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Bylaardt reassume
comando da cidade

Neilor manda e-mail
sobre missão no Haiti
Bombeiro encontro cenário de destruição,
mos tento deixar os familiares tranquilos.
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Militância do PMDB fez festa pelos ruas do
cidade. Prefeitura fico fechado esta semana.

Página 4O CORROO 00 POVO

, Artur Müller pode dor lugar
poro novo terminal 'de õnlbus

Prefeitura deve decidir, aindã este mês, se ginósio de esportes seró demolido. Objetivo é reestruturar
sistema de transporte coletivo e integrar espaço na Avenida Getúlio Vargas ao Centro Histórico.
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·QUEM DECIDIU ARRISCAR E FAZER O CAMINHO PELA PONTE DO PORTAL ONTEM� TEVE QUE
·ENFRENTAR fiLAS. SEGUNDO A POLíCIA RODOVIÁRIA FEDERAL O CONGESTIONAMENTO FOI DE

QUATRO QUILÔMETROS. AVIA VAI FICAR EM MEIA PISTA POR CERCA DE 40 DIAS.

I·

Governo do Estado
terceirizo merenda
No contramão do Prefeitura de Jaraguá
do Sul, que voltou o controlar o serviço, o
Estado oposto em melhoria de qualidade.

Página 8

Gestante 'morre ao
bater em ônibus
Segundo o polícia, testemunhos .

disseram que o mulher estava de
bicicleta e teria perdido o controle,
cortando a frente veículo.
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I HOJE I

: TEM:

18% DOS JOVENS. ESTÃO FORA DA
ESCOLA: HOMENS POR CAUSA DE
TRABALHO E MULHERES DEVIDO À

GRAVIDEZ PRECOCE.

Dodo do livro Juventude e Políticos Sociois no Brosil,
lonçodo pelo Ipeo. Fonte: Estodo de S. Poulo
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EDITORIAL

CHARGE

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

A vergonha das pontes
Vivemos em unia cidade onde a população encon

tra uma boa perspectiva de vida. Mas, infelizmente
nos deparamos com um trânsito tumultuado e violen
to, onde pessoas e veículos não têm plenas condições
de fluir tranquilamente pelas ruas. Nos horários de

pico, o tráfego fica congestionado e torna-se um infer
no locomover-se de um local para outro.

No ano de 2008, o então prefeito Moacir Bertoldi
anunciou a construção de cinco novas pontes para
resolver o problema do trânsito. Seu mandato ter
minou e quase nada foi feito nesse sentido. No ano

passado, a nova administração renovou a promessa
das pontes. Mais 'um ano se passou e, até agora,
apenas a obra nos fundos da Weg 2 está sendo cons

truída. Duas outras obras - no bairro Vila Rau e no

Rio Cerro - nem são mais cogitadas. Por causa do

grande número de erros no projeto, elas sequer po-
derão ser recuperadas. .

A ponte que ligará o bairro Jaraguá 99 ao Ribeirão
das Pedras, que deveria ter sido entregue ainda em

2008, parece ir pelo mesmo caminho. Depois de su

cessivos atrasos no cronograma, os moradores agora
se deparam com uma construção que oferece perigo
para quem trafegar por ela. Isso porque,' segundo a

Prefeitura, o pilar está fora da centralização prevista
no projeto.

Cadê a responsabilidade da construtora? E a fis

calização da Prefeitura, onde está? Será que essa

empresa obedecia a todos os critérios para vencer

a licitação? Ela tem engenheiros capacitados na

construção de pontes ou venceu o processo só por
que ofereceuo menor preço? Será que vamos espe
rar uma ponte mal construída despencar para que os.

responsáveis sejam punidos?
Como sempre, quem paga por esse prejuízo é a po

pulação, que continua esperando por melhorias que
nunca saem do papel. Com certeza, o povo de [araguá
do Sul não. merece esse tratamento. Más, infelizmen
te, essa é a contrapartida que recebemos depois de
tanto trabalhar para pagar os impostos. Esperamos
que a administração municipal tome as medidas ne

cessárias para resolver o caso.

ANA MARIA ZACKO, PRor:ESSORA APOSENtADA

Os textos para esta coluna deverõo ter no móximo 2.000 caracteres e podem ser

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

Av. Prefeito Wuldemur Grubbu, 1400 • Baependi· CEP 89256-500 • CP 19. É obrigutório
informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* nõo serão publicados).

Incidência de PIS e Cofins na terceirização de mão de obra
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Os valores recebidos por empresas de

terceirização de mão de obra dos seus con

tratantes, para pagamento dos trabalhadores,
. estão sujeitos à cobrança de PIS (Programa
de Integração Social) e Cofins (Contribuição
para Financiamento de Seguridade Social),
segundo entendimento da Segunda Turma
do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Em um caso específico, a Fazenda Nacio
nal e a Employer Organização de Recursos

Humanos Ltda. recorreram da decisão do Tri
bunal Regional Federal da 4a Região (TRF4).

Para o Tribunal, os valores repassados às em- .

presas de terceirização, para o pagamento dos
trabalhadores, não seriam sujeitos aos PIS e

Cofins, tampouco ao IRPJ (Imposto de Renda
Pessoa Jurídica) e a CSLL (Contribuição So
cial sobre o Lucro Liquído).

Segundo o TRF4, a base de cálculo para
os tributos acima o mencionados deveria ser

apenas as comissões recebidas pela inter

mediação e gerenciamento da mão de obra.
Contudo, foi considerado que com isso ocor

reriam diferenças no cálculo da tributação do
mero trabalho temporário e da terceirização.

