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Desfalcado, Juventus '

pega a Chapecoense
Aindo sem vencer no Campeonoto Catorinense,

\ Moleque Trovesso tem duro' missão hoje.
. Página 19
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Chuva alaga casas e
derruba uma ponte .

Morodores do Sonto Luzio forom surpreendidos
pelo forço do enxurrodo de segundo-feiro.
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o direito de ir e vir está previsto até mesmo na Constituição
Federal e parece uma questão. simples de ser resolvida. Mas
basta um olhar rnaís atento pela cidade para comprovar que na
prática a realidade é bem diferente. Os deficientes, Cerca de 14%
dapopulação, são os quemais sofrem com as calçadas irregulares,
falta de rampas, e de elevadores, por exemplo.A tão apregoada
acessíbilídade fica só nos discursos o. que dificulta ainda mais a

vida de quem já supera outros tantosdesafios .díários.

Sindicato dos servidores reage
centre declarações de· Konell·

Entidade de classe quer que a Prefeitura prorrogue pede a anulação da seleção realizada pela Codejas,
prazo do concurso realizado na gestão de Moacir por julgar que a contratação de merendeiras para
Bertoldi. Caso contrário, aprovados devem entrar empresa de 'economia mista seria, na verdade, uma
com ação judicial. O Sinsep (Sindicato dos Servidores maneira ilegal de suprir a falta desses profissionais
PúblicosMunicipais de Jaraguá do Sul e Região), ainda nas escolas:
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'

Município ganhará
mais três delegados
Um dos profissionois deve substituir
Morco Aurélio Morcucci, que entro
de férios no próximo dio 15.

Página 7

Suspeitos de matar·
jovem são liberados
Melquíades José lorenzini, 45 anos, e
Anderson lorenzini, 19, confessaram o

assassinato de Edinilson dos Reis,
28, no bairro Santa luzia.
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MODA
Anônimos nas
passarelas.
Página 13
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MULHERES COM BÚMBUM
GRANDE TÊM MENOS CHANCES DE

.

.

DESENVOLVER QUADROS DE DOENÇAS
NO CORAÇÃO OU DIABETES.

Estudo do Universidode de Oxford,
publicodo pelo Internotiónol Journol

of Obesity� Fonte: Terro

a
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CHARGE

VAGA P/
I DEFICIENTE.

FíSICO

GERALMENTE USADA

POR OUTRO TIPO
DE DEFICIENTE

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

As fuces dos sonhos �

o livro "Nunca desista de seus sonhos", de Au
gusto Cury, deixa o leitor deslumbrado pelas histó
rias de vida de diversos vendedores de sonhos da
humanidade. Vendedores de sonhos? São pessoas
que acreditaram em seus sonhos e depositaram
neles todas as suas forças visando à realização. O
ideal seria seguirmos tais exemplos e sermos tam
bém vendedores de sonhos. Nada melhor do que
pensamentos como eles 'para iniciar um ano novo;

Que sonhos magníficos! Martin Luther King e

Abrahm Lincoln e seus sonhos humanitários. Jesus
e seus sonhos divinos indiscutivelmente esplêndi
dos. Porém, no sucesso do momento, o filme ''Ava

tar", os humanóides de Pandora vivem em perfeita
harmonia com o seu meio, até que os terráqueos

. movidos pelo sonho da riqueza material mudam o

rumo da existência destes seres tão equilibrados e

admiráveis.
E seus sonhos, caro leitor? Será que eles con

sistem no bem para todos ou somente para si mes
mo? Sonhos revolucionários ou individualistas?
Sonhos sociais ou somente consumistas?

Ao mencionar sonhos, almejo tocar no fundo da
alma de cada leitor e instigar o verdadeiro conheci
mento de sua essência pessoal. Todos nós, cada um
a seu modo; podemos e devemos mudar o mundo,'
fazer deste um lugar melhor para se viver. Sonhe e

aja para o bem da nossa raça.
Uma maneira nobre de fazer a sua parte é tra

balhar dignamente e com alegria, proporcionando .

algum bem ao próximo. O gari que limpa nossas

ruas com' carinho, o vendedor da loja que com

simpatia IIOS auxilia a encontrar o que queremos,
o incansável professor que além dos conteúdos bá
sicos nos ensina sobre respeito e sabedoria. Esses
são exemplos de pessoas que me dão forças para
acreditar que meu maior sonho pode ser realidade:

qualidade de vida para todos em uma sociedade de

paz e harmonia. Que em 2010 mais pessoas com

partilhem do meu sonho � procurem realizá-lo, a

sua maneira,

SAMANTA PATRICIA DORING SIEVERS, f)WUlff.SSOI=il:jlj

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 publicados).

Acordo entre seguradora e terceiro não isenta segurado

THIAGO MARKIEWICZ,
fl.U)VO(�ADO COM A"rU/�.çÃ,O NO

'r"EPIUn'AWfE.NTO ICOW"II'PfNCIOSO
DA CASSUU A.W)VOGtU)(lS

Em primeira instância, o magistrado ex

tinguiu o processo, por entender que "inexis
tindo pronunciamento judicial que rescinda
a aludida transação, produz esta entre as

partes o efeito de coisa julgada, extinguindo
a controvérsia e definindo direitos".

O Tribunal de Justiça anulou a extinção
do processo para que outra sentençafosse pro
ferida sob o fundamento de que o acordo extra- .

judicial firmado entre a corrÍpanhia de seguros
e os espólios das vítimas não fez referência aos

acusados de provocarem o acidente.
Inconformada, a seguradora recorreu ao

STJ alegando ter atuado em nome de seu

segurado. Sustentou que a seguradora e o

segurado estariam equiparados a devedores
solidários. Argumentou que a realização do
acordo extrajudicial subrogou no direito des
tes, operando a renúncia do crédito de forma
irrestrita. Assim, solicitou a extinção da dívi-

daa ambos.
Em seu voto, o relator, ministro Luis Fe

lipe Salomão, destacou que a discussão não
está só em saber a extensão subjetiva do acor
do extrajudicial realizado entre a seguradora
e os familiares das vítimas, mas também o

alcance material-objetivo desse acordo: Para
o ministro, o pagamento realizado pelo segu
rador diretamente à vítima, sem participação
do segurado, não é fato apto para afastar'por
completo a responsabilidade do causador do
dano e nem impede a instauração do proces
so em face domesmo.

O relator rejeitou a possibilidade de sub

rogação operada com o pagamento feito pela
seguradora diretamente aos familiares das ví
timas por não abranger necessariamente todo
o crédito decorrente do acidente, urna vez

que não equipara o instituto da sub-rogação
à cessão de crédito.
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Os ministros da Quarta Turma do Supe
rior Tribunal de Justiça entenderam que o

acordo firmado entre a seguradora e os fa
iniliares das vítimas não isenta o segurado
da responsabilidade de ressarcimento pelos
danos morais e materiais.

.

Os familiares das vítimas ajuizaram ação
.

contra o segurado e outro acusado alegando
.

serem os causadores do acidente. Durante
o andamento do processo, a seguradora fir
mou um acordo extrajudicial com os paren
tes das vítimas no qual ressarciu os danos
morais e materiais.
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ACESSIBILIDADE

GEMl--------------------

Ir e vir, um direito que
nem sempre é possível
Mas, imprescindível também aos deficientes
JARAGUÁ DO SUL

Acessibilidade. O
_ que esta

(
, palavra lhe diz? Apesar de es

tar cada vez mais em pauta, ela
ainda é ignorada por grande par
cela da população. Se para mui
tas pessoas a expressão pouco
sentido tem, a outras é simples
mente a garantia do maior entre
os direitos garantidos a qualquer
cidadão: o de ir e vir.

Segundo o decreto 5.296 de
dezembro de 2004, acessibilida
de significa algo aparentemente
simples. Ou seja, a "condição para
utilização, com segurança e auto

riomia, total ou assistida, dos es

paços, dos serviços de transporte,
sistemas e meios de comunicação
por pessoa portadora de deficiên
cia ou com mobilidade reduzida".

I

'Porém, no' dia a dia, a fórmula
. não vem sendo posta em prática.
e compreendida assim com tanta

facilidade.
Basta pensar na rotina dos defi

cientes, sejam eles com dificulda
des motoras, de visão, audição ou

mental. Calçadas desniveladas- ine
xistência de rampas e elevadores,
estacionamentos sem vagas exclusi
vas e banheiros estreitos. Esses são

apenas alguns dos empecilhos que
prejudicam e atéminimizam a liber
dade de uma multidão.

Conforme o engenheiro civil

especialista em Planejamento Ur
bano, Osmar Günther, a adaptação
completa dos ambientes esbarra
em vários' obstáculos, Na opinião

,

dele, para modificar a realidade,
seria necessária uma mudança
cultural afim de' a soCiedade' não
marginalizar idosos,' obesos e de
ficientes. "Minorias nunca foram
prioridade e secularmente são ex

cluídas. A falta de vontade política
e a letargia ou a omissão na aplica
ção. da legislação também contri-
bui", explica.

-,

De' acordo com Cünther, uma.
pesquisa do Ministério das Cida
des feita em 2003 indicou que, já
naquela época, Jaraguá dó Sul ti
nha J4% da população com algum,
tipo de limitação 'e 7% de repre
sentantes da terceira idade. Mes
mo assim) a inclusão desse contin-

. gente ainda é parcial.

KELLY ERDMANN
.

Calçadas sôo um

dos principais
obstáculos que
os'deficientes

precisam enfrentar

para transitar

pela cidade

• A construção, reforma ou

ampliação de edificações de
uso público ou coletivo, ou a

,

mudança de destinação para
estes tipos de edificação, deve
rão ser executadas de modo que
sejain.ou se tornem acessíveis à

pessoa portadora de deficiência
ou COIIlmobilidade reduzida;

'NÃO ADIANTA TER LEI PARA NÃO SER CUMPRIDA'
Engenheiro Civil e especialista

em Planejamento Urbano" Osmar
Günther é categórico ao dizer que,
geralmente, a acessibilidade só não
vira realidade por pura falta de von
tade. Segundo ele, cabe à população
perceber as dificuldades dos porta
dores de deficiências.. E, às autori
dades, os bons exemplos.

Normas Técnicas, através da NBR
9050 e outras, diz como fazer.

des cotidianas dessas pessoas, E lem
brar que ele também será um idoso.
Quanto ao poder público, cabe apli
car a legislação e executar as obras de
sua alçada. E ao Ministério Público
fiscalizar e exigir isso. Não adianta
ter lei para não ser cumprida. O bom

exemplo deve partir das autoridades.

OCP - São mudanças que geram
custos elevados?

Günther - Segundo uma pesqui
sa de 2003 do Ministério das Cida
des, Jaraguá tem 14% da população
com algum tipo de deficiência e

7% de idosos. Penso que a inclusão
O Correio do Povo - Como -deve- social desse contingente, que é pe

riam ser as. adaptações de prédios queno, supera qualquer valor ma-.
e ruas para facilitar a vida dos de-

'

terial. A dificuldade maior está nos
ficientes? edifícios existentes que precisam

,

Osmar Günther - A acessibili- ser adaptados .com rampas ou trans
dade universal deve proporcionar porte eletromecânico vertical. E há
a todo cidadão com deficiência ou ,', também, programas do Ministério
mobilidade reduzida a possibilida- 'que financiam a acessibilidade, in
de de usufruir de espaços públicos, clusive as condições das calçadas.
edificações, equipamentos urbanos, As nossas são deploráveis.'
serviços de transporte, sistemas·��' ·�·�;{'!';;;'�":it\Jl'1
comunicação e meios de informa-. x OCP )Q��ra responsabilidade
ção de forma, autônoma, segura e de cada cidadão nesse sentido? E

confortável; total ou assistida. As do poder público?
barreiras arquitetônicas, físicas e Günther - O cidadão precisa Se

tudo o que dificulta o seu dia a dia '.colocar no lugar de uma pessoa com

deve ser eliminado ou adaptado. A deficiência ou'mobilidade reduzida

�BNT - Associação Brasileira de parà tomar consciência das dificulda-

OCP - O que estabelece o de
creto federal que visa garantir a

acessibilidade dos portadores de
deficiência?

Günther - O decreto 5.296/04
visa à .construção da cidade acessí
vel. Assim, vias, calçadas, praças,
parques, espaços públicos, o mobi
liário ·urbano, edificações privadas
multifamiliares e as de uso público
ou coletivo, os serviços de transpor
te coletivo, os sistemas de comuni

cação, as instituições bancárias, por
exemplo, devem ser construídas ou

adaptadas para propiciar o acesso

universal e a inclusão social. Impor
tante frisar que diversas ações pre
vistas no decreto têm prazos para
aplicação, na maioria, já vencidos.
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Direção do sindicato anunc,iou em c'oletiva que vai tentar negociar com a Prefeitura a contratação dos aprovados

CONCURSO PÚBLICO

Sinsep vai propor a
prolTQgação do edital
Sindicato critica decisão de Ivo Konell
JARAGUÁ DO SUL

Um dia após o secretário

de Administração e de Finan

.ças, Ivo Konell, afirmar que
não vai chamar os aprovados
do concurso de 2007/2008, o
Sinsep (Sindicato dos Servi
dores Públicos Municipais·'
de Jaraguá do Sul e Região)
anunciou que continuará lu
tando para que o edital, que
perde a validade no fim de
fevereiro, seja. prorrogado
por mais dois anos.

Segundo o presidente' do
sindicato, Luiz Carlos Or
tiz Primo, a entidade irá pe
dir uma audiência com Ivo

Konell, para convencê-lo a

prorrogar o prazo do edital.
"O ofício já está pronto e es

peramos conversar com ele
nesta ou na próxima semana.

Sabemos que não é a inten

ção deles, mas vamos pres
sionar", afirma.

Konell confirmou com ex

clusividade ao OCP na segun
da-feira que não irá prorrogar

o concursá, pois considera ele
mal feito e também porque a

Prefeitura não precisa contra
tar novos profissionais. Caso
a decisão seja mantida, 'O Sin

sep irá orientar os aprovados
a entrarem na Justiça contra o

Executivo, para que consigam'
um mandado .de segurança
obrigando a contratação.
.Ortiz Primo explica que a

legislação brasileira não prevê
que o poder público, ao fazer
um concurso, seja obrigado a

contratar aprovados de acordo
com o número de vagas de
terminadas no edital, abrindo
brecha para a decisão tomada

,

pela Prefeitura.
No entanto, em agosto do

ano passado, o ministro Na

poleão Nunes Maia, do STJ
(Superior Tribunal de Justi
ça) deu ganho de causa a um.

aprovado de um concurso do
Amazonas em uma situação
semelhante.

'

.
.

"Para. o juiz, candidato

aprovado em concurso dentro
do número de vagas previstas,
tem direito � tomar posse. A

partir desta decisão, vamos a

partir de' março, orientar os

participantes de Jaraguá a en

trar na Justiça. É um direito
deles", comenta Primo.

Excesso de servidores é
questionado pelo sindicato
A justificativa de Ivo Konell,

que a Prefeitura não convocará
novos servidores porque não há
necessidade e nem espaço para
eles atuarem, foi criticada pela
direção do Sinsep.

Segundo o tesoureiro _ da
entidade, Luiz Cezar Schor
ner, o Executivo precisa pro
var que não é necessário mais
servidores. 'Ano passado, nós
tivemos 400 pessoas traba
lhando como ACTs (Admissão
em Caráter Temporário), tra
balhadores que ocupam fun
ções de servidores e não pos-

.

suem oportunidades pará ser

efetivado. Como eles podem
dizer que o quadro não está
defasado?", questiona. '

Schorner lembra ainda,
que a prefeita queria aprovar
ano passado, um programa de
demissão voluntária, que di
minuiria ainda mais' o quadro
de servidores. "Eles não que
rem contratar novos efetivos,
querem, mandar os antigos
embora, mas a Prefeitura está
cheia de contratados tempo
rários. Algo está errado", co

menta .

. Concurso da Cadeias pode
ser anulado pela Justiça

O concurso público aberto

pela Codejas (Companhia de
Desenvolvimento de Jaraguá
do Sul), cujas provas foram
realizadas no último' domin

go, está sendo questionado na

Justiça. O Sinsep (Sindicato
dos Servidores Públicos Mu

nicipais de Jaraguá do Sul e

Região) pede a anulação do
edital, que abriu 20'7 vagas em
diversas áreas.

