'�� além de ser leitor
assíduo da coluna, al�gra a

-

rapaziada do bar do Sérgio cQm
suas poderosas bombas caseiras.
QU�I aliás, segun,do ele mesmo, ..
aprendeu a produlIF num curso com
Bin teden. Reage man!
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o Correio do Povo e Juventus juntos
Parceria foi confinnada ontem e beneficiará também os assinantes do jornal

.

lido Vargas ressaltou a credibilidade do jornal

JARAGUÁ DO SUL

O Juventus já tem o primeiro
patrocinador para o Campeonato
Catarinense. O Correio do Povo
reativou a parceria com o Mole

que Travesso, pensando no cres
cimento do clube e também em

seus leitores. Segundo o diretor
do jornal, Nelson Luiz Pereira,
apoiar um clube como o Iuven
tus faz parte dos princípios da

empresa. "De acordo com nossa

missão, que é contribuir com o

desenvolvimento econômico, .so-
. cial, cultural e político do Vale do .

.Itapocu, contempla-se por conse
quência, apoiar o esporte".

Também se beneficiará com a

parceria o leitor ,do O Correio do
Povo. "O nosso 'leitor, nosso as

sinante, é torcedor do Iuventus.
Por .isso procuramos uma forma
de aproximar ainda mais o tor
cedor do clube", disse .aínda Pe
reira. Portanto, os assinantes que
apresentarem o cartão Correio +,
terão desconto de 20% na com

pra ele ingressos. Por exemplo,
quem comprar apenas uma en

trada para a arquibancada cober
ta, ao invés de desembolsar R$
30, pagará apenas R$ 24 .

FOTOS PIERO RAGAZZI

Pereira ressaltou também
a importância da comunidade

jaraguaense apoiar o Moleque
Travesso. ''Jaraguá do Sul mere
ce um representante digno no

futebol profissional, e isso requer
um projeto contínuo é profis
sional", avisou. O presidente do
Iuventus, Ildo Vargas, disse que o

patrocínio deu um ânimo para a

diretoria e exaltou' a credibilida
de que O Correio do Povo tem

.

em Jaraguá do Sul e região. "Esse
patrocínio é muito importante
pela abrangência e a confiabili
dade que o jornal tem perante a

sociedade", comentou Vargas. O
�

presidente ressaltou também a

possibilidade de novos apoiado
res aparecerem.

O CORREIO DO POVO
está junto com você nessa torcida!

APRESENTE o CARTÃO c:.aa.IIO� E

GANHE 20% DE DESCONTO f)lO JNGRESSO!
Pereira falou da importância de OCP apoiar o Juventus

Moleque Travesso estreia em

casa conta o time B do' Avaí
JARAGUÁ DO SUL

Hoje à noite Q Juventus têm o

reencontro com a torcida no João
Marcatto."A equipe vai enfren
tar o time B do Avaí, às 21h50,

.
pela segunda rodada da Divisão

Principal do Campeonato Ca-·
tarinense.· Mesmo não sendo

- contra equipe principal, o téc
nico Nazareno Silva alerta para
a força do time da Capital. "Jo
gador que está em time grande
é porque tem qualidade e nós
vamos respeitar esse Avaí, mas
vamos também em busca do re

sultadc", disse.
r

O treinador destacou
.

que
uma vitória dentro de casa é obri

gação. '1'\ primeira rodada do Ca
tarinense mostrou .que todos os

mandantes venceram e também
temos que fazer o' nosso dever
de casa. Apesar de ser a primei
ra apresentação em Jaraguá do
Sul, mesmo com a derrota no

primeiro jogo, a expectativa é po
sitiva e de estádio cheio",

Técnico Nazareno Silva (apontando) disse que ainda tem dúvidas no setor defensivo para o jogo desta noite

SERViÇO
O QUÊ: Juventus x AvaL LOCAL: João Morcotto, às21 h50.INGRESSOS: RS 20' (descoberto), RS 30 (coberto) e RS 50' (cadeiras) - Assinante
de O Correio do Povo tem desconto. *Cortelos para os nove jogos podem ser adquiridos no Posto Marechal, nos Postos Mim_e e no clube .

Durante a semana, Nazareno
havia garantido que manteria o

esquema 4-4-2 que deu certo no

segundo tempo de jogo' contra o

Metropolitano no último domin
go. No lugar do zagueiro Thur
ram.. suspenso, a dúvida é se

jogará com Carlos Saa improvisa
do na zaga e com Amaral como
volante, ou então apenas colocar
Lucas 'que também é beque. Ou
tra alteração pode ser a escalação
deYuri na lateral-direitano lugar
de FábioPará. O zagueiro Lucas
está na expectativa de estrear

com a camisa tricolor. "Todo
atleta espera para ser titular e

estou trabalhando forte para na
hora de ter essa brecha não sair

mais", confessou. Mesmo na

dúvida, Nazareno passou a pos
sível escalação do time para o

confronto de 'hoje: André; Fábio .

Pará, Carlos Saa (Lucas), Ricardo
e Vanderson: Amaral, Janderson,
Yuri e Bahia: Luiz Miguel e Júlio
César '(Ramon).
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