O recurso da Fazenda utilizou como

base o 1° das leis 10.637/02 e 10.833/03. O
.

primeiro define que.o PIS incide sobre todas o

as receitas auferidas pela pessoa jurídica.'E o

outro que a Cofins incide sobre o faturamen
to mensal, não dependendo da classificação

ou denominação;
Do outro lado, a empresa alegou violação

dos artigos 110 e 114 do CTN. O primeiro de
fine que lei tributária não altera institutos e

conceitos do'direito privado e o segundo co

loca como fato gerador do tributo a situação
que for definida em lei. E até citou jurispru
dência do próprio STJ a favor do seu pedido.

o Embora isso, a decisão do STJ definiu que
ocorre incidência de PIS e Cofins na terceiri

zação de mão de obra e segundo a ministra
Eliana Calmon: "todas as receitas de Uma em
presa seriam tributáveis para contribuições
sociais, não havendo distinção entre sua ori

gem". Cabe aqui salientar que as empresas de

terceirização de mão de obra fiquem atentas, .

pois como consequência desta decisão pode
rão ser afetadas daqui paa frente, a Receita
das empresas em questão.
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Bylaardt reassume governo com festa
Prefeitura ficará fechada até o fim de semana para reunião de secretariado

.

FOTOS PIERO RAGAZZI

GUARAMIRIM

A novela mais longa da his
tória política de Guaramirim
terminou em comemoração
para o PMDB. Trio. elétrico,

. carreata e uma festa no Pavi
lhão de Eventos marcaram a

volta de Nilson Bylaardt ao

cargo de prefeito.
A posse foi às 17h, na sala da

presidência da Câmara de Vere
adores, após uma tarde de ex

pectativa. O juiz dó TRE (Tribu
nal Regional Eleitoral) assinou'
o documento'que veio do TSE

(Tribunal Superior Eleitoral) às
14h. Desde então, lideranças da
coligação que elegeu Bylaardt
(PMDB-PPS-PDT) aguardavam
no Cartório Eleitoral de Guara
mirim o comunicado que vinha
de Florianópolis.

A militância do PMDB to
mou conta da Rua 29 de Agos- .

to, em frente à Prefeitura e à Câ
mara dos Vereadores, o antigo
e novo prefeito era aguardado
com ansiedade. Bylaardt che
gou ao local próximo das 17h,
quando o presidente do Legisla
tivo, Jorge Feldmann (PP), e ve
readores aliados o aguardavam
na sala da presidência.

Ao retomar posse do cargo,
Bylaardt anunciou que a Prefei-

. tura estará fechada até o final
da semana, quando ele e o se

cretariado discutirão os planos
para 2010. Apenas os serviços
essenciais estarão disponíveis.

"Os recursos para pagar os

advogados que venceram em

Brasília foram arrecadados em

um evento que organizamos.
Esta é uma vitória do povo de
Guaramirim", comentou.

GIOVANNI RAMOS Bylaardt anunciou para imprensa suas primeiras ações, entre elas, a privatização da água e realização de auditoria

Prefeito quer fazer uma auditoria
Intenção é analisar as contas da Prefeitura nos últimos cinco anos

O primeiro ato de Nilson
Bylaardt, de volta ao cargo
de prefeito, foi o anúncio de
uma auditoria que será feítâ
nas contas da Prefeitura dos
últimos cinco anos e uma

outra no patrimônio do Exe
cutivo. Segundo Q prefeito,
a segunda auditoria será fei
ta por 10 funcionários efe
tivos que serão nomeados a

partir de hoje.
"Esses servidores não te

rão vínculos com os parti
dos da base aliada. Ontem

(segunda), após eu anunciar

que faria isso, .surgiram bo

letíns de ocorrência na de
legacia dizendo que faltava

computadores e outros apa
relhos", afirmou.

A proposta de auditoria.
nas contas será enviada à
Câmara de Vereadores. Entre
os outros planos do prefei
to, estão a transformação do
.Santo Antônio' em hospital
universitário, em uma par
ceria com a Univille. "Caso
não se concretize, podemos
fazer um acordo 'com o Hos

pital Jaraguá, que também
é interessante para pós", co
mentou.

Santo Antônio poderá ser transformado em hospital universitário

terá até 60�. do esgoto tratado em .. "
I ,I

..

'. 'li.

.

',� ",,; '. ":_' li, '�i, I,'. o" �."

�,·três anos� Outro proposta do P�effH-
.

·

turo é trazer para o município, uma
usina de tratamento do lixo. "Pode
remos trnnsíermnr até 97% do lixo
'em combustíver,!afirma�"

.

Possível adiamento do posse
fez o militância protestar

Por volta de 16h30, o pre
sidente da Câmara, Jorge Feld
mann (PP), recebeu o comuni
cado do Cartório Eleitoral que
Evaldo Junckes (PT)' foi afastado
pela Justiça e Nilson Bylaardt
(PMDB) deveria voltar ao cargo.
O vereador anunciou que a posse
do peemedebista poderia .ocorrer
apenas hoje, o que irritou lide
ranças do PMDB.

Informada que a posse pode
ria ser adiada pelo presidente da
Câmara, a militância do PMDB,
que esperava em frente à Pre

feitura, começou a protestar. Os
militantes entraram na Câmara .

e em 'coro pediram para que a

situação fosse resolvida no dia.
Feldmann, que integra o bloco
da oposição, foi o mais criticado
pelos manifestantes.

Os vereadores se reuniram na

sala
.

da presidência da Câmara
e após 20 minutos, anunciaram
que Bylaardt assumiria no mes

mo dia. Feldmann reclamou da
pressão feita anteriormente.

. . '1\ partir do momento que
o Evaldo Junckes foi afastado, a
Câmara era a maior autoridade
no local. Tem que haver respei
to entre as pessoas. Reunimos
os vereadores e acatamos a deci
são de empossa-lo no dia, sem a

pressão externa" comentou.

. .

Militância invadiu a Câmara de Vereadores para a posse de Bylaardt
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A pequeno Dora preciso de um lar

ONG busca lar

para animais
o maior desejo da presi

.

dente da Ajapra (Associação
Jaraguaense Protetora dos
Animais), Sirlei Rank, é ver
as ruas sem animais aban
donados. Porém, isso é algo
que está longe de acontecer
na cidade. "Primeiro as pes
soas precisam se .conscíen
tizar na hora de comprar ou
adotar fim bichinho. Não dá
para abandonar porque sim

plesmente não quer mais.
Nós temos muitos animais
sofrendo aqui", lamenta.