O sindicato denuncia que
a autarquia, que possui 45

funcionários, quer contratar

pessoas para outros setores
da Prefeitura. "Há vagas para
merendeiras no edital. O que'
vai fazer uma merendeira na

Codejas? Essa função foi aber-

ta no concurso de 2007,que
eles não querem chamar mais,
para trabalhar nas escolas",.
afirma o tesoureiro do Sinsep,
Luiz Cezar Schorner.

O Codejas é uma empresa
de economia mista e' os fun
cionários são contratados via
CLT (Consolidação das Leis

Trabalhistas), isto é, não são
servidores públicos e não pos
suem estabilidade. "Isso é ter

ceirização do serviço público,
não podemos aceitar", critica
a vice-presidente Idinei Petry.

O diretor-presidente do
Codejas, Adolar Jark, não foi
encontrado pela reportagem
de O Correio do Povo para co

mentar o assunto.

CÉSAR JUNKES

Codejàs realizou concurso, a abertura de vaga para merendeira gera polêmica
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UATROMAOS
Série vai apresentar Schumann, Gershwin e Dvorak, hoje

PROGRAMAÇÃO DE HOJE,
...................................................................................................................................................................................................................................................................., .

MÚSICA NO SHOPPING
o Horário: l�h o Palco: Shopping Breithaupt
o Programa: Suíte Nanaima, de Marcelo Vilor

'f / r

r;
f I
j

JARAGUÁ'DO SUL

Apenas - um piano sob as

luzes do teatro e, sobre o ins

trumento, não somente duas,
mas quatro mãos. Esse é o

grande chamariz da série de
concertos das 18h do Femusc

(Festival de Música de Santa

Catarina), nesta quarta-feira.
Novidade na programação
em 2010, o horário oferece ao

público a execução diária de
obras escolhidas pelos pianis
tas do everito, tanto alunos,
quanto professores.

Hoje, por exemplo, o con

certo começa' com essa par
ceria. O estudante Daniel
Inamorato toca ao lado de Vi
viane Taliberti que na sala de
aula é mestre, porém, no pal
co vira companheira. A dupla
mostra à plateia "Cenas do
Oriente op. 66", do composi
tor romântico alemão Robert
Schumann.

Na sequência, o mesmo mú
sico forma outros duas, dessa
vez, com Daniel Grajew e Na
thalia Kato, respectivamente.
Eles dividem o piano duran
te "Três prelúdios". A peça é
do norte-americano George
Gershwin e será sucedida por

• MÚSICA NA IGREJA'
o Horário: 18h o Palco: Igreja Matriz São Sebastião
o Programa: Jobiniana n° 1, de Sérgio Assad
Ciclo nordestino n° 1, de Marlos Nobre

FOTOS PIERO RAGAZZI

"Danças eslavas op. 46"" de An
tonin Dvorak. A apresentação
acoritece no Grande Teatro da
Scar e tem acesso gratuito.

Mais tarde, às 20h30, o

mesmo palco será habitado
também pelas cordas e metais.
A série Grandes Concertos do
Femusc inicia, nesta noite,
com "Choros n'' 4", de Heitor
Villa-Lobos. As partituras fi
cam a frente de três trompis
tas e um trombonista.

Depois, tem ainda "Dan

ças concertantes", de Leo

Brouwer, no piano e violão, e

"Quinteto em sol menor", de

Wolfgang Amadeus Mozart.
Nesta, a formação inclui os

professores Shmuel Ashke-

.nasy (violino), Ori Kam (viola)
e Cláudio Jaffé (violoncelo),
além da virtuose coreana Hye
Jim Kim e de Gabriela de Sou
za. Por fim, Paul Biss rege "Se

renata para cordas", de Piotr

Tchaikovsky. ,

Os ingressos custam R$ 20.

Contudo, estudantes desembol
sam a metade do valor e idosos
e portadores de deficiências
não pagam.

KELLY ERDMANN Piano é o personagem principal dos concertos dos 18h desta quinto edição do Festival de Músico

• ATENÇÃO! .

o o acesso à programação
do Femusc é gratuito,
com exceção dos Grandes
Concertos, Para estes, os

ingressos custam H$ �O.
Estudantes pa'garn a

metade do valor. Idosos e

portadores de deficiências
têm entrada livre.

• PIANO MASTERS
o Horário: 18h o Palco: Grande Teatro da

Scar o Programa: Quatro mãos e um piano
Cenas do Oriente op. 66, de Robert

Schumann, Três prelúdios, George,
GerShwiA. Danças eslavas op, 46, de
Antooín Dvorak

'

• JOVENS SOLISTAS -----'-----4
o Horário: 19h o. Palco: Pequeno Teatro
da Scar. o Programa: Fígaro, de Mario
Castelnuovo-Tedesco. Disco tocata, de
Guilhaume Conesson. Sonata para fagote
e piano, de Cam.ile Saint-Saens. Concert

plece, de Ernest Chausson

• REMARCADO
.

• A apresentação da obra .

"História dO soldado", de
Igor StravinsKY, ean'celadq na

nofte da última sel<l:a-feÍfa,
vai acontecer no próximo
sábado, às 14h, no Grande
Teatro da Scar. A execução é
dos professores do Femusc. O

adiamento ocorreu porque um
dos instrumentistas teve uma

indisposição física.

• GRANDES CONCERTOS
• Horário: 20h30 • Palco: Grande Teatro da

Scar o. Programa: Choros n° 4, de Heitor
Villa-Lobos. Danças concertantes (1939),
de Leo Brouwer. Quinteto em sol menor, de

Wolfgang Amadeus Mozart. Serenata para
cordas, de Pyotr Tchaikovsky.
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. CRÔNICA

Abesta'lhados
da internet
..

Curioso ver como muitas pessoas se

ridicularizam na internet. Não sei se eu é

que estou ficando velha' demais, mas ao

ver o Willian Bonner postando uma foto
do pé machucado, ou até mesmo fazendo
uma enquete para ver com qual gravata
deveria apresentar o Jornal Nacional, logo
me veio na cabeça a imagem de uma socie
dade abestalhada. O cara é a cara, me des

culpem a brincadeira, do mais tradicional

programa de jornalismo televisivo e ainda
assim perdeu completamente o rumo nes

sa rede em que ii gente pode tudo, até mes
mo ser transformado em um legítimo bobo
de circo ao apertar a tecla enter.

Também nunca .entendi como certos

casais convivem com Ork:uts, coisa e tal.

Imaginem que as meninas deixam aquelas
mensagens do tempo do colégio, mesmo
sendo umas meninas de 30, 40 e 50 anos

de idade. "Te adoro." Por que não me pro
cura? Essas são as mais amenas, tem coi
sas bem piores, podem acreditar.

Eu, sinceramente, adoro a internet,
até porque hoje fica difícil imaginar o

jornalismo sem ela, mas tudo tem limi
te. Até para as mudanças comportamen
tais tão influenciadas pela tecnologia. A
impressão que tenho é que todo mundo
decidiu pintar a bunda de vermelho para

sÓ. aparecer na tela do' computador. Todos
têm opinião para tudo, mesmo que não
conheçam nada. Tem até as celebridades

que estavam horrorizadas com a tragé
dia do "Taiti" e freneticamente insis
tiam em falar' bobagens pelo twitter. O

mapa mundi não importa mais, a onda

agora é ser visto, ser citado no google e

ter o maior número de seguidores. Dá
um tempo. Vamos voltar a jogar con

versa fora. Olhar olho no olho. Ler. um

livro, um jornal impresso. Gente, o que
eu proponho não é uma alienação geral,
pelo contrário. Vamos fazer bom uso dos

avanços tecnológicos.
Antes de terminar preciso confessar

que duas coisas me irritam profunda
mente e eu nem preciso estar na TPM

'para morrer de raiva. Uma é receber e

mails com aquelas correntes idiotas que
prometem mudar a vida da gente em 10

segundos se a gente encher o saco de
mais 10 coitados. Eu nunca repasso, mas

sempre fico coin aquela sensação de que
vou ter azar por isso. A outra � a inge
nuidade dos que acreditam em.tudo que
está na rede. Mandam e-mails com fotos
de, crianças supostamente desapareci
das e pensam que estão descobrindo um

furo de' reportagem.

VARIEDADES----�-�--

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithoupt.l
• Sherlock Holmes (Leg)
(14h, 16h30, 19h, 21 h30 - todos os dias)

• Cine Brelthaupt 2
• Avotor (Leg) (17h50, 21 h - todos os dias)
• Sempre 'ao Seu Lodo (Leg�
(14h10, 16h - todos os diaS)

Missão de

justiceiro
A história se posso simultaneamente

em dois mundos paralelos, uma Londres
contemporâneo e uma sociedade futuro
onde o fusão do Estado com o .Igreja pas
sou o impor uma forte doutrino. Um dete
tive mascarado luto poro livrar o mundo

. dos cultos e seitas opressoras.

Ideias, reflexões e
. .

uma mente poética
A imagem do rio inesgotável que pos

so e permanece, refletindo um "Heráclito
inconstante", sempre outro e o mesmo,
está no raiz desta coletânea. Os motivos
do duplo, do tempo e do olteridode são
constantes do fluxo intermitente e sim
bólico em que se transformou o narrativo
do autor 00 longo dos anos, reafirmando
suo vocação poro o poesia.

NOVELAS

CAMA .DE GATO
Alcino é levado poro o hospital e Déboro choro
nos braços de Mori. Gustavo reclamo com Rose

por ter defendido Alcino e elo diz que ele de
veria desconfiar de Verônica. Nuno descobre o

golpe que Roberto estó dando poro receber o

aposentadoria de Woldemor e ameaço denun
clú-lo. Verônica ligo poro Roberto e diz que eles

precisam ficar afastados. Gustavo comenta com

Davi suo desconfiança de Verônica. Rose vai
visitar Alcino e ele se emociono. Gustavo não

gosto de saber que Rose foi 00 hospital.

TEMPOS MODERNOS
Nelinho reage 00 ver Zeca e Nora juntos no coso

dele e vai embora arrasado. Bicolho aviso poro
Leal que o jaqueta do motoqueiro que o atacou
foi encontrada na Galeria. Zeca questiono Nora
sobre seu retorno inesperodo e ela se esquivo.
Hélio procura leal e pede para que ele dispense
seu filho do cargo de guarda-costas.de Nelinho.
Led fala sobre Ditto com Jannis e os dois discu
tem. Hélio conto poro Fidélio que Zeca e Neli
.nho podem ser irmãos. Volodão surge no canil e

, encontro Leal o suo espero.

VIVER A VIDA
Miguel deixo o namorado sozinho poro atender
uma paciente que chega d.esocordoda ao hos

pital. Gustavo chego ao hotel mnl-humomdn.
Mario comenta com Jorge sobre seu interesse
em sair com Paixão e ele não gosta. Dora chego
00 hotel, e Carú a leva para falar com Gustavo.
Noêmia fica animada com as fotos de Luciano e

pede paro Amélia marcar uma sessão com Ingrid.
Helena fica entusiasmada quando Osmar fala
que Bruno tem grandes ideias de trabalho que
quer dividir com ela. Bruno mostra paro Silvia
as fotos de Marcos.

PODER PARALELO
Renato conta o Felício que um americano da DEA
estó na sala do Regional. Gary confessa a César
que Tony escapou do controle da DEA. Gary fala do'
itinerório do Tony paro César e os dois concluem

que Castellamare colocou o chip em uma carta. Ele
diz a César que Tony, ou o chip, estó em Palermo�
.üulce fala para Pedro que ele não vai precisar ir
atrós do filho, pois ele jó estó vindo. Com muita

tristeza, Nina entrega seu filho paro Lurdes. Moria

empresto 50 reais para Pedro viajar a procuro da
Nina e do filho .

BELA A FEIA
Dinoró, Guto e Sheyla conversam sobre as novi
dades da agência. Diogo comemoro a humilha

ção de Verônica. Max fica atônito diante da re

velação. de Matheus. Camilo pede para que Max
se decida com quem quer ficar. Cíntia e Ariosto
criticóm a implicância de Vanda com Ricardo.

, Vanda ainda insiste paro que a filha fique do
lado de Vera, mas Ariosto é contra. Adriano fica

indignado ao saber que Vera conseguiu 40%
das ações. Diogo alerta Diego de que Verônica é
uma mulher ardilosa e capaz de tudo.

. (O resumo dos capítulos é de responsabilidade
das emissoros).
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FESTEJOS EM HOMENAGEMA
POSSE.DE IRINEU·BORNHAUSEN

No último jornal do mês de janeiro, Haveria ainda uma série de shows
em 1951, o jornal O Correio do Povo tra- no meio da rua, com a presença de mú
zia uma extensa programação prepara- sicos como Nuno Roland, Silvio Caldas

. da especialmente para festejar a posse e Dalva de Oliveira. Os eventos seriam
de lrineu Bornhausen, que acabava de fechados com uma Marcha ao Flambe
se tornar o governador do Estado de aux, seguido de um baile ao ar livre e

Santa Catarina. A festa começou no dia um soirée.
30 e se estendeu até o dia 1°, com ativi- Irineu Bornhausen, que governou
dades ao longo de todo o dia e noite em Santa Catarina de 31 de janeiro de 1951

Florianópolis. a 31 de janeiro de 1956, tinha grande
A comemoração começou na noite preocupação com a agricultura e a pe

do dia 30, com uma "salva de rojões nos cuária do Estado. Em seu governo, fo
quatro cantos da cidade". O governador ram criados. a Secretaria de Estado de
saiu de Itajaí às 7h da manhã e foi recep-

-

Agricultura e o Tribunal de Contas do
cionado em Biguaçu duas horas depois, Estado. Além disso, durante os cinco
inclusive por uma caravana jaraguaense. anos todas as dívidas do governo ante
A programação incluía uma missa na Ca- fiar foram pagas, houve a remodelação
tedral Metropolitana, Posse tradicional no de duas importantes rodovias e o início
Palácio da Justiça e um "Bolo da Vitória" da obra de abertura da rodovia da Serra
- homenagem da "mulher catarinense". do Rio do Rastro.

1\

VOCESABIA?
A rua Edward Krisch, localizada no bairro Água Verde em

Jaraguá do Sul, foi assim denominada pela lei n053i de 1975.
Edward ou Eduardo Krisch era natural da cidade austríaca Rõ
merstadt, e chegou com a família ao Brasil após uma viagem de
treze semanas, em agosto de 1863.

.

. Logo no início, ele e seu pai, Johann Krisch, compraram lo
tes com cachoeiras na região oeste da Colônia Dona Francisca,
nas paragens da Colônia Hanseatica. Sustentado pela serraria,
olaria e os moinhos instalados em sua terra, ele logo se tor
noumarido de sua prima Cabriola, filha de AntonKrisch,.com
quem teve apenas um filho, João.

Quando os produtos fabricados pela família já não davam
conta das despesas, Johann se viu obrigado a vender a proprie
dade. Praticamente na mesma época, Eduardo foi convidado
pelo Coronel Emílio Carlos Jourdan para dirigir o "Estabeleci
niento Jaraguá", em troca de um generoso salário mensal.

, Além de administrador, exerceu o cargo de inspetor de quar
teirão por mais de 20 anos, e ainda apresentou a lei dos "cubos
sanitários" (projeto para promover a limpeza sanitária da cida
de) como conselheiro municipal. Ele morreu aos 67 anos, no

dia 3 de março de 1903, algum tempo'depois de receber uma
medalha de ouro da Sociedade Colonizadora Hanseatica por
serviços prestados à comunidade.

CÉSAR JUNKES

Rua Edward Krisch, homenagem ao imigrante austríaco que era

envolvido com os assuntos da cidade

Os jaraguaenses organizaram uma caravana para participar dos festejos

SOCIEDADES • EVENTOS • HISTÓRIA • ASSOCIAÇÕES

Festa
com Baile
de Rei

Assémbleia
Geral

da ACSTVI

Assembleia
Ordinária da
Sociedade

Aliança
No dia 30 de janeiro, a So

ciedade Atiradores Independên
cia promove a ''Festa com Baile
de Rei". Os festejos iniciam às

14h30, com a concentração de
sócios, convidados e simpatizan
tes na sede social. Uma marcha
em busca da Majestade de Tiro,
Adenor Hansen, começa às 15h,
sob o comando de Osmar Schmi
dt. O baile terá início às 22h30,
com animação do Grupo Safira.
A sede fica na Estrada [araguazi
nho, no' bairro Garibaldi. Outras

informações no (47) 3055-8130.

A Diretoria da Associação
� dos Clubes' e Sociedades de

Tiro do Vale do Itapocu fazAcontecerá no dia 30
de janeiro a Assembleia
Ordinária da Sociedade Es-

�
portiva e Recreativa Alian- �a

ça, localizada no bairro Rio
Cerro II. A reunião deve
tratar sobre a prestação de
contas de 2009, eleição da
nova diretoria e assuntos
diversos. A primeira con

vocação será feita às 15h, e
a segunda às 15h30.

'

uma convocação aos seus as

sociados, para reunião em As
sembleia Geral Extraordinária
que acontecerá no dia' 5 de
fevereiro. A reunião será na

sede da Associação Recreativa
e Cultural Rio da Luz "Salão
Barg", na rua Eurico Duwe,
n'' 2.600, bairro Rio da Luz I;
em Jaraguá do Sul. A pri;rneira
convocação ocorre às 19h, e a

segunda será às 19h30.
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'2008, Bege, 29.850 Km, Ar-condicionado Ctimatronic,
Direção Hidráulica, Vidros,. Travas e Espelhos Elétricos, Air
Bag II, Freios Abs, Computador de Bordo, Rodas de
liga-teve, Desembaçador Traseiro, Faróis de Neblina. Cd
Player Mp3, Bancos em Couro.

�I
1.IWmtlilmP,7ff/iil!'

3370-7500
'íCULOS Rua Walter Marquardt, 2670

2008, Branca, Flex, 21.780 Km, Ar-condicionado, Direção.
Hidráulica, Vidros e Travas Elétricas, Rodas de liga-teve,
Cd Player MP3, 'Limpador e Desembaçador Traseiro,
Sensor de Estacionamento,

o CLIENTE É ESPECIAL, VENHA CONFERIR!

2007, Preto, Vidros e Travas Elétricas,
. Desembaçador Traseiro, Ar Quente.

Zero Km, Preto, Ar-condicionado, Direção ','

Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos' Elétricqs;:'
.

Desembaçador Traseiro.

2007, Cinza, Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Freios Abs, Air Bag II, Cd
Player, Piloto Automático, Faróis de Neblina, Rodas de
�iga-Ieve, Bancos em Couro, Desembaçador Traseiro .

...
Zero Km, Prata, Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e Travas Elétricas,
Ljmp�dor e Desemb.aç�dor Traseiro. Rodas de Liga-leve, Cd Player Mp3, Faróis
de Neblina.

'
'
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VOCÊ PAGA
A PRIMEIRA E
JÁ SAI DE MOTO
ZEROKM ..

� meramente ilustrativas. As motocicletas�� Moto Traxx da AmazOnia lJda. estão. em conformidade com o PROMOT. GaJantia de dois anos:,�rMe�de�1j'imffi�l!Wii!'"�"'fC;�".,,1Iii!i;�íil�hití!IHlljWIW/I$Ü/JquilOmetragem desde que ateooidas lDdas as infofmaçOes coiltidas no manual do produto. PIIlÇos váfKlOS enquanto dUrareR! os estoques. Sujeito à aprovaçao de crédito.

ii!J!m;d"uilUilJ/iJfUi!lii;Hi/Jiihililiili/ij,JIJilliijJjiJ/IiiiJiUli/iniiliJ}UjjjJjlUJjj/Ui_mlll!1J/liJijI/i!iIl/IJ/Ji//I!/JI/lIli/ijlilJjjjlhi!JJ/lilJlllrliiJjIIlOOUmilllJillIllIJi//lJi/jJJjljjjJjJi!iiiJIlililiitilililiIJliJluili/liiiil!il/JJJiiliwlllilJIi/UlIiIlI!/illiHlmmimlilJJlililllJilifiHI/;lIli1/HiJliJülJli/lil11ll!il#lliJliu/lJiiJi/lh11h1fIiiu'lfi/iliilJiliiiJlillllilliJbiJiII/JuJlmlJiliill!JH/lbJUI#IIil/lliilJtii#Pill!iIiI!IJW/1U/JJl!lllliÜiiiJ/li/Jijj/!J!ili_1i1iJ1W/lj!/iiiiiIIIiilii�iliJiiiIJiI!ilil11l1JIl/iJiiUÜlIUlimiJlmJlJlJJIIUlJ#lilllllllliJlliIllJwm/jliiI1UflUliiJlilljjllUiJiil1ii1h�ifi;t/lliiiihi.iftJjh'illJii!.

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

BAU - Vende-se, de caminhão

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

BICICLETA - Vende-se, feminina, antiga,
própria pi colecionador. Tr. 92116664

BICICLETA - Vende-se, feminina, 18
marchas. Tr. 33702170/88114529

r

COLCHÃO. - Vende-se, solteiro,
Komkopato, semi novo, R$ 400,00.
Tr. 33720132

CAMERA DIGITAL - Vende-se, 12
MP EX-Z1200, casio LCD 2,6". R$ 1

800,00. Tr: 9607-2022.

CONSÓRCIO DE CARRO - Vende-se,
Volksvagem, R$ 4000,00 pago. ven
der para R$ 3000,00. Tr;3371-7090
ou 9169-6342.

CONSORCIO DE IMOVEIS - Ven
de-se, R$ 53.000,00. Tem pago
9.500,00 vende por 5.000,00. Aceita
materiais de construção como parte.
Tr. 3370-0983.

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

9109-8233.

CYBER CAFÉ/LAN HOUSE - Vende
se, cl 12 comp. Monitor LCD, ca

deiras, mobiliado, split, impressora
laser, geladeira, clientela ,formada.
Tr: 8855-3800.

FILHOTE - Vende-se,York Shire, ma
chos e fêmeas. Tr: 3375-2006 ou

MAXIMOTO
Rua José Theodoro Ribeiro, 658
Sala: 2 Ilha da F" uêra

9146-4864.

FILHOTES - Vende-se, Ma�es, machos
e fêmeas. Tr. 33752006 I 91464864

FILHOTES - Vende-se, Golden Re
triever. Tr. 91162350

FORNO ELETRICO - Vende-se, mé
dio, usado, funcionando, R$ 80,00.
Tr. 33720132

FREEZER - Vende-se, Cônsul, 170
Its, R$ 250,00. Tr 33761403

GRADES, CERCAS, PORTÕES -

Vende-se, grades pi janela, cercas,

portões e reformas. Ir. 91622251

IPOD - Vende-se, Touch, 16G, Ap
pie, versão 3.1.2, desbloqueado,
R$ 600,00. Tr. 3370-8171 ou 9192-
7297 (após 19h)

KIT - Vende-se, de alarme residen
cial instalado. Tr: 9944-5352.

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

LANCHONETE - Vende-.se, Rua 00-

mingas da Nova, esquina cl Mare
chal, montada, completa e bem de
corada. R$ 12.000,00. Tr. 91951881

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

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

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

JAQUETA DE COURO - Vende-se, pi
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

MONITOR - Vende-se, 17", CRT, Sa- .

msung, 753v, branco, R$ 80,00. Tr..
9917 -3771

�ata
EXATA CONTABILIDADE LTDA.

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

• Redução de custos: '
• Encargos Sociais:

• Aproveitamento correto de • Mark-up·(indice para vendas):

impostos da matéria prima: • Os produtos mais Lucrativos:

• Depcrtomentoílzcçôo: • Os Produtos mais defricitários:

Centros de Custos: Custo 'dos Estoques.
• Custo da Hora Produtiva:

MOVEIS - Vende-se, apenas 1 ano

. de uso, pi loja de roupas 'tem.. em

MDF, cores, caramelo e branco. Bal

cão, caixa, balcão expositor, prova
dores, 4 araras, 2 tablados de vitrine,
3 manequins, painel decorativo, so
fás e tapetes. Tr: 9903-9535.

MÓVEIS - vende-se, escritório, 2
mesas,1 armário, 2 portas, 1 bal
cão, 2 cadeiras giratórias, 4 cadeiras
fixas, 2 cestos de lixo, 1 caixa de
correspondência. Tr. 47 8443-3999
ou 3376-1996

MP15 WiFi - lVmobile + Bluetooth
+ MP3+MP4, Tela 3.3" +Suporta 2

Chip+Micro SD até 16gb, Modelo igual
o iphone. R$450,00. Tr: 9607�2022

OFICINA - Vende-se', de bicicleta,
corupa, com todo maquinário e es:

toque, uma ótima freguesia, ótimo

ponto comercial. Tr: 3375-2798

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

PADARIA E CONFEITARIA - Vende

se, no bairro Vila Nova, ótima insta-

Prestamos Serviços de:

. www.exatacontabilidade.srv.br

lação. Tr: 9652-3963.

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

SORVETERIA - Vende-se, completa,
maquina de fazer sorvete, 5 free

zer, mesas, geladeira, fogão. R$ 38

000,00. Tr: 9137-0999.

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

TITULO SOCo ACARAI - Vende-se,
mensalidade paga até 2014, R$
900,00. Tr.33716968

UTENGILlOS PI MERCADO - Vende

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

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

YORKSHIRE - Procura-se, cor preta,
pequena, sumiu na rua Jacobi Ges
ser no bairro Amizade, atende pelo
nome de Coca. Tr.3371-7914.

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

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

BEAGLE - Compra-se, somente fi
lhote. Tr. 9136-9383

• CASAS

BALN. CAMBORIU - Aluga-se, 2'

qts, rua 2000, Centro, entre 17/02
e 28/02. R$ 100,00 diaria. Tr.
84127591

BALN. CAMBORIU - Aluga-se, 2 qts,
rua 2000, Centro, pI estudantes. R$
650,00 mensal. Tr. 84127591

BARRA DO SUL- Aluga-se pI tempo
rada.Tr. 3376-1553 ou 9903-0545

. BARRA VELHA - Aluga-se, casa

ria praia Central, 4 qts, 2 bwc. Tr.
91752300

PIÇARRASI BARRA VELHA - Procu

ra-se, casa pI aluqar, do dia 24 q 3 ..
Tr. 91812725

JGUNGUARAMIRIM - Procura-se pI
alugar, casa com 2 qts, sala, cozi
nha, bwc, lavanderia. Tr. 9167-6964

CENTRO - Aluga-se, salas comer

ciais, Av. Pref. Waldemar Grubba. Tr
99975027

� APARTAMENTOS

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

BARRA DO RIO CERRO - vende-se,
2 qts, 1 bwc, sacada cl churrasquei
ra. R$ 115.000,00. Tr. 3370.6370
19965-9934 I 8447-0376

CENTRO - Vende-se, ed. Maximum
Center, 1 suite, 2qtos, gar.,salão
de testas, elevador, 2° andar, saca
da fechada com sistema reike,que
pode ser aberta totalmente qdo
quiser, todo mobiliado com móveis
sob medida. R$270 .000,00, aceito
financiamento. Tr: 3055-2094 ou

9117,-8754.

CENTRO - Vende-se, Ed. Menegotti,
2 qts + dep. Empregada, bwc pri
vativo, R$ 130.000,00, aceita carro

e/ou imóvel em Jaraguá I Praias I
Itajaí. Tr. 3248-4258 ou 8401-4000

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

ITAJ,UBA - Vende-se, 2 qts, mobilia
do, R$ 120.000,00. Tr. 33707881 I
33761315 I 99056588 cl Leonel

CLASSIMAI�S------;-----
JGUÁ/ CURITIBA. - Troca-se ou ven

de, apto. pequeno em Jaraguá do Sul

por outro no Centro de Curitiba. Tr.
33764587

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

, ou 8408-8159.

• CHÁCARAS

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, cl casa simples de
madeira, cf lagoa e energia elétri

ca., R$ 138.000,00.Tr. 3274.8844
- CRECI/SC 2716J

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

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

RIO CERRO II - Vende-se, 50 000

m2, lagoa de peixe, cachoeira. R$
120 000,00. Tr: 3376-0726.

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

,.,

• LOCAÇOES

BALN. CAMBORIU - Aluga-se, 2

qts, rua 2000, Centro, entre 17/02
e 28/02. R$ 100,00 diaria. Tr.
84127591

BALN. CAMBORIU - Aluga-se, 2 qts,
.

rua 2000, Centro, pI estudantes. R$
650,00 mensal. Tr. 84127591

BARRA DO SUL- Aluga-se pI tempo
rada.Tr. 3376-1553 ou 9903-0545

BARRA VELHA - Aluga-se, casa

na praia Central, 4 qts, 2 bwc. Tr.
91752300

PIÇARRASI BARRA VELHA - Procu

ra-se, casa pI alugar, do dia 24 a 3.
Tr. 91812725

JGUNGUARAMIRIM - Procura-se pI
alugar, casa com 2 qts, sala, cozi
nha, bwc, lavanderia. Tr. 9167-6964

CENTRO - Aluga-se,. salas comer
.

ciais, Av. Pref. Waldemar Grubba. Tr
99975027

• SALAS COMERCIAIS

AGROPECUÁRIA - Vende-se, Walter

Marquardt. Tr. 3370-0370

CENTRO - Vende-se, ponto comer

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

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, so
brado comercial e residencial, com
mercado completo funcionando,
600m2• Tr: 3370-4927.

LOJA FEMININA - Vende-se, Cen- .

tro de Jguá, moda feminina, bol
sas e acessórios. Tr. 99511107 I
32736762

PET SHOP - Vende-se, no Jgua
Esquerdo, ótimo faturamento. Tr.
922026.15

• TERRENOS

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

AVAl - Vende-se, 360m2, pronto pI
consjruír legalizado, aceita financia
mento bancário, R$ 45.000,00. Tr.
9183-8081

BARRA VELHA - Vende-se, terreno
no tabuleiro, frente pIo mar, 300m2,
R$ 150.000,00. Tr. 88146407

.

BARRA DO RIO CERRO - Vende- \

se, rua Bertha Weege, 5.621 m2. Tr.
33760632

BARRA DO RIO CERROI PRAIAS -

Troca-se, terreno na Barra do Rio
Cerro por meia água na praia. Tr.
33709217 OU 99895750

CZERNIEWCZ Vende-se;
401,11 m2, prox. a Scar. R$
110.000,00. Tr. 3370.6370 19965-
9934 18447-0376

GROTA FUNDA -Vende-se, 140 mil

m2, regularizado. Tr. 33791119
)

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

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

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se,

450,00m2, R$ 80.000,00. Tr. 3370-
6370 ou 9965-9934 ou 9975-2943.

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

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

NOVA BRASILlA - Vende-se, 728m2.
CI galpão, prox. ao calçadão. R$
270.000,00 nego Tr: 9137-5573
Creci 11831.

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

PiÇARRAS - Vende-se, próximo
ao fórum. Troca-se por' imóvel em

Jaraquá do Sul. R$ 95.000,00. Tr:
9975-3092.

PiÇARRAS - Vende-se, 3 quadras
.

da praia, 576m2, Rua das Figueiras,
atrás do Candeias, R$ 80.000,00.
Aceita negociação. Tr. 8402 8775

PiÇARRAS - Vende-se, beira mar,
325m2, Rua das Orquídeas 3 lote,
R$ 100.000,00. Aceita negociação.
Tr. 8402 8775

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 DA 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 Ele

gance, 4 portas, 2.0 flex, preto, AR,
OH, VE, TE, AL. Tr: 8823-8479.

ASTRA - Vende-se, 05, sedan, con
fort, 4 portas, 2.0 flex, prata, compl.
1° dono. R$ 31.000,00. Tr: '3273-
5233.

ASTRA - Vende-se, 08, preto, roda

16", ipva pago, único dono.Tr.
99294800

ASTRA - Vende-se, Sedam 2.0, 02,
4 pts, completo + GNV, quitado.

. Troco por carro de maior valor, ou

financio em condições especiais. Tr:
9101-8302.

ASTRA - Vende-se,OO, preto, com
pleto + teto, R$ 19.500,00. Tr.
99269663

ASTRA- vende-se.Dt, Hatch, preto,
R$ 19.000,00 a vista e sI troca. Tr.

3370-8307 (horário comercial)

CHEVETTE - Vende-se, 93, 1 ° dono,
R$ 7.500,00 ou entro De 700,00 +

parcelas de 390,00. Tr. 3373-3311.

CORSA - Vende-se, 2 pts, 97, bran- -

co, ótimo estado. Tr: 9177-3927

CORSA - Vende-se, 96, Super, bran
co, trava elétrica, alarme, desemba
çador 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.