Mas, só conscientização
não basta. Segundo a presi

.

dente, é preciso uma castra

ção em massa, para evitar
.

ainda mais o crescimento de
animais nas ruas. ''A Ajapra
não tem condições de arcar

com esses gastos, no mo

mento não recebemos ne

rihuma ajuda pública e pe
dimos uma atenção, pois a

situação é alarmante" revela. '

Só no site da ONG"
{www.ajapra.org.br) são cer-.:

ca de 150 animais para do

ação, A cadela Dora, de um

ano e meio, faz parte desse
grupo. Ela foi recolhida na

rua porque os moradores

queriam matá-la. Agora ela

precisa encontrar um lar. De .

acordo com Silvana Cani,
que cuida da cadela, Dora é
muito esperta e brincalhona.

. O telefone para quem quiser
adotar Dora, ou ter mais in

formações é (47) 3276-3197
ou (47) 9112-0639.

o
1«
C>
«

S
::>
>
o

A novela da Rua Erwino Me

negotti, no bairro Chico de Paula,
deve terminar ainda esse mês.
De acordo com o secretário de
Obras e Urbanismo, Valdir Bor
din, as obras de recolocação da

galeria, em frente ao Samae, de
vem iniciar no dia 11 e duram

poucos dias. Mas a via poderá
ficar totalmente interditada por
pelo menos três dias.

.

o:
O problema no local co

� meçou em setembro de 2009,
::>�

� quando o asfalto cedeu por cau-
,� sa do rompimento de um dos

Rompimento aconteceu em setembro
,
anéis da tubulação. Segundo o

.TRÂNSITO

GE�l--------------------

Obras causam transtornos
Motoristas tiveram que enfrentar fila de quatro quilômetros

Fila, congestionamento e

muito calor. Esse foi o cenário nas

proximidades da Ponte do Portal
durante o dia-de ontem. As obras
na parte superior da estrutura

iniciaram na manhã de ontem,
o que gerou muitos transtornos.
Por volta das 7h30, os funcioná
rios começaram os trabalhos e o

trânsito foi interditado em meia

pista. De acordo com a Polícia
Rodoviária Federal, o congestio
namento, pela manhã, chegou a

ultrapassar quatro quilômetros.
De acordo com o Dnit (De

partamento Nacional de Infraes
trutura de Transportes) a ponte
deve permanecer em meia pista
durante cerca de 40 dias. Mas o

engenheiro do órgão, Antonio
Carlos Bessa, acredita que a pista
pode ser liberada antes do prazo.
"O transtorno vai ser bem gran-

o de, por isso, o quanto antes for
liberado melhor. No final do tra

balho, talvez seja possível liberar
tudo em alguns horários específi
cos". A empresa tem 60 dias para
finalizar as obras.

No início da tarde de ontem,
a psicóloga Isabel Cristina Ra
duenz aguardava ansiosamen
te para atravessar a ponte. Ela e

mais três, amigas seguiam para
urn curso em Joinville e tiveram

que aguardar cerca-de 30 minu

tos, sob o sol e sem ar-condicio
nado, para seguir viagem. "Con
cordo que é preciso arrumar, mas
isso é falta de organização. As
obras podiam ter sido feitas na

temporada de férias, quando o

CÉSAR JUNKES

.
,

Ponte vai ficar em meio pista por aproximadamente 40 dias, ontem Isabel enfrentou 30 minutos de filo em baixo de sol
.

"

movimento é bem menor", afir
mou ela, que agora vai pegar urn
caminho alternativo.

A reforma começou em

outubro de 2009. Desde lá,
os operários da Engedal (em
presa responsável pela obra)

fizeram apenas reparos na

parte inferior da ponte. Na
semana passada, foram insta
lados dois semáforos, nos dois
lados, para controlar o tráfego
de dez mil veículos por dia.

Quem quiser evitar o con-

secretário, o local não foi arru
mado ainda porque a Prefeitura
decidiu fazer as peças pré-mol
dadas. "Se-a gente tivesse feito a

reconstrução no local ia demorar
mais, porque dependeríamos do
clirria. Assim, com as peças pré-

'

moldadas é mais rápido. Elas'
estão prontas, é só colocar, ater
rar e passar o asfalto".

Desde setembro, a passagem
é feita através de um pontilhão.
Dois semáforos foram coloca
dos para controlar a passagem
de veículos. Mas, que de acordo
com os,moradores, eles não são

gestionamento, pode pegar
rotas alternativas, como a que
passa pelo bairro Ilha da Fi

gueira. É só seguir pela Rua José
Theodoro Ribeiro, que termina
na SC-413. Já pelo bairro Vieira,
antes da Ponte do Portal, o mo
torista deve virar à esquerda na

rótula, seguir pela Rua Manoel
Francisco da' Costa até o trevo

de Schroeder e virar à direita,
no sentido de Guaramirim. Es
ses dois trajetos ligam Jaraguá
do-Sul a Guaramirim.

DÉBORA KELLNER

respeitados. "Já teve até briga
entre motoristas aqui na fren
te, ninguém aguenta mais isso

aqui e o pessoal não respeita",
afirma a moradora Elisângela
da Silveira.

Os moradores estão irritados
com a demora, Eles afirmam que
aPrefeitura já fezmuitas promes
sas e não normalizam a situação.
''A comunidade está se organi
zando para fazer a inauguração
da ponte. É urna palhaçada. Se
até dia 11 não tiver máquinas
aqui, á gente vai protestar e colo
car faixas", avisa Elisângela.