99726559/33720324

CORSA - Vende-se, 01, 2p. Tr.
3275-2049

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

MONZA - Vende-se, 91, único

dono, cinza, OH, IPVA em dia, 2p,
R$ 6.500,00. Tr. 32761215 I 48

. 96256464 I 33731999 Luciano

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

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/DHNEI
TE e sistema de rastreamento. R$
39.000,00. Tr: 9107-6932.

VECTRA - Vende-se, 97. Tr.

33760001

• FIAT

FIORINO - Vende-se, 02, Furgão,
gnv, R$ 16.500,00 a vista ou entrada
de 3.500,00 + parcelas. Tr. 3373-
3311

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

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

TIPO - Vende-se, 95, compl., 4

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

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

UNO - Vende-se, 05, Mille Eletro

nic, 1.0, azul escuro, 2p, LDT, AO,
insulfilm, som, rodas de liga leve ,

4 pneus semi-novos, R$ 7.900,00.
Tr..8426 0628.

tFORD
COURIER - Vende-se, 06, 1.6, bran
co, R$ 22,000.00. Tr. 32731944

COURIER - Vende-se, 03, 1.6. Tr.
3275-2049

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

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

. OfE_R�A I,MPERDíVEL
9E.\)GEÓT."201>P�SSIO,N X�

PEUGEOT 207 HB XR PEUGEOT 207 X-LINE

A PARTIR

R$34.900

- MOTOR 1 AL 8V FLEX 82GV
- AR-CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- BREAK LlGHT
- PROTETOR DE CÁRTER
- FAROL DE NEBLINA TRASEIRO

APARTIR

R$36.790

- MOTOR 1 AL 8V FLEX 82CV
- BREAK LlGHT
- PROTETOR DE CÁRTER
- FAROL DE NEBLINA TRASEIRO _C""""i".,,�.

- RODAS 14"
- COLUNA DE DIREÇÃO REGULÁVEL
- PARACHOQUES NA COR DO VEIcULO

À PARTIR

R$28.100

- MOTOR 1 AL 8V FLEX 82CV
- AR-CO",PICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- BREAK LlGHT
- PROTETOR DE CÁRTER
- FAROL DE NEBLINA TRASEIRO

Strasbourg Jaragua do Sul (47) 3274-1900
R. Reinaldo} 414

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

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

Imagens somente para fins ilustrativos. PromoçãoJérias Strasbourg é uma campanha das Concessionárias Strasbourg de Blumenau, Itajaí, Brusque, Jaraguá.do Sul e Rio do Sul. Toda LlnhaPeuqeot 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 financiamento estão disponíveis nas

Concessionárias Strasbourg. Peugeot 207 HB X·UNE l.4L Flex, 03 portas, ano/modelo.: 09/10, pintura sólida, preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 28.100,00 e na versão 05 portas, a partir de R$ 29.900,00 para todo o Brasil,
com frete incluso. Peugeot 207 HB XR l.4L Flex, 05 portas, ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, ano/modelo.: 09110, pintura sólida, preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 34.900,00 para todo o Brasil, com
frete incluso. Peugeot 207 Passion XR 1.4L Flex, 05 portas, ano/modelo.:09/10, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura sólida, a partir de R$ 36..790,00 à vista com frete incluso para veículos com mais de 60 dias no

<

estoque. Sujeito à aprovação de crédito. As condições acima poderão ser alteradas se houver alterações sigllificativas no mercado financeiro, sem aviso prévio. Estoque das Concessionárias Peugeot partidpantes.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 1.4L Flex, 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 06/01/2010 à 02/02/2010 ouenquanto durarem os estoques. Não cumulativa para outras promoções. Revisão i>rogramada: a garantia
oferecida é válida contra defeitos de fabricação devidamente comprovados para as peças originais instaladas na Rede Autorizada Peuqeot. Preços válidos para o modelo i>eugeot 206 ano/modelo 07/08 e 08/09. A Peugeot do Brasil reserva-se o

direito de modificar as características técnicas, preços e/ou condições de seus produtos, peças e serviços, sem prévio aviso. Para informações de outros modelos, procure um consultor Peugeot. Condições de pagamento em 3 vezes sem juros. Preços
válidos a partir de janeiro de 2010. Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessionárias Peugeot participantes, ligue para.OBOO-7032424 ou acesse www.peugeot.com.br .

De Segunda a Sexta das 8h às 19h Sábados até cs.l Sh. - www.strasbourg.com.br
PEUGEOT
MOTION & EMOTION
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DENTRO DAS METAS

ECONOMIA----------

D)ívida pública soma
,

...

R 1 ,49 tri em 2009
.Crescimento é de 7,16% em relação a 2008

Em 2009, a dívida pública
federal fechou o ano dentro
das 'metas do governo, soman-

, do R$ 1,49 trilhão - um cres

cimento de 7,16% em relação
a 2008. O PAF (Plano Anual
de Financiamento) previa que
o total ficaria entr.e R$ 1,45
trilhão e R$ 1,6 trilhão. Para

2010, a meta é que a dívida
termine o ano entre R$ 1,6 e

R$ 1,73 trilhão.
O crescimento da dívida

em 2009 se deve, em gran
de parte, à emissão de títulos
no valor de R$ 100 bilhões,
destinados à capitalização do
BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Social). O

objetivo era manter as linhas
de crédito abertas durante a

crise econômica.
O' relatório divulgado pelo

Tesouro Nacional afirma que
"a melhora nas perspectivas
dos agentes permitiu que o Te
souro Nacional adotasse estra

tégias .para melhorar o perfil
da dívida, com maior partíoi-
'pação de títulos prefixados e

com prazos mais longos, o que
,

se refletiu em uma menor pro
porção da dívida a vencer no

curto prazo".
No último ano, o montante

indexado' a índices de preços
ficou em 26,7%, contra 26,6%
em 2008, dentro das margens
estabelecidas pelo governo fe
deral. O total remunerado pela
Selic (taxa básica de juros) fi
cou em 33,4% (em 2008, era
32,4%) e pela variação cam

bial em 6,6% (antes, 9,7%),

Petrobras zero
!

perda de R$ 1 O bi
A Petrobras conseguiu compen

sar os RS 10 bilhões que deixou
de faturar por manter os preços da
gasolina e do diesel défasados em

relação (I cotação internacional do
petróleo entre 2005 e 2008. A recu

peração ocorreu ao-longo de 2009,
quando os preços estavam acima das

cotações internacionais.

,Crescimento se deve'principalmente à emissão de títulos poro o BNDES

esse último abaixo do piso do
PAF que era de 7%.

Para 2010, os principais obje
tivos são aumentar o prazo mé
dio da dívida, substituir gradu-

almente os títulos remunerados

pela: Selic por títulos com renta
bilidade pré-fixada ou vinculada
a índices de preços e ampliação
da base de investidores.

Confiança
cresce 0,6%

Expansão da soja
preocupa Brasil

Segundo a Fundação Getúlio Var
gas, o índice de Confiança do Con
sumidor cresceu 0,6% em janeiro, se

comparado a dezembro, passando de
112,3 para'l13 pontos. O resultado
revela a melhora da situação atual, ao
contrário dos próximos meses - o índi
ce de Expectativas caiu 1%, de 107,7
para 106,6.

As projeções de sofras recordes
nos três maiores exportadores de
soja, EUA, Brasil e Argentina, deixam
os produtores brasileiros apreensi
vos. Apesar de os custes terem caído
de 10% a 20%, o cenéríe era melhor
em 2009, com quebro de 31% na safra
argentina e forte demanda chinesa ga
rantindo altos preços.

PIB global devecrescer 3,9%,
mostram novas estimativas '

As projeções de crescimen
to pàra a economia mundial
em 2010 e em 2011 foram ele
vadas ontem pelo FMI (Fun
do Monetário Internacional).
Neste ano, o PIB (Produto In
terno Bruto) global deve cres

cer 3,9%, contra os 3,1% di

vulgados anteriormente: Para-
2011, a previsão atual é uma

expansão de 4,3%. Antes, a

projeção era de 4,2%.,
Embora o crescimento eco

nômico tenha se solidificado
e se ampliado para as econo

mias avançadas no segundo
semestre de 2009, estas ainda
devem apresentar um lento
ritmo de recuperação - en-

'

quanto as emergentes devem
entrar .em uma atividade "par
ticularmente vigorosa", im

pulsionada pela forte deman
da interna.

A economia brasileira de
verá apresentar crescimento
de 4,7% neste ano, 1;2 p.p.

No Brics, melhoro
mais significativo
veio para a Rússia:
de 1,5% poro 3,6%

INDICADORES

(ponto percentual) a mais que
na previsão anterior. A me

lhora mais significativa entre

as previsões para os Brics, po
rém, veio para a economia da

'

Rússia: de 1,5%, a previsão de
crescimento para 2010 passou

para 3,6%. O crescimento da
India passou para 7,7% (con
tra 7,3% da previsão anterior);
e para a China a p;revisão pas
sou a ser de 10% (1 p.p. a mais
que na última estimativa).

Segundo o FMI, o desafio

agora é diminuir a dependência
do setor público ao mesmo tem

po em que a demanda no setor

privado é estimulada, além da
necessidade de reparar o setor

financeiro e impulsionar a rees
truturação da economia real. De
acordo com o texto, "os países
com planos de estímulos fiscais

para este ano "devem imple
menta-los integralmente", mas
precisam elaborar "estratégias
de retirada confiáveis".

LOTERIAS

CONCURSO N° 499

01 - 02 - 03 - 04 - 01
1()-11--12'-15-11
HI - 20 -- ,1, � - 24 -- 25
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Por Komilo Perito
komilo@ocorreiodopovo.com.br'

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

Patrícia e Paulo Roberto Giosele completaram 20 anos de união. Parabéns!

Os pais Vilson e Elisa e o irmão Diego mandam os

pnrnbéns para Jéssica Naira Iltz que trocou idade dia 20

Dia 17, Alwin Manske comemorou 97 anos.

A filha Dinora, os netos Clever e Adriana, e os bisnetos
Juan, Caio e Amando mandam um super' beijo

Parabéns para Doraci que comemorou idade nova no último dia 22.
A cunhada, o irmão e os sobrinhos desejam felicidades

Parabéns para a fisioterapeuta da Videoclinica W.S.,
Dra Denise Schlickmann que dia 15 comemorou ida'de nova

Os noivos Ricardo Luis Kuhn e Beatriz Aparecida Martins curtindo
a neve em lerni na Itália. Eles se casam dia 31 de julho

A diretoria da AMBASLU deseja
felicidades para Neri Heinzen que
comemorou idade nova dia 23
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
Por Genielli Rodrigues, interina

julimar@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES

.

Preparação na Malwee
Já se passaram cinco dias da pré-temporada da

Malwee e o preparador físico, João Romano, j� sabe
como está o condicionamento médio dos craques. Il\pe
sar de não termos concluirmos o trabalho de avaliação, já
sabemos que o condicionamento médio está5% abaixo do

.

início da última temporada", informou. Por outro lado, o
período de pré-temporada será maior o que vai compen
sar. João também disse que na semana que vem terá os

dados completos do desempenho físico dos atletas.

ESTATíSTICAS

o VOLANTE DO ESTUDIANTES, VERÓN,
GANHOU O PRÊMIO DE MELHOR

JOGADOR DA AMÉRICA PELO SEGUNDO
ANO SEGUIDO, SEGUNDO O DIÁRIO

URUGUAIO'EL PAís'.

DIVULGAÇÃO

DOIS TOQUES
DISPUTA •O São Pauloentrou na briga
para terRabinho. O Tricolor já fez uma
proposta oficial aoManchesterCity.

***

DESEJO •Mas o craque da Seleção
Brasileira já disse que se vier para o
Brasil será para defendera Santos.

***

'DOPING •A ginasta Daiane dos

Santos terá de esperar até fevereiro

para saber se sofrerá punição por
ter testado positivo em exame

antidoping em 2009.
***

METAS • O Avaí apresentou ontem
seus objetivos para 2010. Anota aí:
bi no Catarinense e uma vaga na
Libertadores.

.

AMADOR 2010

Terceirona e feminino são novidades
�

.

-

Presidente da Ligá Jaraguaense de Futebol,Jerry Luft, fala sobre os planos
JARAGUÁ DO SUL

OS apaixonados por futebol
amador terão motivos de sobra
para prestigiar seus times em

2010. A LJaF (Liga Jaraguaen
se de Futebol) programa para o

ano oito grandes competições.
Além dos certames já tradicio
nais, a entidade vai inovar e

realizará ·uma Terceira Divisão
e um Campeonato Feminino.

As novidades são informa
das pelo presidente da LJaF,
Jerry Luft. "Na Terceírona a

intenção é repatriar os clu
bes que estão em recesso com

a Liga", disse. A competição
será nos' mesmos moldes da

Copa do Brasil e vai prever no
regulamento o temido rebai-

.

xamento, ou seja, dois times

que lutam pelo acesso sobem
e outros dois serão rebaixados

para a divisão inferior. Além
dos times que estão inativos,
o presidente disse que equi
pes novas da cidade também

podem se filiar e disputar a

. Terceirona.

Outra competição que pro
mete ser sensação em 20'10 é
o futebol feminino. "Quere
mos fazer um regional com

oito times", informou Jerry. A
competição está prevista para
começar em março.

Das competições tradicio
nais apenas a Primeira Divi

são, ganhou nova data. Antes
ela era realizada no segundo
semestre e os times jaragua
enses. costumavam participar
do torneio de Pomerode.· As
outras competições continu
am com o período de costume

(veja a tabela).
Mais uma novidade da Liga

é a nova sede. Desde o início
desse ano a entidade trabalha
em um espaço da Arena [ará
guá. No local tem quatro salas,
um auditório para 40 pessoas,
banheiro e cozinha.

Presidente da UaF,
Jerry Luft, mostra a

nova sede da entidade

Cf)
LJJ
::s::
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ESTADUAIS

ESPORTE----------

No Gauchão, Internacional vem com força máxima a partir de hoje
DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO
OsEstaduais entram na quar

ta rodada a todo vapor. Os times
estão começando a se entrosar e
com isso as disputas ganham for
ma. No Catarinense, o destaque
da noite de hoje é a possibilidade
·do Avaí dormir líder da competi
ção. O time da Capital tem dois

pontos a menos que o líder Atlé
tico de Ibirama, que joga apenas
amanhã contra o Figueirense.

Q Leão da ilha tem pela fren
te o Criciúma, às 22h, no Heri
berto Hulse. O Tigre precisa sê'
reabilitar na competição e sair da
incômoda última posição. Brus
que e Joinville, empatados com

seis pontos, também disputam a

ponta da tabela hoje, às 19h30,
no Estádio Algusto Bauer.

Pelo Campeonato Gaúcho,
o Internacional vai jogar pela.
primeira vez com o. todo o time

titular, no Beira-Rio, às 19h30,
contra o Juventude. Será tam

bém a estreia do novo técnico, o
uruguaio Jorge Fossati, em jogo

oficial. O Grêmio joga um pou
co mais tarde, às 21h50, contra
O Santa Cruz: Os dois grandes
do Paraná também entram em

campo nessa quarta-feira. O
-

Atlético-PR pega o Cascavel,
às 21h45 e o Coritiba tem pela
frente o Cianorte, às 19h30. O
Furacão vem d� uma goleada
histórica por 8xO no

.

Serrano e

o Coxa também goleou, mas em
5xl no Engenheiro Beltrão.

No Carioca, o Flamengo joga
contra o Americano, às 19h30.
Ao que tudo indica, pela primei
ra vez Petkovic entra no início do

jogo. .o Botafogo também entra

em CaJI?po hoje, às 21h50, contra
o Tigres. Apesar de ter anuncia
do a vinda de Joel Santana no

comando, o treinador não estará
em campo. Três grandes jogam
hoje no Paulistão. O Santos é o

, .. l.' ,

pnmeiro a entrar em campo as

19h30, contra o. Barueri. Mais
tarde às 21h50, o Corinthians
enfrenta oMirassol e o Palmeiras

pega o Monte Azul. Duelo contra o Juventude hoje marca a estreia do técnico uruguaio Jorge Fossati no comando do Colorado
.