Tubulação deve ser arrumada este mês
Rua Erwino Menegotti, em frente ao Samae, pode ficar interditada por três dias
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SAÚDE

escolar no Estado.
Com a mudança, mais de 30

merendeiras vão ser despedidas.
E outros 90 funcionários, com

ensino fundamental, serão admi
tidos pela empresa terceirizada.
As entrevistas estão marcadas

para 22 e 23 defevereiro, na Câ
mara de Vereadores de Jaraguá
do Sul, a partir das Bh. O salário
proposto é de R$ 510, mais cesta

básica e vale transporte.
Em Jaraguá do Sul, a Prefei

tura, tomou o caminho, inverso
e reassumiu o fornecimento da
merenda escolar no ano passado.
A alimentação havia sido tercei
riza na gestão de Moacir Bertoldi
e acabou sendo alvo de uma CEI

� (Comissão Especial de Inquéri
to), que apontou diversas irregu
laridades no serviço. Segundo
o secretário de Educação, Sílvio
Celeste, a retomada da gestão
da merenda representou ganhos
financeiros. Em 2009, a adminis
tração pública economizou R$ 2

milhões. "Os' gastos reduziram

pela metade. E agora a Prefeitu
ra pode fiscalizar a qualidade e a

quantidade adequada de comida

para cada escola", enfatiza.

GERAl----------

Duas novas vacinas
I '..

•

no calendário básico
Doses previnem contra pneumonia e meningite
JARAGUÁ DO SUL

O calendário básico de imu

nização da rede pública de SàÚ
de brasileira recebeu mais duas
vacinas. Doenças como menin

gites ,e pneumonias pneumocó
cicas, sinusite, inflamação no

ouvido, bacteremia (presença
de bactérias no sangue) e me

ningocócica vão ser evitadas
com as novas dosagens dos se

guintes medicamentos: pneu-
,

mocócica lO-valente e anti-me

ningococo C.
O Ministério da Saúde es

tabeleceu o começo da vacina- .

ção da pneumocócica lO-va
lente a partir de março em

todo o país. E a aplicação da

anti-meningococo C inicia de-

'pois do mês de agosto. A dis

tribuição é gratuita.
Na primeira etapa, as vaci

nas vão ser destinadas para 'as

crianças com menos de dois
anos. E em 2011, as dosagens
passam a ser aplicadas, especi
ficamente, nos menores de um

ano. O objetivo é reduzir o nú
mero de aproximadamente f45
mil internações por pneumonia
até 2015. Em média, por ano, a
estimativa é de que as interna

ções por causa da doença pas
sem de 54 mil para nove mil,
uma redução de 80% dos casos.

Em Jaraguá do Sul, o gerente
de Vigilância em Saúde, Walter
Clavera, tem definido o sistema
de imunização. Os pais .devem
levar os filhos.nos postos com

salas apropriadas para vacinar.
Os profissionais passam por
um treinamento para aplicar os
medicamentos. '�s vacinas são

importantes para prevenir do
enças muito comuns até os dois

''!.Il0s de idade", destacou.
O investimento do governo

federal com as novas vacinas
é de R$ 552 milhões. Desse

montante, R$ 40o.milhões vão
ser destinados para 13 milhões
de doses da vacill_� �neumo
cócica e R$ 15� ,í)j.illiões para
oito milhões dedoses da me-'

. ningocócica. As «porções são
suficientes para imunizar seis
milhões de crianças.

DAIANA CONSTANTINO

Vacinação começa a partir de março nas crianças' menores de dois anos

1. BCG (contra tuberculose)
2. Vacina contra hepatite B
................................................ . .

3. DTP (contra difteria, tétano e coqueluche)
..................................................... , , """ ." "." ..

4. DTP+H�b (contra difteria, tétano e coqueluche e infecções
por Haemophilus influenzae tipo B )

.......... , , " , , ,."" ..

5. DT (dupla adulto - contra difteria e tétano)
............................................... , , " ,..... . ..

6. Vacina Hib (infecções por Haemophilus inüuenzae tipo B)
7. Vacina contra poliomielite
.......................................................................................................... , , " .. , , .. , , .. ,,,,, ,, , , .. ,, ,,,, ,,. , .. , " .. " , ..

, ,

8. Vacina contra rotavírus
.................................. , " , , .

9. Vacina contra febre amarela

10. Tríplice virai (contra caxumba', rubéola e sarampo)
................. - , " , , , , .. , " .. " , , .

11. Vacina contra Influenza (gripe)
12. Vacina Pneumocócica (contra meningites bacterianas,

pneumonias, sinusite, inflamação no ouvido e bacteremia)
................... " , ..

:1.3. Vacina anti-meningocócica (contra doença meningocócica)

Rede estadual vai ter merenda
terceirizada a partir de março

- REGIÃO
A partir de 20 de março, a

. merenda escolar das 32 esco

las públicas da rede estadual
das. cinco cidades da microrre

gião (Iaraguá do Sul, Guarami
rim, Massaranduba, Corupá e

Schroeder) começa a ser ofere
cida pela empresa terceirizada
Comvida, de São Paulo. A cen-:

tral de armazenamento e de ad
ministração das comidas ficará
em Joinville. Atéjunho o gover
no de Santa Catarina deve im

plantar esse sistema em todas
, as escolas do Estado.

Segundo a gerente de Edu

caçãoda SDR (Secretaria de De
senvolvimento Regional), Deni

Rateke, um dos objetivos é am

pliar o trabalho de nutricionistas
com o aumento de um para qua
tro profissionais, visando mais

qualidade na alimentação. Os
diretores das escolas não terão a

responsabilidade de comprar os
mantimentos e poderão se dedi
car exclusivamente aos cuidados
da gestão do ensino. Na quinta
feira, Deni participa de uma reu
nião para definir os últimos deta
lhes da terceirização da merenda

JARAGUÁ DOSUL· "' prar em janeiro ·e fevereiro. "O
As vitrines das lojas do co-:�.: .nosso il:iyef�9;nã� é;;J�� rigoro

mércio anunciam as promo- so e o verão vai mais longe, por
ções de fevereiro. Os descon- isso vale a pena aproveitar as

tos' variam entre 30% e 50%, ofertas de verão", recomenda.
com pagamentos à vista ou no A assistente de telemarketing
cartão de cré-

z

Katie Carva-
dito. A oferta CÉSAR JUNKES lho, 20' anos,

, \

aproveita para
.

compr�. "Com
.

as· promoções
a tentação é
maior. As pe
ças ficam pela
metade do pre
ço". Já adminis
tradora Gisele
Guterres, 33

anos, tenta re

sistir às .ofertas.
"No meu caso

não penso em

comprar por causa das despesas
da família".