,{l ,: >:i

�ovo Go11.0 VHT (5U11C4), Total Flex, MY 09/10,4 portas, com preço promocional à vista a partir de R$ 26.990,00. Voyage 1.0 VHT (cód.5U21C4) MY 09/10,

I Total Flex, 4 portas, com preço promocional àpartir de 28.990,00. SpaceFox Plus 1.6 (Cód. 5Z62E) com preço promocional à vista a partir de R$ 42.990.00.
Pólo Hatch 1.6 VHT (9A32N4), Total Flex MY 09/10,4 portas, com preço à vista a partir de R$ 42.890,00. Pólo Sedan 1.6 (cód. 9a42N4) MY 09/10. Total Flex, 4

I portas, com preço à vista a partir de R$ 45.490,00. Go! g4 1.02 portas com preço à vista a partir de R$ 12.214,80 (R$ 52%) e saldo em 12 prestações mensais

! de R$ 985;70. Taxa de juros de 0% a.m. e 0%. Total da operação R$ 24.042,40Validade: 27/01/10
'

Iwww.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. �!Ii 47 3274 6000

.

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança. .
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Por Giovanni Ramos, interino

Carolina Tómaselli
No fim de novembro do ano passado, Q 'Correio do Povo

publicou uma reportagem que mostráva o Ar uivo Histórico
e o Arquivo Intermediário sem 'chefes, já que os nomeados
ocupavam outros cargos dentro da Eundação Cultural, Um.
dos comissionados atuava também como motorista, função

.

exclusiva .para servidores concursados. Dois. meses depois,
nada mudou. -Os' funcionários. de

.

comissão continuam exer

cendo unia função, mas recebendo .como chefe em outro lu_f

gar. O Arqutvt; Histórico,continua·sem chefe, sendo €Qorâe
nado por servidores efetivos que'não ganham para isso.

.Namesma
o Sinsep (Sindicato dos Ser

vidores Públicos Municipais de

Iaraguá do Sul e Região) chegou
a se manifestar na época sobre a'
ausência dos chefes no Arquivo
Histórico. O argumento era que
a Prefeitura falava em demissão
incentivada de servidores, en

quanto os cargos não eram pre
enchidos corretamente. Porém, o
Sinsep também não se manifes
tou mais sobre o assunto e a su

posta irregularidade permanece.

Concurso'
- Outros candidatos que pres
taram o concurso da Prefeitura
de Jaraguá do Sul em' 2007 e não
foram chamados entraram em

contato com O Correio do Povo

para fazer desabafos. O clima é
de indignação com o anúncio
do Executivo, que não contrata

rá e nem prorrogará o concurso

realizado na gestão Moacir Ber
toldi (PMDB). A recomendação
de ir àIustiça deverá ser seguida
pelos candidatos.

CÉSAR JUNKES

Promessas -

, O presidente do Clic (Conse
lho de Líderes Comunitários de
Guaramirim), Charles Lon i, .

que esteve na audiêncià com o

Dnit (Departamento Nacional
de Infraestrutura e Transportes) ,

segunda-feira informa que o ór

gão prometeu obras na BR-280
também no perímetro de Gua
ramirim. Entre elas, um viaduto
no trevo de acesso à SC-413, em
direção a Massaranduba. O su

perintendente do Dnit em Santa
Catarina, João José dos Santos,
'promete viabilizar recursos este

1/ ano para começar a obra em 2011.

Veto
o projeto de lei do verea

dor Jaime Negherbon (PMDB),
que isentava o pagamento pela
pavimentação das ruas para
famílias de baixa renda e que
não possuam veículo em casa,
foi vetado pela prefeita Cecília
Konell (DEM). De acordo com

o procurador do Município,
Valmir Elói, o veto ocorreu por
vício de origem. Isto é, um ve

reador não pode fazer um pro
jeto que traga despesas para o
Executivo:

Pavan
O deputado Carlos Chiodí

ni (PMDB) nega ter dito que irá
votar contra o pedido de autorí

zação do TJ (Tribunal de Justiça)
para que as denúncias contra o

vice-governador Leonel Pavan
(PSDB) continuem tramitando
no judiciário. A imprensa es

tadual noticiou que Chiodini
e o deputado Serafim Venzon

(PSDB) foram os primeiros a se

posicionar contra o TJ. "Eu ain
da não me decidi, vou esperar
a reunião do PMDB e irei votar
conforme indicação' da bancada
do meu partido", afirma.

ca rol i na@ocorreiodop'ovo.com.br

I

'I

Veto (2)·
A decisão da prefeita de

vetar o projeto não desanima
Jaime Negherbon. Ele garan
te que irá insistir na proposta,
convencendo os demais vere

adores a derrubarem o veto do
Executivo na Câmara. "Não é a

primeira vez que isso acontece,
mas não há problema. Vamos
lutar para que a presidente
Nàtália Petry (PSB) promulgue
a lei,· pois não é justo que as

famílias carentes tenham que
pagar pelo asfalto", afirma.

Candidatos
O PT ratificou segunda - feira

em São José, os nomes de Ideli
Salvatti e Cláudio Vignattí para
a disputa ao governo do Estado
e "liao Senado, respectivamen
te, diminuindo a possibilidade
de PP e PT saírem, juntos no

,

primeiro turno. Ângela Amin,
líder nas pesquisas, não deve
abrir mão, Mas a união das si

glas de oposição ainda pode
ocorrer, principalmente se a

tríplice aliança (PMDB-PSDB
DEM) for mantida.

.

Dr. Bruno Borralho Gobbato
Ortopedia e rraumàtologia
Cirurgia do Ombro, Cotovelo e vídeoartroscopla ,

CRM-SC 15190

VITAL SAUDE CLÍNICA DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS
Rua João Picolli, 2601 Centro
Jaraguá do Sul- SC 89251-590
Tel: 473370 ..03661 3370 ..1867
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ACESSIBILIDADE

Liberdade limitada, porém otimista
.

Nadadora diz que apesar das dificuldades, vai continuar reagindo e cobrando

, GUARAMIRIM

Caminhar livremente pelas
ruas sem' nem ao menos pensar
nessa atividade, como se fosse

algo automático. Levantar da
cadeira com agilidade. Correr,
,pular, andar.. Esses três verbos
deixaram de fazer parte da vida
de Maria Helena Rigel Eggert,
52, há bastante tempo. Aliás,
.pratícamente, nem chegaram a

se incluir na rotina dela. São 51

anos de 'luta contra as 'barreiras

impostas pelas sequelas de uma

paralisia infantil.
Desde criança, andar sígnifi

ca conquista. Viver idem. Depois
de passar duas décadas sem con-

,

seguir se locomover direito, ela
descobriu um aparelho de ferro

que a permitia sair de casa. Po

rém, a ajuda virou prejuízo e, aos
,

29 anos, Maria Helena tinha es-'
coliose e artrose, além do joelho
esquerdo comprometido. Aos 37,
recebeu uma sentença de morte
dos especialistas. Desesperança
da e em depressão, buscou forças
dentro de si mesma, na família e

,na fé paramodificar a situação.
Com a ajuda de um médico,

voltou a acreditar que era possí
vel sobreviver, apesar dos proble
mas, e tudo mudou. A diferença
no comprimento das pernas foi,

compensada com uma bota es

pecial. A tristeza acabou sendo
mandada embora a partir de tra

tamentos. E a vontade de trans

formar a realidade veio junto
com as aulas de natação.

Hoje atleta acumulando tro
féus e medalhas, a portadora de
deficiência física reconhece a

capacidade que tem. 'Através do

esporte encontrei minha verda-
-

deira identidade", diz. Paralelo a

isso, Maria Helena descobriu que
é preciso lutar pelos direitos es

tabelecidos no decreto 5.296/04.
Ela faz cobranças e não descansa.

Como' prioridade, cita algo
que já nem deveria mais causar

discussões: a padronização das

calçadas. Além disso, quer ram
pas de acesso, pois nem mesmo,

a uma lotérica para pagar con
tas ela pode ir. Outro problema
está nas repartições públicas. Na
Prefeitura de Guaramirim, por,
exemplo, não há estacionamen
to exclusivo, nem elevador. Para

completar, o transporte coletivo'
adaptado, apesar de oferecido, .a
foinegado. "Parece que ninguém
está interessado em dar acessi

bilidade, mas eu vou continuar

reagindo", enfatiza.

KELLY ERDMANN

É TUDO UMA QUESTÃO DE ADAPTAÇÃO
JARAGUÁ DO SUL

,

Vítima damesma doença que
atingiu a nadadoraMaria Helena

Rigel Eggert, Valdecir Titon, 43, é
outro que não desiste. Atual pre
sidente da Ajadefi (Associação
Jaraguaense dos Deficientes Fí

sicos), ele dirige 'o próprio carro

há 23 anos, trabalha e diz jamais
ter fechado os olhos às oportuni
dades. ''Nunca sofri preconceito,
nem perdi nada por causa disso. É
tudo uma questão de adaptação",

Mesmo com dificuldades
de locomoção, Titon descobriu'
cedo que conseguia viver e agir'
sozinho. Hoje, critica quem se

deixa. paralisar. Segundo -ele,
muitos portadores, têm blo

queios pessoais e, por isso, não
estudam, nem se capacitam
parao mercado de trabalho.

Em contrapartida, o técnico

em informática percebe mudan
ças cada vez mais expressivas na
sociedade. "Não precisamos co

brar como antes, existe uma sen
sibilização", diz .. Ainda assim, o
principal desafio é estrutural. Ele
acha que a acessibilidade esbarra
na falta de elevadores e rampas
dispostas em empresas, comércios
e órgãos públicos.

Esse, aliás, é um dos motivos

que impedem Ana Sehn, 15, de
transitar sozinha. De acordo com
Deise dos Santos, 45, a menina
sente medo dos possíveis obstá
culos. Deficiente visual, ela não
vai nem até a padaria em frente
de casa sem que alguém a acom

panhe. As calçadas desniveladas
são o grande inimigo. Na escola,
conforme a mãe, há ainda o des
preparo dos profissionais, além
dos problemas físicos.

INDEPENDÊNCIA =
NECESSIDADE

Mario Heleno descobriu o prazer do vida quando começou o �adar.

Girlei Campestrini: adaptações poro deficientes, beneficiam
o todos e os pessoas precisam enxergar isso
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Suspeitos confessam
.

I

crime e são liberados,
Polícia analisa se vai pedir prisão preventiva
JARAGUÁ DO SUL

OS suspeitos de matar o

jovem Edinilson dos Reis, 28

anos, no bairro Santa Luzia, na
noite de sábado, se apresen
taram ontem à Polícia Civil.

Melquíades José Lorenzini,
45 anos, e o filho, Anderson
Lorenzini, 19, confessaram

que mataram o auxiliar de

produção com dois tiros e 25
facadas por causa de um de
sentendimento antigo. Ontem,
eles prestaram depoimento ao

delegado Adriano Spolaor e

liberados em seguida porque
não houve flagrante (não fo
ram presos até 24 horas após o

crime). Até o fechamento des
ta edição, Spolaor analisava a

possibilidade de pedir a pri- .

são preventiva dos suspeitos.
O assassinato aconteceu

depois que Melquíades e Edi
nilson brigaram em um bar,
na tarde de sábado, quando
chegaram a se agredir fisica
mente. Segundo os acusados,
os ,desentendimentos com

Edinilson começaram depois
que Anderson atropelou um

cunhado do rapaz, há 'sete me
ses. Melquíades também ale

gou que Edinilson estava ame

açando a família dele e que
agiu para se proteger. Mas o

delegado Spolaor não acredi
ta na justificativa de legítima
defesa. "Foram várias facadas

seguidas, a intenção de come

ter o crime é clara", comentou .:
Os

\

acusados serão indicia
dos por homicídio' qualifica-

o CORREIO DO POVODQUARTA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2010 �

Rest�uroção do ponte do Portal
deixo o trânsito em meio pista
JARAGUÁ DO SUL

. A partir de segunda-feira,
iOde fevereiro, a ponte do Por
tal, no limite entre Jaraguá do
Sul e Guaramirim, ficará em

meia pista. Para organizar o

trânsito, haverá semáforo dos
dois lados da ponte. A obra
será feita de um lado da pon
te e, assim que essa parte for
concluída, a equipe trabalhará
do outro lado da estrutura.

O dono da empresa Enge
dal, responsável pela obra,

.

Ricardo Dal Molin, diz que
ainda não haverá previsão de
término da obra, pois não co

nhece a dimensão da reforma

que precisa realizar no local.
"Só quando tivermos tirado a

pavimentação é que podere
mos saber a real situação da

ponte, da laje e dos pilares",

explica. A recuperação co

meçou em outubro de 2009
e deve custar R$ 372 mil. Os
recursos vêm do Dnit (Depar
tamento Nacional de Infraes
trutura de Transportes).

Há outras duas possibi
lidades de acesso Jaraguá
Guaramirim: pelo bairro Ilha

- da Figueira, Rua José The
odoro. Ribeiro até chegar na
SC-413 e dobrar à esquerda;
e pelo trevo do bairro Vieira

(BR-280, alguns metros antes

da ponte), seguir pela Rodo
via Manoel Francisco da Cos
ta até o trevo de Schroeder e

dobrar à direita, no sentido
.

do município de Guarami
rim. Esses dois trajetos ligam
Jaraguá do Sul a Guaramirim
sem a necessidade da Ponte
do Portal.

� Rodar móvel começo o ser
«

,� usado o partir de segundo
(.>
« �

� JARAGUA DO SUL
>
z

Edinilson levou dois tiros e 25 focados após brigo de bar, no Santo Luzia

do e, se condenados, podem
. cumprir pena de 12 a 30 anos
de prisão. Até o fechamento
desta edição, as armas do cri
me - uma faca e um revólver

v

calibre 32 - não haviam sido

localizados. Melquíades ale

gou ter jogado o revólver no
mato, p.erto da casa deles, mas
que não o encontrou mais.

DAIANE ZANGHELlNI

Município deve ganhar três delegados
Um dos titulares.será nomeado no lugar de Marco Aurélio Marcucci
JARAGUÁ DO SUL

Três novos delegados'serão
nomeados para trabalhar em

Jaraguá do Sul até o final de
fevereiro, quando termina a

Academia de Polícia Civil. Um
deles substituirá Marco Aurélio
Marcucci, que foi promovido e

transferido de Barra Velha para
Jaraguá do Sul. Os outros dois
titulares serão divididos entre a

Delegacia da Mulher, prometi-

da para março, e a Delegacia da
Comarca. que hoje conta com

apenas dois delegados.
A decisão em nomear outro

titular 'no lugar de Marcucci
aconteceu porque ele tem 30
dias de férias vencidas e mais
uma licença prêmio, também
de 30 dias, para tirar. Marcuccí
começou a trabalhar no'muni
cípio nesta semana, mas no dia .

30 já deve assumir novamente

em Barra Velha.
'�s férias dele começam já

no 15 de fevereiro, e como ele
ainda vai concorrer às eleições,
não haveria tempo suficiente
para executar o trabalho em

Jaraguá", destacou o delegado
geral da Polícia Civil, Maurício
Eskudlark. A candidatura a de

putado estadual obrigaria que
ele se desincompatibilizasse do
cargo até dia 2 de abril.

Dois equipamentos aluga
dos pela Prefeitura de Jaraguá
do. Sul em, conjunto com a

Polícia Militar e Polícia Civil
devem auxiliar na prevenção.
de acidentes. Um deles é um.
radar móvel, que começará a

ser usado nesta segunda-feira,
iOde fevereiro, para controlar
a velocidade dos veículos, e o

outro é conhecido como Blitz
Eletrônica, que serve para ras
trear veículos irregulares.
,O radar móvel vai funcio

nar, alternadamente, em mais
de 50 pontos da cidade. Entre
eles, nas proximidades do. cru
zamento entre as ruas Antô
nio Carlos Ferreira e Lourenço
Kanzler, na Vila Lenzi; na rua

José Theodoro Ribeiro, na Ilha
da Figueira; e na rua Manoel

Francisco da Costa, no trecho
entre os bairros Vieira e Santa
Luzia. A velocidade máxima

permitida perto. das escolas,
creches-e postos de saúde é de
40 km/h e, em outros pontos,
de 60 km/h.

Já a Blitz Eletrônica ídenti
fica, através da placa do. veí
culo' se há registro de furto ou

se a documentação não está
em dia. O equipamento tam

bém deve começar a ser usado
nos próximos dias.