A gerente de outra loja,
Marlise Venturi, diz-que quem
tem dinheiro sobrMdo' deve
aproveitar. "Vale a p.�4·a com

prar uma calça jeahs,.2tarhisas
brancas, roupas que podem ser

usadas durante todo o ano",
aconselha.

permanece até

março, quando
chega a cole

ção de outono.

Agora é a hora
certa de com-

prar aquela <,

- peça de roup�
ou pai de sa

patos que as

mulheres e os

homens namo-

raram e não ti
nham dinheiro
para levar. \

Segundo a proprietária de
uma boutique da área central
da' cidade, Marli Pirovano,- os
clientes conhecem as tradicio
nais promoções de queima de .

estoque. É 'por isso que mui
tos consumidores até reservam

parte do orçamento de dezem
bro e décimo terceiro para com-

N
N

I Comércio anuncia ofertas de·
�__.�..-.__.........;......... ...........a-__..... ã:

até 50% na coleção de verão
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CRÔNICA

PATRíCIA MORAES, JOR.NAI..ISIA

Com a benção do

presidente Lula
Tento não falar de política aqui,

não por medo das retaliações, se bem
que da última vez que eu me arris

quei nesse campo quase que precisei
contratar uma equipe de seguran
ças. Tudo por causa de uma maldita
coleira. Mas, impossível deixar de
citar a última pesquisa presidencial.
E não me venham dizer que estou
tomando partido porque eu sequer
fui entrevistada no levantamento. É
apenas constatação.

Vamos ser sinceros, só o PSDB
acredita que conseguirá emplacar
José Serra em Brasília. Dilma tem
tudo para ganhar a eleição, ainda
mais com Aécio Neves fora da corri
da. Claro que a oposição vai buscar
incansavelmente colar um escândalo
na ministra. Porém não vai ser fácil.
Dilma é conhecida por sua postura
até radical contra desvios de conduta.
A popularidade do presidente cresce

e conforme o eleitorado vai ligando a

imagem dele com a ministra, o PT vai
se encaminhando para continuar no

poder. Há um mês atrás, Serra estava
muito na frente, agora estão tecnica
mente empatados.

Dílma nunca disputou uma elei
ção vão dizer os mais atentos, mas

quem precisa disso tendo um padri
nho como Lula? O presidente está
eufórico, mandou buscar novas cigar
rilhas cubanas, que se dane a hiper
tensão. Esta semana mesmo, ele pre
tende enquadrar de vez Ciro Gomes.
Todos acreditam que Ciro vai ouvir

(obedecer) o presidente.
Mas ganhando as eleições, será

que Dilma continuará assim tão pró
xima de Lula? Ou, vai tentar se des
vincular do criador para mostrar que
sabe dançar sozinha? Uma mulher
como ela não me parece que vai ser
vir de fantoche ria mão de ninguém.
Por mais que reconheça a importân
cia vital de Lula na sua história polí
tica, Dilma vai querer brilhar.

Por enquanto, os dois continuam
em lua de mel. O que virá depois ain
da é cedo para saber.

O certo mesmo é que a ministra
herda a mais longa campanha à Presi
dência da República do mundo. Con
tando com a história de Lula, são 30
anos de marketing eleitoral. Há quem
diga que só um milagre tira Dilma do
poder. Eu digo que Deus tem coisa
mais importante para fazer.

NOVELAS

VARIEDADES---------

JARA6UÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
• Sherlock Holmes (leg)
(16h30, 19h, 21 h30 - todos os dles)
• Sempre 00 seu Iodo (leg) (1 4h40 - todos os dias)

• Cine Shopping 2
• lula - O filho do Brasil (Dub)
(14h20, 1 6h45 - todos os dias)

,

• Encontro de Cosais (leg)
,

(1 9h1 O, 21 h20 - todos os dias)

• Cine Shopping 3
• Alvin e Os Esquilos 2 (Dub) ,

(13h40, 15h30, 17h20, 19h10 - todos os diaS)
• Avotor (leg,) (21 h - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Avotor (Dub) (17h20, 20h40 - todos os diaS)
• Xuxo em o Mistério de Feiurinho (Dub)
(14h, 1 5h40 - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Julie & Julio (leg) (19h, 21 h30 - todos os dias)

• A Princesa e o Sapo (Sub) (15h, 1 7h - todos os dias)

• Cine Mueller 1
.! Alvin e Os Esquilos 2 (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30 - todQs os diaS)
• Avotor (leg) (21 h1 5 - todos os diaS)

• Cine Mueller 2
• Amor sem Escolas (leg) (1 6h20 - todos os dias)
.. O Fím do Escuridõo (Leg)

,

(14h, 19h, 21 h.30 - todososdios)

LIVRO

Maisaventuras de
Calvin e'Haroldo
Sétimo volume do série lançado pela

Editora Cotirad. A tirinha conto a histó
ria de Calvin, um hiperativo garoto cujo
maior amigo é o tigre de pelúcia Haroldo
- que ganho vida quondo não há adul
tos por perto. Ao lodo das fantasias da
dupla, surgem questões sobre político,
cultura, sociedade e a relação de Calvin
com aqueles que o redeinm.

• Cine Neumqrkt 2 ,

;,.' S��rJ�'ck �o.lmes �Dub) thh
,

• Sherlotk Hoimes ([eg)
(16h40, 19h10, 21h50 - todos os dias)

• Cine Neul11arkt 3
• O Fado do Dente (Dub)'
(14h20, 16h50, 18h50, 21h10 - todos os dias)

• Cine Neumorkt 5
• O Fim do Escuridõo (leg)
(14h, 17h, 19h25, 21 h40 - todos os diaS)

ovo

o mais procurado
durante a crise
Johnny Depp é John Dillinger nesta

história real' sobre um dos mais pro
curados bandidos dos EUA durante a

Depressõo (período após a quebra do
bolso norte-americano em 1929). O
filme acompanha o nascimento do FBI,
a primeiro agência federal de polícia
do país.

CAMA DE GATO
\ Verônico oriento Emestino e Cleuso o arrumarem o

.

jantar no mansão. Roberto diz o Glória que conseguiu
um teste poro elo. Roberto chego à mansão e todos
ficom incomodados. Poolo, o principal convidado do
jontot fico deslumbrodo com o beleza de Rose. Ro
berto mente sobre o reputação de Rose e Poolo fico
surpreso e interessodo nos comentários que ele foz.
Gustavo fico perto de Rose 00 perceber que Poolo está
deixando-o constrongido. Cleuso levo Rose poro o

suíte e Roberto diz o Poolo que elo está o suo espero.

TEMPOS MODERNOS
Posquole levo flores poro Ditto, que tem mais um

ataque de fúria. Regeone teme nõo ser copaz de
odministror o Iltô. Hélio encontro uma mensogem de
leal morcondo um encontro com elo. Volvênio finge
ignoror lovínnio e ela fico furioso. Noro procuro por
Zeca e descobre que ele sumiu. Bicolho decide manter
Gaulês preso por desocoto à autoridade. Jonnis cha
mo o pai poro uma converso sério. Justine aconselho
Ditto o ir embora do Brasil, mos elo decide ficoe leal
afirmo que se Nelinho ganhar o disputo poderá deci
dir o destino do Galeria.

VIVER A VIDA
Alice tento tronquilizor Heleno. Marcos pergunto
como foi o festa e Heleno nõo conto sobre Bruno e

Felipe. Mio decide posso r o noite com Luciano no hos
pital. Jorge conto poro Terem que pediu poro Moretti
afastar Migu�1 do coso do Luciano. Terem desaprovo
o atitude do genro e pede poro ele ir emboro. Mio re

paro em Neto 00 vê-lo entror poro cuidar de Luciano.
Jorge chego em coso, entro em seu quarto e começo
o choro[ Doro retiro Rofoelo do mesa 00 perceber
que elo quase comento com Marcos sobre o beijo de
Heleno e Bruno.

PODER PARALELO
Felício diz poro Téo que Renato armou uma patrulho
civil poro sobrevoar uma coso no serro. Felício explico
que Renato recebeu denúncia anônimo. Um dos ho
mens bote no porto do coso do serro. Tony levo Edu
ardo poro o quarto. Ugio e Fernando seguem atrás.
Téo ligo poro Renato e pergunto quem está por trás
do operoção. Renato falo que se Tony estiver no coso,
vai prendê-lo. Téo diz que vai denunciá-lo. �noto ligo
poro o comandante que está prestes o invadir o coso

e mondo suspender o invasão e continuar o patrulho.

BELA A FEIA
Dinho fico receoso quando Verônico mondo o amonte
se fingir de comprodor de corro poro otroir Belo até
o loco I desejado. Aninho acredito que Belo esteja
precisondo desabafar e que elo falaria poro o câ
mero ajudando Victor Hugo o produzir seu primeiro
documentário. Juliano fico decepcionado com Max,
que ainda nõo decidiu quem quer luzia e Camilo
convencem Natália o ir 00 aniversário de Hortêncio.
Dinho pede ajudo do pai poro motor Belo. Ataulfo
fico preocupado com o possibilidade do filho deixar

alguma pista.

(O resumo dos copítulos é de responsobilidode dos
emissoros).
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-

GREVE E INFlAÇAO
o jornal O Correio do Povo da

primeira semana de fevereiro de
1989 trazia uma matéria sobre uma

paralisação que estava acontecendo
desde o dia 29 de janeiro daque
le ano. Mais de mil trabalhadores
metalúrgicos de Jaraguá do Sul es
tavam de greve. Os funcionários
decidiram iniciar a paralisação até

que recebessem o salário de janeiro.
Os patrões lançaram uma proposta
de aumento de 30% sobre o salário
de dezembro, mas os trabalhadores

queriam 90%.
Segundo informaya o jornal, os

operários não encararam a proposta
patronal com seriedade, porque con-

sideravam muito baixa. Eles estavam

também preocupados com o Plano
Verão, que havia trazido uma inflação
para janeiro de 50%.

Apesar da greve, os trabalhado
res reconheciam a importância de
manter as negociações. Então as em

presas do ramo ofereceram conceder
um aumento real de 10%, indepen
dentemente da reposição salarial que
estava sendo negociada no Congresso
NacionaI. Apesar de as discussões
continuarem, os metalúrgicos manti
veram a greve por mais algum tempo.
Na época, o setor metalúrgico conta
va com 12 mil operários distribuídos
em várias empresas.

A ruo Carlos Fritz Vogel, homenagem 00 professor natural do Baviera

"

VOCESABIA?

.<

A rua Carlos Fritz Vogel foi assim denominada através da Lei n° 361, de
1972. Localizada no bairro Jaraguá Esquerdo, em Jaraguá do Sul, a rua presta
homenagem ao pioneiro de mesmo nome, natural da Baviera. Filho de Carl
Fritz Vogel Senior e de Anna Maria Watzenborn Vogel, casou-se com Frida
Schroeder em Jaraguá no ano de 1903, tendo como filhas Fritzi e Dóres.

Vogel formou-se contador em 1890 na cidade de Springer, na Baviera,
e veio logo depois para o Brasil. Mudou-se para Joinville em 1896, vindo
para Jaraguá do Sul um ano depois. Muito dedicado, o imigrante setornou
professor 'de português, lecionando entre os colonos alemães do Rio da Luz
e em uma escola particular onde também dava aula para adultos. Entre seus

alunos estava o sapateiro Venâncio da Silva Porto, já encaminhado ao cargo
de Oficial do Registro Civil e Tabelionato do distrito de Jaraguá.