O investimento será de R$
69 mil por nove meses de alu

guel da Blitz Eletrônica e de
R$ 70,5 mil por quatro meses

de aluguel do radar móvel. O
custo total será dividido entre
a Prefeitura (50%), Polícia Mili
tar (25%) e Polícia Civil (25%),
através do convênio de trânsito.

DIVULGAÇÃO/POLíCIA MILITAR

Equipamento deve funcionar, alternadamente, em mais de 50 pontos do cidade
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Enxurrada causa estragos outra vez
. -

Defesa Civil trabalhou na recuperação do Santa Luzia e do Ribeirão Grande·
JARAGUÁ DO SUL

A forte enxurrada da noite de

segunda-feira, combinada com o

acúmulo das águas das chuvas
das últimas semanas nos rios e

ribeirões do município, resultou
em estragos de ruas, alagamen
tos de residências e muita sujei
ra nos bairros Ribeirão Grande
e Santa Luzia. A Defesa Civil de
Jaraguá do Sul trabalhou durante
todo o dia de ontem nesses dois
locais atingidos Violentamente

pela força da natureza para reti
rar barreiras, recuperar estradas e .

reconstruir uma ponte.
Dos estragos nesses dois bair

ros, duas casas foram bastante

atingidas pelas águas e por lama,
mas sem registro de vítimas.
Outros acontecimentos graves
foram: a queda da cabeceira da

primeira ponte de acesso à co

munidade do Ribeirão Cavalo,
o que ilhou os moradores, a des

truição de parte da tua Antônio

Henrique Maffezoli, no Santa
Luzia, que permaneceu interdi-

tada até o fim da tarde, e a queda.
de barreira de terra na serra do
Ribeirão Grande.

.

O coordenador da Defesa
Civil, Jair Alquini, conta ter se

.

assustado. "Me surpreendeu o

volume de terra e a correnteza
da água, principalmente, na

serra do bairro Ribeirão Gran
de, onde caíram as barreiras",
ressaltou. E no bairro Santa
Luzia, o subgerente da Defesa
Civil, Celso Peters, disse que
a água invadiu a rua Antônio

Henrique Maffezoli e que os

trabalhos iniciais são para re

construir a estrada.
Por isso, a recomendação

do coordenador deve ser leva
da a sério: "a população pre
cisa ficar em locais seguros.
A curiosidade pode colocar as

pessoas em risco".
Em casos de emergência a

Defesa Civil deve ser aciona
da pelo 199.

DAIANA CONSTANTINO Sérgio Garghet!i, morador do Santa Luzia, perdeu quase todos os móveis

�
�.
o::

o
o::
UJ

õ:

Maior estrago foi· nebairro Santa Luzia
Morador teve casa invadida pela água e pela.lama e perdeu quase todos, os móveis

que dá acesso à comunidade.
A correnteza da água levou,
'praticamente, todo um lado
da cabeceira da plataforma.
O local está interditado e

as pessoas estão ilhadas na

localidade. Ontem a secre
taria de Obras da Prefeitura
de Jaraguá do Sul trabalhava

para recuperar a passagem.
de madeira.

JARAGUÁ DO SUL

O último morador da rua

Antônio Henrique Maffezoli,
no bairro Santa Luzia, sofreu
os maiores danos causados

pela enxurrada de segunda
feira à noite. Mas, foi ontem
de manhã" que Sérgio Garghet
ti, 37 anos, se deu conta dos

prejuízos. A casa dele estava

repleta de lama e água. Os mó
veis ficaram do lado de fora

para secar. "Perdemos pratica- BARREIRA
mente tudo", resumiu. A Defesa Civil também

Garghetti relembra que. registrou alagamento, em al
o relógio marcava 21 horas gumas residências, mas ape
e 30 minutos quando a cor- nas uma casa teve prejuízos.
renteza da água, que escorria Na serra do Ribeirão Grande,
dos morros ao lado da casa, barreiras de terra caíram, im
começou bater na sua porta. possibilitando o acesso até o

"Tentei segurar, mas a pres- bairro Santa Luzia.
são da água foi tanta que es- . O agricultor Alcides Val
tourou as laterais da porta",

.

demiro Franceschi, 57, ape
relatou. A água chegou à al- sar de não ter tido a casa

tura de 60 centímetros. invadida pela água da chu-
No bairro Ribeirão Cran- va, lamenta o, prejuízo na

de, os moradores ficaram plantação de arroz, "Eu perdi
impressionados. com a que- mais de 100 sacos do meu ar

da parcial da primeira ponte rozal", disse.

Cabeceira da ponte do Ribeirão Grande foi levada pela correnteza da enxurrada
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ter sucesso em

tudo que enyolva a comunicação.
O trabalho vai fluir bem, mas o

amor pode ficar de lado. Será
fundamental não se mostrar

amargo, ou você estará definiti
vamente contra a maré.

/

---�-----VARIEDADES

Vanessa Giácomo já
sabe nome do filho
Segundo o jornal "Agora São Paulo",
a atriz Vanessa 6iácomo, grávida de 5
meses, está esperando mais um me

nino. Este é o segundo filho da atriz e

de Daniel Oliveira. Raul, primogênito
do casal, completou 2 anos de idade
'recentemente, e em breve dividirá
as atenções com Moisés. O nome foi
escolhido pelo ator, que queria um

"nome forte" para o filho. O parto
,será no Rio de Janeiro.

Reuniõo decidirá
a volta de Hebe

Aumentam bo'atos
sobre Pitt e Jolie
Os boatos sobre a sepnmçãn de

Angelina Jolie e 8rad Pitt só tendem
a aumentar. Segundo o jornal "Daily
Mail", o atar teria pago cerca de
RS 1,2 milhão de reais em uma casa

localizada em Hollywood, com dois
quartos e dois banheiros - um lugar
reservado onde gostaria de viver só.
Fontes informaram que "ele precisa
de um lugar quieto, sem memórias de
Angelina, onde possa ficar sozinho".

O sobrinho e empresário da apresen
tadora Hebe Camargo, Cláudio Pe
sutti, tem uma reunião marcada para
essa semana com a direção do S81,
para acertar a data em que Hebe deve
voltar ao programa. A apresentadora,
diagnosticada recentemente com um

câncer no peritônio (membrana que
envolve a cavidade abdominal), dei
xou o hospital, Albert Einstein semana

passada e está fazendo tratamento.

SUDOKU'

r;;;:m: faz um
,

I ;p��'p��a quem
tiver informações
sobre a cachorrinha
Duda, que ainda
não apareceu.

Uma recompensa
está sendo

oferecida, e o

contato pode,
ser feito pelo
telefone (47)

I9941"6906.,

SOBRE O J060
É um jogo de lógica muito simples e viciante . .o objetivo
é preencher um quadrado 9x9 COIl) números de 1 a 9 sem

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

SOLUÇÃO
O tempn se mantém instável, variação de
'nuvens com pancadas de chuva entre
tarde e noite. Presença de sol. MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

�, Fases da lua

, Jarauuá do Sul e Região

SEXTA, SÁBADO
MíN: 22°C MíN: 21°C
MÁX: 26°C MÁX: 26°C
Sol com chuva Chuvoso

'QUINTA
MíN: 20°C
MÁX: 26°C "�o'":,'",''''''',.""","�."•.,.

Sol com chuva

HOJE

MíN: 20°C
MÁ)(: ,29°C ,,'''',�,""'1'"'''',,,.,,"11'"'"''''''

Sol com chuva

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Hoje, pode ter
problemas, com
atrasos ou até \

cancelamento de contrato. As

relações pessoais recebem boas

energias, mas a vida afetiva ins

pira cuidados especiais. Conclua
o que começar, não se dist�aia
nem esqueça dos detalhes.

,

)(
SAGITÁRIO
(22/11 u 21/12)
Deixe suas tarefas
em ordem. Poderá

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Terá facilidade
para assimilar
novas informações.

Progresso material está em

evidência. �o amor, o ciúme estará
maior e pode sufocar seu par. Nem
sempre quem promete cumpre.
Avalie se o problema não está em

você antes de qualquer coisa.' ,

L� 'LEÃO

�;J' (22/7 0.22/8)_ .

� .'} As preocupaçoes
...., � podem gerar insa-

tisfação. Bom dia

para trabalhar com a imaginação.
Talvez tenha dificuldade para
se expressar no amor. É preciso,
contudo, não se prender a deter
minados padrões de pensamento
que não estão dando certo.

#
LIBRA .'

(23/9 a 22/10)
Talvez queira jo.gar
tudo para o alto,
mas aja-com de

terminação. Dia excelente para
trabalhar com pessoas. No cam

po afetivo, evite disputas bobas.
Seja rigoroso com seu lazer da
mesma forma como é com suas

atividades profissionais.

TOURO
(21/4 a 20/5)
É melhor não se

envolver nos proble
mas financeiros dos

outros. Tudo que esteja relacio

n�do à comunicação fluirá bem.
Não deixe o romance de lado.
Contatos importantes podem
surgir" em ambientes totalmente
�iferentes dos costumeiros.

t!P '"
CÂNCER

,�......._� (21/6 a 21/7)
;��f� �em tudo pode
:. , ser controlado. O

dia é ideal para
divulgar o seu .trabalho. Na área
sentimental, interferência da
família pode causar brigas. O
emocional estará à flor da pele,
tenha calma e pense antes de

agir ou dar sua opinião.

ESCORPIÃO
(23/100 21/11)
Cuide com
contratempos que
podem alterar o que
havia programado.

Domine as emoções, encare os
desafios com fé e dê a volta por
cima! Valerá a pena exercitar a
criatividade para encontrar novas
maneiras de resolver problemas.

CAPRICÓRNIO
:M (22/12 a 20/1)

A1[. Você vai querer
se libertar dos
compromissos,

cuidado com a inconstância.
Trabalhar em equipe pode ser

produtivo, mas seja menos
.

egoísta na vida a dois. Controle
um pouco a vaidade e se esforce

para aceitar seus pontos fracos.

Ilf·
'VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Comece o dia com

um relaxamento,
pois precisará de

uma dose extra de paciência hoje.
A tarde será produtiva, principal
mente se trabalha em eqúipe. �ão
deixe o seu ciúme sufocar o par.
Talvez "ocê tenha que ajudar ou
dar atenção a alguém.

o CORREIO DO POVO mQUARTA·FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2010

ANIVERSÁRIOS

DIVIRTA-SE

Espelho mágico
Uma loira, uma morena e uma ruiva
voo consultar um espelho que faz de
saparecer qualquer pessoa que disser
uma mentira na sua frente. A morena'
olha o espelho e diz:
-Eu penso que sou a mais linda mulher
do mundo. - Puff! A morena sumiu.
A ruiva, por sua vez, vai para a frente e diz:
-Eu penso que sou a mulher mais
inteligente ... - Puff! Desapareceu.
A loira vai então para frente do
espelho e sem pestanejar diz:
-Eu penso ... - Puff! A loira some

imediatamente.

AQUÁRIO
(21/1,018/2)
No campo profissio
nal, o astral é dos
mais progressistas

e o trabalho em equipe está prote
gido. 'Mas a paixão pode ficar em
segundo plano agora. A meditação
pode ajudá-lo a diferenciar, no
dia a dia" o que é urgente e o que
pode esperar.

PEIXES

til.. (19/2 01.9/3)
�. No trabalho, o
....,...., seu sucesso será

absoluto e o

. prazer de fazer o que gosta há
de prevalecer. Uma frustração
amorosa pode marcar esta noite,
mas capriche no visual e levante
a autoestima. Assuma a respon
sabilidade por suas escolhas.
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o CORREIO DO POVO

que fazem a 510 ser líder
de vendas há 15 anos. .

Menor custo de
teparabiHdade 2009
(PicapeMédia} - CESVI

Suspensão traseira com

amortecedores de alta
performance

Si-stema de controle
antideslizante das rodas
traseiras.
"TratJt..-Lod("

510 Cabine dupla, Flexpower Advantage, modelo 138HFA/PDT+BI�, ano/fabricação 2009
ano/modelo 2010, com preço promocional à vista a partir de R$ 59.990,00, já ronsider.Jndoa
redução para 0% na alíquota de IPI. Condições válidas para veículos Chevrolet o km, ds
poníveis nos estoques das concessionárias participantes, não vãlidas para modalidade de
venda direta da fábrica. As imagens dos veículos são ilustrativas. Pro� válida de

15/01/2010 a 25/01/2010, para vefculos com pintura sólida. www.chevroletcom.br
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MASTERFURGÃO 11MlDHAOW 200658.000 52.000 20.800 1.247.88 1.012.78

'/3"Ô'Z·SÔ;:1"J{PAtK'ljll�fi�HX(v(tE1ÃÜ.1ABS."ÃÕ�B'G"tÕMi[CifRoDAW��2ÕÕ9149;ÕÕÕ-Wt4ã�ô&i�lkjêj:2õõlr:r33'.94�{9J7:Ó;m
AUDI A31.8 OH ACVETE AlM scomo AQ ABG COMP CO 2005 37.900 37.000 14,800 896.32 728.20

1,§q�;1.{�J?St:!1JB1:HffJfl$lwP.�JE.��_M.:A9.u"YY.ºI;llil�11Na�.I�gfflrJi�ltfº"�J�2,�(JSJ�:ª�;'?Q.q�Jn;2�gJ]�9"M�/''fiLI�2?!1
ASTRAHBAOV OHACVETEALMAOCOMPf\OOAlTVV 200734.900 34.500 13.800 823.95 666.35

1ij:ÓlrfÃtlYÉj�6.1I,lõYfÃcVÉJE'ALMÃBS�Ó1AilG'éôM'p,;:CQ't{õr5Ãlf�2ÓÕ3l{3:Z:9.0ÔJ*3i:OõbJ»lI8ÕÕ1l'ti9:5_6�"{633�31Jf�
PRISMA MAXX 1.4 OH ACVETEALM AO RODAW 2008 32.000 30.900 12.360 741.28 599.50

lMER!YA:��JIJ.IWI%;*[PB'ACVcWMtTl:JÍJJ!:�úllig'$lJIm.'I,:tl;:'!IfIj�ji"@,t�9;�QrtjH��ª}fQ[�r1]X��PJm7.QZ:I7JI:C$]J�3��h
FIESTAHB1.0 DHACVETEAOlTW 200829.900 29.500 11.800 709.14 573.50

iFIESJA_i-!_B"r§1••/1fJH�tYE.TE.�Q l�,�.Ylli.I��.INH�I.f�.Ii),QP,�:/;,�'l�ôi}i'26;'2®1]0.76º�:§(iO;4lllii���;�9J�7,
PAlIOFIREFlEX .VETEAOLTWDT 200726.900 26.500 10.600640.25 517.79

ItFimÃ"l1B:rÕ)&IT��lf,"vFJ:fMw':I'JI�nlJ�tllI/'J'IWlt�.1::�,m�2'Dõ7,12(j.8Pm''iKõOõl!�rõ:41jÓ;;;6iKflir,�15{j8:50n
ASTRASEDAN OH ACVETEAQCOMPRODAW '200224.900 24.500 9.800 614.52 501.69

1206:SENSj:4j/j'JJ4WIIJ.TE'MIr,:WrINTDt]fjm�!#l.Gf::�tgWíPir;W$�;�;,'20Ó87'25":96ó:;2fQbo�[iõ.oÓÕk6õ�:8'i·I.4"á�:93Jj
PALIO FIRE VE AO lT DT 2008 25.700 25.000 10.000 605.81 489.93

IPA(.iOF!R��lEXll:l;;WYJI�.AóLT I}V,DTt �; 2';:;r;JJQt 25,5ÔQI:�5':<!9º :,:Jõ':Q9QI6õs:s;i ��14?9:�3:!�
(lIO SD PRIVllEGE 1.6 DH ACVETEALM AO ABGW 2004 24.500 24.000 9.600 592.75 481.57

"iÔ6 SENS.J :4/1J$�')ffi[tiKfliJi][WJAO_lTDT,:: 'íl��'. :i1�'.t�:I���'�lIlffit�fJ:· 2ÕQM24�;6OÕ'[j 24,Põd:��9.§QÕIf582:83l,�,;�jJ .351&
FIESTA HB 1.0 LT DT 2005 23.600 23.000 9.200 569.39 462.60

:�����;i,JmiiWiJg.llf��I�llifliMl'm" :',;"2oQ�:t2t9001.�1;300" .

8.$2Qlfm:Zõ:! ",430:{,f\�
2001 19.900 19.500 7.800 495.81 404.71

Split GREE Corner
9.000Btus

quente e frio.

-

PROMOÇAO
DE CARROS E MOTOS

1000/0 ·FINANCIADAS
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------------CLASSIMAIS o CORREIO ,DO POVO IIQUARTA-FEIRA. 27 DE JANEIRO DE 2010

91 9-3300
916 -330

962 -8 4
8418-6786

WS Imóveis agora com

consultoria Habitacionaf·J--""""",_
Facilitamos seu processo
de financiamento pela
"Caixa Econêmica Federa,�/

Financiamentos

CAIXA
-- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

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

,
...

* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidad,e.
* Loteamentos Próprios

, .

.

(47) 3373-3404 I 3373-0066 Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação,

Residencial

"Monet
No Centro em

Guaramirim - "

Condomínio
Fechado, área
de festas,
área fitness,
play'ground.
Aptos Com:
03 dormitórios
com suíte,
02 dormitórios
com suíte.
02 dormitórios
sem suíte
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ESCORT GUARUJA _ Vende-se,
91/92, 4 portas, VE, TE, AR. Tr:
3372-0416.

F-250 _ Vende-se, 02, branca, 6 ci
'líndros, 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-1000 _ Vende-se, 86, turbinada,
vidros e trava elétricos, alarme,
OH, banco couro, completa, R$
22.000,00. Tr. 99419712 ,

FIESTA _ Vende-se, 00, 4 portas,
azul perolizado, pára-choque perso
nalizado. 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, OT, 4 pneus novos,
vermel, ótimo estado. Entrada de R$
5.000,00 + 36x de R$

-

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

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

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

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

VERONA _ Vende-se, 94, LX, álcool,
rodas de liga leve, pára-choque per
sonalizado, película. R$ 8.500,00.
Tr: 8405-S689.

MERCEDES BENZ L1214- Vende-se, ,

94, cl baú, branco. Tr. 9979-6850 /
3371-6368

SCANIA
.

_ Vende-se, 83. Tr.
33707144

VW 8150 _ Vende-se, 01, c/ baú,
branco. Tr. 9979-6850 / 3371-6368

BORA _ Vende-se, 01, azul, com

pI., banco dê couro, ABS. R$ 28
000,00. Tr: 8405-9689.

FOX _ Vende-se, 07, 1.6, plus, pra
ta, 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, 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 condi

ções especiais. Tr: 91'01-8302.

GOL _ Vende-se, special 02, 2pts,
ótimo estado. Tr: 9188-2814 c/ An
tonio

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

I

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

• MOTOS

BIZ _ Vende-se, 03, 100cc, sem

partida elétrica, - preta, oferta, R$
3.300,00. Brinde capacete. Tr:
33702060 ou 9948-9644.

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

GOLF _ Vende-se, 06, 2.0, automáti- I BIZ _ Vende-se, 07, 125, KS, preta,
co, prata, 22.500km. Tr. 9981-9777 R$ 4.100,00. Tr. 33761403

,GOLF _ Vende-se, 09, 1.6, Sportline,
vermelho, único dono, completo, re
visado. R$ 50.000,00. Tr. 88493600
/4732735144 (após 18hrs)

KOMBI FURGÃO ._ Vende-se, 07,
branco, flex, c/ GNV. Tr. 9979-6850
/3371-6368

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

POLO _ Vende-se, 00, ótimo es

tado, 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,
8v ,Flex, preto, 69.000km, AC, OH,
VE, TE, RE, CB, RLL 15, FN, volan
te escamoteável, R$ 26.000,00. Tr.
9973-5229

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

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

SAVEIRO _ Vende-se, 05, flex, le

galizado suspensão e xenori . Tr.
99231153

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

� PEUGEOT

PEUGEOT 206 _ Vende-se, 02, pra
ta, 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, R$
28.800,00. Tr: 9918-0000

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

� OUTROS
99623664

PAJERO SPORT _ Vende-se, 02,
disel, 2.8, completa, 4x4, R$
48.000,00. Tr. 91151154

VENDE-SE 1.500 '

BLUSINHAS
DE ALCINHA ,TIPO
REGATA,DO P AO

GG.COMPOSIÇÃO:
95% ALGODÃO E 5%

- ELASTANO.15 CORES.
I

PREÇO R$ 6,80 CADA.
FONE: 9969-9162

BMW _ Vende-se, 93, completa, pre-
ta. Tr. 3275-2049 PICASSO _ Vende-se, 02, exclusive,

AR, banco de couro, compl., ótimo
C LX _ Vende-se, 05, preto, revisa- estado. R$ 24 500,00 . Tr: 8862-
do, R$ 33.000,OO.Tr. 9975-1177 0017.

CIVIC LX _ Vende-se, 05, preto, re- TOVOTA -Vende-se ou troca-se, 04,
visado, R$ 33.000,00.Tr. 9975-1177 HILUX, 3.0, turbo, 4x4, preta, gabine

dupla, couro, compl. 58.000KM. 1°
FIT _ Vende-se, 05,1.4, LXL, auto- dono. Tr: 3376-5122.
matico, R$ 30.000,00. Tr 99180000

TROLLER _ Vende-se, 03, T4,
JEEP _ Vende-se, 61, gasolina, 4x4,' Verrm., diesel, 4x4, AR, VE, OH, TE,
reduzido, R$18.000,OO. Tr. 33740649 banco de couro, compl., original. 53

000 km. Tr: 8424-8381.
Mercedes Benz Sprinter 311 COi, 4

portas, diesel, IPVA 2009 pago, R$
52.000,00. Tr. 47 8443-3999 ou

3376-1996
JEEP _ Vende-se, 61, 6 cilindros,

CG _ Vende-se, 07, 150 Sport. Tr:
• 4x4, 3 marchas, R$ 18.000,00. Tr.

8451-0470.

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

ORZ400E- Vende-se, Suzuki,05. Tr..
9973-8,618.

OT 180 _ Vende-se, de trilha + bota
+ capacete. Tr: 3372-0409.

.

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

MOTO P/ TRILA _ Vende-se, vama
. ha, c/ capacete, botas e doc. Tr.
33720409

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

SHAOOW 600 VT _ Vende-se, 01, J

cromada. Tr: 9993-3937.

SUNOOWN _ Vende-se, Web EVO
100,06, preta, partida elétrica, grátis
2 capacetes preto. Tr: 327-5-3105

, ,

XR 250 _ Vende-se, 04, tornado,
equipada p/ 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

VBR 125 _ Vende-se, 06, Vama
ha,14.000 km; vermelha, c/ baú e

PEUGEOT 207 _ Vende-se, 08/09,
.

capacete. Tr. 8443-3999 / 3376-

hb, xs, 1.6, prata, 10.000km, prata, 1996.

completo, R$ 36.500,00. Tr. 9137-
9050

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

rt RENAULT

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

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

MEGANE RETH _ Vende-se, 01, 2°

dono, completo, pneus' novos. Tr.
99479765

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

SCENIC _
- Vende-se, 07/08, 1.6, .

16v, Expression, prata, completo, R$
43.500,00. Tr. 9137-9050

VAN FURGAO Vende-se; 03,

,

FAMILIA MUDANDO VENDE:

1) Móveis de madeira usados da FINEMÓVEIS (www.finemoveis�com.br) na cor
tabaco:
- 1 mesa de madeira modelo Campy quadrada (9Qx90 cm) - valor R$ 120,00;

2) Eletrodomésticos
- Refrigerador BOSCH usado modelo Intelligent (100 % refrigerador), 220 V, com
graduação de temperadora de 2 em 2 graus, funcionando - valor R$ 350,00;
- Freezer vertical CONSUL branco, 230 litros, 220V, funcionando (precisa de pin-
tura) - 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;

Contatar com Maria Hermínia (47) 9614-8585,
ou Luiz Porto (47) 9975-0182,/

ou pelo e-mailluizhbporto@yahoo.com.br

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC

MATRICULAS ABERTA PARA O CURSO TÉCNICO
EM ENFERMAGEM!

'

• Período: matutino e noturno.
• Certificado reconhecido pelo MEC e

Nacionalmente ..
• Profissão regulamentada pelo COREN.
• Mens'alidade a partir de R$ 238,00

• Inscrições através do fone 3275-8,400.

Faculdade SENAC ., ótimo no seu currículo! '

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

.•••;'Rua dos Imigrantes,-410/=VHa Rau
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BASTIDORES DA MODA
Quem vê o resultado nas passarelasnem sempre consegue avaliar o que aconteceu nos meses anteriores. Um exemplo é a visita

que o estilista Alexandre Herchcovitch realizou no início de dezembro quando esteve na Tecnoblu - fabricante de etiquetas e tags
de Blumenau - ultimando os materiais que seriam utilizados nos desfiles da SPFW. De forma semelhante, o fruto do trabalho de '

diversos outros fabricantes da região de insumos para a indústria da moda desfilam anonimamente nas passarelas.

CÃMARA
BRASIL-ALEMANHA
No próximo dia 29"sexta-feira, estarão
em Blumenau, empresários alemães
- vindos do Estado de Baden-Würt

temberg - interessados em fomentar
negócios e parcerias, para uma rQdada
de negócios.

EIKE BATISTA
O estaleiro de USS 1,5 bilhão que o ho
mem mais rico do Brasil pretende erguer
em Santa Catarina, na cidade Biguaçú,
aguarda o licenciamento ambiental que
se encontra em fase inicial junto à Fat
ma. O parceiro tecnológico do empreen
dimento é a Hyundai da Coreia do Sul,
um dos maiores fabricantes mundiais de
plataformas de petróleo. \

,

PORTO DE ITAJAI
Apesar de todos os problemas enfrentados, o porto de Itajaí no ano

. passado foi o quarto do país em movimento de contêineres. Detalhe
é que se o seu movimento tivesse sido apenas 10% maior, estaria na

segunda colocação, superando Rio Grande e Paranaguá. Isto mostra

bem a força da indústria catarinense no comércio exterior.

CÉSAR JUNKES

BRASKEM, A NOVA GIGANTE
Com a incorporação da Quattot o empresa torna-se a maior petroquímica '

do continente americano e a 8° do mundo com faturamento equivalente
a cerca da metade do líder mundial. Por trás desta consolidação do setor
no Brasil, existe a mão do governo que conseguiu colocar esta atividade
na mão da Petrobrás que dividirá o controle com a Odebrecht. Desta
forma, temos uma empresa brasileira com musculatura para se impor
no mercado internacional, pois além da capitalização de RS 3,5 bilhões
da Petrobrás e Odebrecht, minoritários deverão entrar com mais RS 1
bilhão no capital das empresas controladas. Um dos primeiros alvos é a

compra de uma planta nos Estados Unidos. Claro que para os clientes de

petroquímicos, o monopólio preocupa.

BRADESCO CHEGA AO MÉXICO
Depois de perder a liderança do mercado brasileiro, o Bradesco busco sua

expansão e, depois de em meados do ano passado adquirir o IBI Brasil,
firmou memorando de entendimento para adquirir o IBI México. Esta uni
dade opera com a rede C&A que possui 55 lojas no México.

ONE STORE LIQUIDA
Como já é tradicional no comércio neste período, as 118 lojas da rede anun

ciaram a liquidação de verão. Em oferta os produtos das grifes Marisol, lilica
Ripilica, Tigor T. Tigre e Pakalolo.

\
\
\

\

PRODEC. O INCENTIVO DE SANTA CATARINA.
Para se desenvolver e crescer, uma empresa precisa mais do que trabalho. Precisa de incentivo. Com o PRODEC

(Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense), empresas e indústrias recebem incentivos fiscais que

permitem a implantação e a ampliação dos seus negócios. O PHODEC beneficiou centenas de er:npresas em Santa

Catarina e ajudou a atrair grandes investimentos, gerando mais de 20 mil empregos para o nosso Estado.

PRODEC. Muito mais oportunidades de crescimento para o empregador e para o trabalhador catarinense.
\ ,

,

Secretaria deEstado
de DesenvoMmento
Econômico Sustentável

Acesse o site esàlba 'c�mo sua empresa pode participar do PRODEC_
WWW.d8.8C.Ulv.br '

-

Governo do Estado

SANTA CATARINA
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Lançadas Bolsas para segurança
Foram lançados ontem os programas "Bolso Copo" e "Bolso ülimpíndn", que

reforçam o salário de policiais,' bombeiros e guardas municipais que vão tra
balhar nesses eventos esportivos. Os benefícios ficam entre RS 500 e RS 1.2�0.

WEG S.A. GRUPOWEG COMPANHIAABERTA
CNPJ sob nO 84.429.695/0001-11 Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 3.300

Jaraguá do Sul- Estado de Santa Catarina NIRE �23 00012203

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 562 - Aos dezessete dias do mês de dezembro
de 2009, reuniram-se na sua sede social, por convocação do Presidente, Sr" Décio da Silva, os membros do

Conselho de Administração, que deliberaram na forma da letra j, do artigo 22, do Estatuto Social, autorizar esta
companhia a prestar aval, fiança e outras garantias, a favor de sua controlada HIDRÁULICA INDUSTRIAL S.A.
- INDÚSTRIA E COMÉRCIO, referente financiamento a ser firmado junto ao Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econômico e Social- BNDES, de acordo com Decisão nO 1362/2009-BNDES, de 01 de dezembro de

2009, com as seguintes características: Financiamento de R$ 6.659.520,00, dividido em três subcréditos, con
forme abaixo: 1. Sub-Crédito "A" - R$ 3.949.600,00, para ampliação da capacidade produtiva, modernização
da planta industrial e implantação do sistema ERP; Custo Financeiro: TJLP + 1,48% a.a. Prazo Total Financia
mento: 84 meses 2. Sub-Crédito "B" -: R$1.760.000,00, para aquisição de máquinas e equipamentos nacionais
- FINAME Custo Financeiro: 4,5% a.a. (taxa fixa) Prazo Total Financiamento: 84 meses 3. Sub-Crédito "C" - R$
949.920,00, para financiamento de capital de giro vinculado ao projeto de investimentos Custo Financeiro: TJLP
+ 3,08% a.a. Prazo Total Financiamento: 54 meses Nada mais havendo, após agradecer a presença de todos,
o Senhor Presidente encerrou a reunião. Jaraguá do Sul (SC), 17 de dezembro de 2009. A presente ata está lavrada
à página 98 no Livro de atas do Conselho de Administração nO 12, registrado na JUCESC sob nO 08/006622-4 de
04.03.2008. Ass. Décio da Silva. Presidente do Conselho de Administração. Gerd Edgar Baumer. Vice-Presidente do
Conselho deAdministração. Nildemar Secches. Miriam Voigt Schwartz. Martin Weminghaus. Ana Teresa do Amaral
Meirelles. Moacyr Rogério Senso Membros.
GERO EDGAR BAUMER Vice-Presidente do Conselho de Administração - JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CERTIFICO REGISTRO EM 08/01/2010 SOB O N°
20093819170 - PROTOCOLO 09/381917-0, DE 18/12/2009 - EMPRESA 42 3 0001220 3 WEG S.A

MONIQUE OLlNGER PHILlPPI SECRETÁRIAGERAL

lIiiõ
WEG S.A. GRUPO WEG COMPANHIA ABERTA

.