Trabalhou como redator e cronista na coluna em alemão do jornal "O
Correio do Povo" e no "Jaraguá-Zeitung". As diversas habilidades e pro
fissões pelas quais Vogel passou incluíam um período como carcereiro na

casa construída por Angelo Rubini, administrador da casa comercial de
Francisco Tavares e Angelo Piazera e o comércio.de peles de gambá, logo
que se instalou em Jaraguá do Sul.CarIos Fritz Vogel morreu no dia 29 de

março de 1949, aos 76 anos.

SOCIEDADES • EVENTOS • HISTÓRIA • ASSOCIAÇÕES

Fundação Cultural pede ajuda da comunidade
Através do Arquivo Histórico Eugênio Vitor

Schmõckel, a Fundação Cultural de Jaraguá do Sul
está pedindo a ajuda da comunidade para comple
mentar a pesquisa sobre a instalação da ferrovia na
cidade. Segundo a historiadora Silvia Regina-To-

.

assi Kita, a pesquisa foi iniciada há dois anos e é
baseada na coleta de informações, documentos e

entrevistas. "Em junho deste ano estaremos come
morando seu centenário de inauguração em nossa

cidade e necessitamos de dados mais completos",
explica Silvia.

Quem souber de alguém que trabalhou na fer
rovia, no serviço de linha ou nas estações ferrovi
árias (duas no Centro da cidade - a primeira onde
funciona a Biblioteca Pública e a segunda no pré
dio que abriga a Fundação Cultural, além de uma
em Nereu Ramos) deve entrar em contato com o

Arquivo Histórico. Fotografias antigas. ou docu
mentos relatando algo sobre a ferrovia também são
úteis. O contato pode ser feito pelo telefone (47)
3275-1300 ou pelo email.arquivohistorico@jara
guadosul.com.br.

Baile na Sociedade Brocinho
Acontece neste sábado, 6 de fevereiro, um baile na Sociedade Bracinho Schroeder,animado

pela banda Sertanejo Universitário e pelo Musical IM e Fernando. A festa começa às 23h e os

ingressos são vendidos antecipadamente, no valor de R$ 10, no Posto Mime de Schroeder.

\\ \ '.

EDITAL \��\ r---�-------

\�"Registro de Imóveis da co- \ �\.�:--::�7---1F�� � .I
marca de Jaraguá do Sul/SC "'�� ��;J{HTlfEE:"--r:ill':F§tl;_�"'-t iNORMA VA'TH LEMKE, �\,),

"

\ O"�",.,..J;;'.::;,,:;;:;.._..J., ""\, \�1V"1. 'ii;*- \ \ ---=- � \\Oficiala Substituta do Regis- !',

tro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo
presente edital, que GENNY GUILHERMINA NOGACZ, CI n° 2/R-
1.353.766-SSI-SC, CPF n° 487.825.139-53, brasileira, separada judi
cialmente, aposentada, residente e domiciliada na Rua Padre Anchieta
n° 2.004, aprt.l02, Bairro Bigorrilho, em Curitiba-PR, requer com base
no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO,
situado nas Ruas 54-Jorge Pinter, 60-Padre Anselmo Schmitter e na

BR-280-Rodovia Prefeito Engelbert Oechsler, perímetro urbano de Co

rupá/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de
Corupá/SC, conforme. Certidão n° 074/2009, expedida em 12.08.2009,
assinando como responsável técnico, o engenheiro civil Charles Sou
za Antunes, CREA n° 46752-8, ART n° 3509385-8. O desmembramen

to, é de caráter residencial, possui a área total de 9.462,67m2, sendo
constituído de 3(três) parcelas, sistema viário e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados
da data da ultima publicação do presente edital, e deverá ser apresentada
por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serven
tia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683-Centro, Jaraguá do Sul/SC.

JARAGUÁ DO SUL, 02 DE DEZEMBRO DE 2009.

A OFICIALA SUBSTITUTA
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ECONOMIA---------- /

TERRA DE GIGANTES
VALE adquiriu os ativos da área de fertilizantes da Bunge no país e fez oferta aos minoritários da FosfértiLBRASKEN mal

incorporou a Quattor e já anuncia a compra da Sunoco dos EUA e com isto irá da oitava para a sétima posição no ranking
mundial. ETH (Odebrecht) anuncia na próxima semana acordo para incorporar a Brenco. Resultará na maior produtora de

etanol do mundo. CSN fica mais forte na disputa pela Cimpor de Portugal com a desistência da Camargo Corrêa. PETROBRÁS
continua realizando operações estratégicas para ampliar sua participação no PIB brasileiro dos atuais 10% para cerca de

20%. Seu valor de mercado terminou 2009 em USS 200 bilhões. EMBRAERentregou ano passado 244 aeronaves contra 204

em 2008 e estuda novo avião para brigar ainda mais com a Bo.mbard,ier.

FUTEBOL S.A.
OS clubes brasileiros estão descobrindo que po
dem realizar grandes investime'ntos com o uso

de parcerias com empresas. O mais recente é o

Santos que já firmou cotas deRS 200 mil/mês
com quatro patrocinadores para pagar o salário
de Robinho em troca de ações de marketing es

treladas pelo mesmo. O retcmopnru os patroci
nadores certamente será muito bom.

DIVULGAÇÃO

DUAS RODAS INVESTE
A nova unidade de aromas líquidos, total
mente automatizada, está pronta e deve ser

colocado em operação em março. Troto-se de
mais uma evolução dos processos de compo
sição e embalagem dos aromas líquidos que
foi a primeira linho de produtos da empresa
fundado em 1925.

o IPAO DE STEVE JOBS
Há alguns anos em um bate papo de empresários com um ou mais pés na informática o tema era o computador do futuro. O

consenso ficou em torno de uma máquina portátil, polivalente, isto é, que permitisse realizar ligações telefônicas, navegar na in
ternet, preparar apresentações e examinar e editar textos confortavelmente e, claro, sem nenhum fio para ser conectado e que não

fosse maior que um celular comum. O mago que conhecemos desde o surgimento dos PC' s está próximo de atender totalmente a

estes desejos com o iPad que acaba de se'r lançado. Por enquanto, o tamanho ainda é uma limitação.