III a n CNPJ sob nO 84.429.695/0001-11 Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3.300

==.::::II Jaraguá do Sul- Estado de Santa Catarina NIRE 423 000 1220 3

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DEADMINISTRAÇÃO N° 137 - Aos quatorze dias do mês de dezembro de
2009, reuniram-se na sua sede social, por convocação do Presidente, Sr" Décio da Silva, os membros do Con
selho de Administração, que deliberaram, aprovar a criação das seguintes filiais, todas com capital social desta
cado de R$1.000,00 (hum mil reais): a) Unidade Gravataí - endereço: Rodovia RS 020 - Porto Alegre Taquara,
s/no, km 6,5, Bairro Neópolis, Gravataí/RS, CEP 94100-250. Com atividade de: Pesquisa, desenvolvimento,
produção/industrialização, comércio, exportação, importação, representação e locação de: transformadores

elétricos, de força, de distribuição e suas partes, peças e acessórios; A prestação de serviços de montagem,
instalação, manutenção e assistência técnica relacionada aos produtos; Escritório Administrativo.
b) Unidade Hortolâdia - endereço: Rod SP 101 - Jornalista Francisco Aguirre de Proença, s/no, Km 5,5, Bairro
Boa Vista, Hortolândia/SP, CEP 13185-405. Com atividade de: Pesquisa, desenvolvimento, produção/industriali
zação, comércio, exportação, importação, representação e Jocação de: transformadores elétricos, de força, de
distribuição e suas partes, peças e acessórios; A prestação de serviços de montagem, instalação, manutenção
e assistência técnica relacionada aos produtos. c) Escritório São Paulo - endereço: Av. Paulista, 2.073, Salas
2.301 à 2.314, 23° Andar, Conjunto Nacional, Bairro Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01311-300. Com atividade
de: Escritório administrativo. Nada mais havendo a tratar, após agradecer a presença de todos, o Senhor Presi
dente encerrou a reunião. Jaraguá do Sul(SC), 14 de dezembro de 2009. A presente ata está lavrada à página 61

no livro de Atas do Conselho deAdministração nO 03, registrado na JUCESC sob nO 08/261214-5 em 14/11/2008.
Ass. Décio da Silva. Presidente do Conselho de Administração. Gerd Edgar Baumer. Vice-Presidente. Miriam
Voigt Schwartz. Martin Werninghaus. Membros.
GERO EDGAR BAUMER -Vice-Presidente do Conselho de Administração - JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CERTIFICO REGISTRO EM 08/01/2010 SOB O N° 20093819145 -

PROTOCOLO 09/381914-5, DE 18/12/2009 - EMPRESA42 3 0003000 7WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS
S/A - MONIQUE OLlNGER PHILlPPI SECRETÁRIAGERAL

WEG S.A. GRUPO WEG COMPANHIA ABERTA

CNPJ sob nO 84.429.695/0001�11 Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3.300

Jaraguá do Sul- Estado de Santa Catarina NIRE 423 00012203

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 560 - Aos nove dias do mês de dezembro de

2009, reuniram-se, por convocação do Presidente, Sr. Décio daSllva, os membros do Conselho de Admin

istração, sendo que os Srs. Gerd Edgar Baumer, Moacyr Rogério Sens, Martin Werninghaus e Miriam Voigt
Schwartz participaram presencialmente da reunião, e os Srs. Décio da Silva, Nildemar .Secches e Ana Teresa
do Amaral Meirelles participaram por teleconferência, presentes ainda membros representando o Conselho Fis
cal da Companhia, Srs. lIário Bruch e Ivan Farias de Castro, em atenção ao disposto no art. 163, § 30, da Lei
nO 6.404/76, tendo os membros do Conselho de Administração deliberado, por unanimidade, o seguinte: 1)
Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário; 2) Depois de: (i) terem analisado e discutido as

informações apresentadas na reunião deste Conselho, realizada em 04.12.2009; e, (iii) terem analisado as con
clusões e recomendações feitas pelos Comitês Especiais Independentes, quanto à operação de incorporação
das ações de emissão da TRAFO Equipamentps Elétricos S.A. ("TRAFO") pela Companhia, formalizadas em

documento apresentado na reunião deste Conselho, realizada em 08.12.2009, bem como dos documentos que
fundamentaram tais recomendações; os membros do Conselho de Administração decidiram acatar as reco
mendações feitas e fixar a relação de troca de uma ação ordinária de emissão da Companhia para cada

4,05 (quatro inteiros e cinco centésimos) ações preferenciais ou ordinárias de emissão da TRAFO, em
favor dos acionistas não controladores da' TRAFO, por ocasião da operação de incorporação de ações.
3)Aprovar. a proposta da Diretoria para a incorporação de fadas as ações de emissão da TRAFO, excetuando
se as ações detidas indiretamente pela Companhia, por intermédio de sua controlada WEG EQUIPAMENTOS
ELÉTRICOS S.A. ("WEL"), totalizando, dessa forma, na incorporação de 13.277.113 (treze milhões, duzentas
e setenta e sete mil, cento e treze) de ações de emissãp da TRAFO, e, transformando-a em subsidiária integral
da Companhia ("Incorporação de Ações") nos termos do artigo 252 da Lei nO 6.404/76 ("Lei das S/A"), nos
termos e condições constantes do "Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações", a ser firmado nesta

data, utilizando a relação de substituição fixada nos termos do item anterior; ficando a Diretoria expressamente
autorizada a 'tomar todas ás medidas necessárias à sua implementação, inclusive para assinar o respectivo
Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações; 4) Considerada equitativa a relação de substituição (nos
termos do item 2), pelos motivos expostos nas recomendações do Comitê Especial Independente, e, tendo em

vista o laudo de avaliação da Empresa Especializada, bem como os termos e condições previstos no Proto
colo e Justificação de Incorporação de Ações. 5)Ratificar, ad referendum da Assembléia Geral Extraordinária a

nomeação e a contratação, para a elaboração dos laudos de avaliação necessários à Incorporação de Ações,
das empresas especializadas: (i) PricewaterhouseCoopers Corporate Finance & Recovery Ltda., inscrita no

CNPJ/MF sob o nO 05.487.514/0001,37; e, (ii) Ernst & Young Auditores Independentes S/S, inscrita no CNPJ/MF
sob o nO 61.366.936/0001-25; 6) Aprovar, em decorrência das deliberações descritas acima, a convocação dos

acionistas, nos termos do art. 9° do Estatuto' Social, para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária a ser

realizada no dia 28 de dezembro do corrente ano, às �4hOOmin (quatorze horas), a fim de deliberar acerca da

incorporação das ações da TRAFO pela Companhia, com a seguinte ordem do dia:
a. Exame, discussão e aprovação da proposta de InCorporação deAções, nos termos do Protocolo e Justificação
de Incorporação de Ações; b.Ratificação da nomeação e a contratação, para a elaboração dos laudos de av

aliação necessários à Incorporação de Ações, das empresas especializadas; C. Exame, discussão e aprovação
dos laudos de avaliação; d. Autorizar o aumento do capital social da Companhia em decorrência da Incorpo
ração de Ações; e. Autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à imple
mentação e formalização da lncorporaçâo de Ações. 7) Por fim, autorizar, após a operação de Incorporação
de Ações, o aumento de capital social da WEL mediante a conferência da totalidade das ações de emissão da

TRAFO, de sua propriedade, nos termos do item i.2 do Artigo 22 do Estatuto Social. .

Nada mais havendo, após agradecer a presença de todos, o Senhor Presidente encerrou a reunião. Jaraguá
do Sul (SC), 09 de dezembro de 2009. A presente ata está lavrada às páginas 95 e 96 no Livro de atas do Con
selho de Administração nO 12, registrado na JUCESC sob n008/006622-4 de 04.03.2008. Ass. Décio da Silva.
Presidente do Conselho deAdministração. Gerd Edgar Baumer. Vice-Presidente doConselho deAdministração.
Nildemar Secches. Moacyr Rogério Senso Miriam Voigt Schwartz. Martin Werninghaus. Ana Teresa do Amaral
Meirelles. Membros.

GERO EDGAR BAUMER Vice-Presidente do Conselho de Administração- JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CERTIFICO REGISTRO EM 22/12/2009 SOB o N° 20093623984 -

PROTOCOLO 09/362395-4, DE 14/12/2009 - EMPRESA42 3 0001220 3 WEG S.A
MONIQUE OLlNGER PHILlPPI SECRETÁRIA GERAL
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Comando' resiste
"

a

indicação de Temer
Para líderes do :rr, nome não agregaria votos.

AGÊNCIA BRASIL

o comando da campa
nha ao Palácio do Planalto
da ministra 'da Casa Civil,
Dilma Rousseff, tem resistên
cias à indicação do presíden
te da Câmara, Michel Temer
(PMDB-SP), corno vice da cha

pa petista e procura construir
alternativas. Na expectativa
de que muitos aliados dese

jem rifar Temer, membros do
PT estimulam agora, nos bas
tidores, os partidos da frente
de apoio a Dilma a opinar so
bre o vice.

A tática não implica mu

dança na estratégia geral. O

presidente Luiz Inácio Lula da
Silva e o PT querem o PMDB
de vice na chapa e avaliam a

parceria corno fundamental

para eleger a chefe da Casa
Civil. O problema está con

centrado em Temer, que, na

opinião do governo, "não tem
voto nem agrega apoio", ape
sar de ser de São Paulo - o

maior colégio eleitoral do país.
O ex-ministro da Casa Civil

José Dirceu repetiu a opinião
manifestada por Lula em de
zembro: a candidata precisa
ser consultada antes de batido
o martelo sobre o vice. "Não
existe indicação de vice sem

acordo mútuo entre os parti
dos da coalizão que apoiará a

-

candidatura", afirmou Dirceu.
Ele insistiu ..que a posição era

pessoal e já foi manifestada
em seu blog. Para o ex-minis
tro - que voltará a ocupar as-

.

sento na direção do PT ao lado
de outros réus do mensalão -

..

!I!f!",

���llfIJ!

Na opinião do governo, Michel Temer não teria voto nem agregaria apoio

a prioridade hoje não é o nome
do vice, mas sim a montagem
dos palanques estaduais.

As cúpulas do PT e do PMDB
devem se encontrar novamen-

te hoje, na tentativa de fechar
acordo em Estados onde os dois

partidos· vivem às turras, corno
Pará, Bahia, Ceará, Mato Grosso
do Sul e Minas Gerais.

r

Obama quer congelar parte do orçamento
Meta do governo é economizar US$ 250 bilhões na próxima década

O presidente dos Estados
Unidos, Barack Obama, vai

propor, no dia IOde fevereiro,
.

um congelamento de três anos

em gastos com diversos progra
mas, que respondem por um

sexto do orçamento federal. A
decisão tem corno objetivo re

duzir as preocupações dos elei
tores com o déficit de US$ 1,4
trilhão do governo.

O congelamento afetaria
US$ 447 bilhões em gastos,
ou 17% do total do orçamen
to, . mas pode ser superado
pela expansão em áreas de
gasto discricionário que não
serão afetadas. A meta é eco

nomizar US$ 250 bilhões du
rante a próxima década em

comparação com o que seria

gasto nessas áreas, levando

em conta a inflação.
Poderão estar sujeitos à

medida os Departamentos de

Habitação- e Desenvolvimento
Urbano, Justiça, Energia, Trans
porte, Agricultura e Saúde e

Serviços Humanos. Ficarão de
fora os gastos militares, de se

gurança interna e assuntos in

ternacionais, bem corno gran
des programas sociais.
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BUXIXO
Depois de um longo período solteiro, quem anda mais feliz que ganso novo

na lagoa é o ex-prefeito de Corupá, Ernesto Felipe Blunk. O motivo de toda a

sua felicidade é que o cupido flechou seu coração. Mas, segundo seus escu

deiros, esse novo amor tem preço: rédea curta nele!!! A patroa está no pé!!
Blunk não pode mais sair de caso nem para tomar suo habitual cervejinha
no bar do esquino. No máximo lavor o corro no calçado em frente de suo

coso. Pode? Só tomando mesmo uma taça bem gelado do vinho Taipa Rosé,
do Vinícula Pericó.

LEITOR FIEL NAS RODAS·
O leitor Fiel de hoje é o amigo e em- • Putz... Depois de uma pressõo
presário Alberto Correio, do Dipil. Ele é daquelas para se casar com loris-
outro querido que acompanho o colu- so Elhert, Sávio Palmeira resolveu
no todos os dias para ficar "ontenodís- "antecipar" seu casamento poro
símcnes babados do região.

.

2012, se não chover no dia. Pôxo,
quanto pressa irmão! ..

ONDE COMER
.BEM AM JARAGUÁ
No pizzaria Domini, no praça de ali
mentação do Angeloni. Uma dos me

lhores do urbe sorriso.

,, Tenh� comprovado
que se tenho fé em mim
mesmo e na ideia em

que estou empenhado
costumo vencer

em meu propósito.
,,CHARLES KETTERING

MACARRONADA
BENEFICENTE .

Dia 13 de março, no Pavilhão A do Par
que Municipal de Eventos, acontece o

2° Macarronada Beneficente do Moa
Gonçalves. Além da macarronada co

mandado por um dos melhores gourmets
de Joraguá, haverá show com três ban
dos. Muito forró, pop rock e sertanejo. O
ingresso custará apenas 10 reais e será

.

revertido em prol do Ajapra (Associação
Joraguoense Protetora dos Animais).

DICA DE QUARTA·
Curtir bons momentos na

Confraria do Churrasco. Teko
e Leandro, donos do pedaço,
sobem tudo e mais um pouco.

• O colunista José Augusto Cáglio
ni, depois dos merecidos férias,
volto dia cinco de fevereiro, com

forço total, o redigir o suo renoma

do coluna no O Correio do Povo.

• O jovem empresário Daniel
Benhke, do Estação Armazém, es

tampará o capo do revisto Nosso,
edição de Fevereiro.

O garoto boa gente Fabrício Lux
curtindo os delícias de Manaus

NIVER
üuem o esqueceu está em 1empo de
desculpar-se: Eliane lorrenzeíti foi o

.

mais querido aniversariante do cida
de no segundo-feira. Elo vai adorar
saber que foi lembrado. liguem!
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Fran Costa, nos embalos do Estaçüo Armazém

CHOCOLATE POSSE
Vejo bem, foi apenas depOis de levar Hoje à noite, 19h30, no Auditório do
6 o O contra o Vasco que o Ismor lom- CPl, acontece o cerimônia de posse
.bordi, Nelson' Hordt, o "Timbó", e Ivo do diretoria e Conselho eleito para o

dos Anjos, entenderam parque o úni- triênio 2010/2012' do OAB, Subseção
co cora que topou 'jogar no ataque do de Jaraguá do Sul. O advogado Rafael
Botofogo se chamo "loco". Falo sério! Rocha lopes foi reeleito poro o cargo.

Os. corretores
da Imobiliária
Jnrnlm,
Jonatan

Depim e.

Helton de
Abreu, na
London Pub,
no domingo
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Juventus em busca
da primeira/vitória, ,

"

,

Reforços e quatro jogadores não viajaram
JARAGUÁ DO SUL

Sem tempo de promover
grandes mudanças o técnico
Belrríonte estreia hoje no co

mando do Juventus. Logo no

primeiro compromisso, hoje
contra a Chapeconse, às 20h30,
no Índio' Condá, o .treinador
terá um desafio: escalar o time
com quatro desfalques e com o

plantel ainda reduzido.
A'equípe viajou ontem para

Chapecó e até o fechamento
da edição Belmonte não ti
nha definido os titulares, tão
pouco o esquema tático que
adotará logo mais à noite, já
que realizaria mais um treino
no final da tarde de ontem. A
única certeza dada é que tra

balhará muito. "Não tem ou- 'Equipe quer se recuperar do tropeço dentro de casa e trazer os três pontos
tro caminho a não ser muito
trabalho. E eu estou disposto,
a ajudar o time a encontrar as

vitórias", enfatizou.
Ari, Jonathan, Janderson

e Bahia também não foram a

Chapecó, pois estão contun
didos. Os reforços anunciados
na segunda-feira, o atacante

Alan Patrick e o lateral-direito
Fabiano, não viajaram com o

grupo e ficaram em [araguá do
Sul treinando.' Ambos devem
estar à disposição do treinador'
no próximo jogo.

, Para a partida de domingo,
30; quando o Juventus enfren
ta o Criciúma dentro de casa,
a diretoria promete mais novi
dades. "Precisamos de jogado
res nos três setores do campo

(defesa, meio e ataque), mas

ainda estamos avaliando",
disse. Segundo informações
do site do, Juventus, dois za

gueiros estão senda negocia
dos com a diretoria juventina.

Sobre a Chapecoense, Bel
I'

monte disse que a equipe do
Oeste manteve a base e por
isso é considerada bastante
forte. "Conheço bem o Mauro,
técnico deles e com certeza

vamos ter muitas dificulda
des", informou.

o CORREIO DO POVO WQUARTA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2010

/

'Sesi pode se

unir ao futsal·
Um dirigente de alto escalão do Molwee Futsol foi visto nos corredo
res do Departamento Nacional do Sesi, em Brasília. O objetivo do visito

,

seria captor patrocínio poro o equipe joraguoense, nos mesmos moldes
do projêtó de voleibol existente em São Paulo. Lá o equipe é capitane
ado pelo campeão olímpico Giovoile Gávio e disputo o Superligo. Aqui
o parceria envolveria- o equipe princip91, os categorias de base e o im

plantação escolinhas espalhados pelo município, custeados pelo Proje
to Atleta do Futuro. Se der certo, o futsal promete ir ainda mais longe�

henriqueporto@yahoo.com.br
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