PRAIA O,E ARMAÇÃO, E�;'i PEN,HA '.� . .

Começa a segunda etapa do Nautilus Home Club que tera um total

de dez torres de oito andares em terreno de 35 mil metmsquudrs
dos, há poucos metros do mor. N�osso litoral pussapor uma grande
fase de investimentos.

. i.

EQUIPAMENTO COM TECNOLOGIA LASER
Nosso governador recebeu no Itália o notícia de" que a Cutlite

do Brasil, estabelecido, em Blumenau, foi escolhida pela ma-

, triz para produzir equipamento destinado à área da saúde em

aplicação em cirurgias cardíacas, odontologia e estética, entre
outras' aplicações.

,. TRAFO TORNA-SE SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
A Weg conclui a transformação da Trafo Equipamentos Elétricos

S.A. em subsidiário integral do Weg Equipamentos Elétricos S.A.,
através de troco de ações, mediante autorização do Conselho de

Administração.

MARLAN 21 ANOS
Da junção do nome da fundadora Marli e de seu pai Antonio - in

memorion - no dia 23 de janeiro de 1989 nascia a Morlon em

Joraguó do Sul. Hoje, estabelecido no vizinho G'uaramirim, produz
modo com as marcos Marlan, Marlon Ieen e Flor D'Morlon,. com

grande suce�so.

SALOÃO DE VERÃO
Acontece nos dias 13 e 14 de março, no �ren9 Jar�guó, o Feira
Soldão de Verão. Estarão disponívei� '128 stands.Outras infor

mações no telefone 3371-67�7 01) Ó�nHnistrótivo@episteme.;
.

eventos.com.br.

Ikarsten@netuno.com.br

EFEITOS DA CRISE

Produção industrial tem queda de 7,4%
No mês de dezembro, queda foi de 0,3%, aponta pesquisa feita pelo IBGE
)

Afetada pela crise econômi

ca mundial, a produção da in

dústría brasileira caiu 0,3% em

dezembro em relação a novem

bro e' fechou 2009 com queda
de 7,4%, segundo dados divul

gados ontem pelo IBGE. Esta foi
a maior retração da indústria

em quase duas décadas, desde
1990. Em 2008, a produção ti

nha avançado 3,1%.
Foi o segundo recuo da ativi

dade industrial na comparação
mensal. O IBGE revisou para
baixo o dado de atividade em no

vembro, de uma queda inicial
mente divulgada de 0,2% sobre
outubro para recuo de 0,8%. O
dado de outubro sobre setembro

foi revisto para cima, de cresci

mento de 2,3% para 2,9%.
Na comparação com dezem-

bro de 2008, no entanto, a produ
ção registrou alta de 18,9%.

Em dezembro sobre' novem
bro, asmaiores quedas da produ
ção foram de Material eletrônico
e equipamentos de 'comunica

ções (-12,2%), Veículos automo

tores (-1,2%) e Alimentos (-1%).
Entre as categorias de uso,

apenas os bens de consumo du
ráveis tiveram recuo, de 4,9%, su

'gerindo, segundo o IBGE, "uma

acomodação após crescimento'
ao longo de 2009, influenciado

,
principalmente pelos incentivos
fiscais para automóveis e eletro
domésticos da linha,branca". ,

Em relação a dezembro de

2008,' a produção cresceu em

22 dos 27 setores, com desta

que para Veículos automotores

(129,6%), e Máquinas e equipa-

mentos (33,9%).
Todas as categorias de uso

tiveram crescimento ano a ano,

sendo a maior a de bens de
consumo duráveis, de 72,1%.
A produção' de bens de capital
saltou 23%; a de bens interme
diários aumentou 21%, e a de
bens de consumo semi e não

duráveis avançou 6%.
Em 2009 como um todo, as'

quedas mais fortes da atividade
foram de Máquinas e equipa
mentos (-18,5%), Veículos auto
motores (-12;4%) e Metalurgia
básica (-17,5%).

A produção de bens de capi
tal recuou 17,4%; a de bens inter
mediários caiu 8,8%; a de bens
de consumo, duráveis declinou

6,4%; e a de bens semi e não du
ráveis teve baixa de 1,6%.

DIVULGAÇÃO

Apesar da queda no ano,

na comparação com dezembro

de 2008, a produção
registrou alta de 18,9%

LOTERIAS

CONCURSO N° 501

eH - 02 - 03 _. 04 ,_ fJ6
(H;� -1'2·- t5 -1'1-, '11:1
�n �'I' '2 �� ·l,r�,. �-,Ii.

-

•• ,.1 •• '

.,c,. '''iI· -- .iI;,,)

INDICADORES

, TR

cus
- 985,37

BOVESPA �t 0,98%

POkJPANÇA

28.JANEIRO.2010

FEVEREIRO.203 o

2.FEVEREIRO.2010

2.FEVEREIRO.2010

DÓLAR COMERCIAL (EM RS) 1,8280 ,
1,8300 ,��. -1,67%

DÓLAR TURISMO (EM RS) 1,7700 1,9100 ." -4,32%

DÓLAR 'PARALELO (EM RS) 1,8500 2,0000 .", �2,63%

EURO (EM RS) 2,5508 2,5532 .11�j. - 1 , 3 5%
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OSCAR 2010

VARIEDADES---------

DIVULGADOS OS NOMES
DOS CONCORRENTES

"Avatar" e "Guerra ao Terror" lideram as indicações,
id "B d I 1/' "

segu: os por ustar os ng onos

lá
estão decididos os nomes

que vão disputar o maior

prêmio do cinema mun

I em 2010. O anúncio dos
concorrentes as 24 categorias
do Oscar foi feito na manhã de .

ontem, em Beverly Hills, pela
atriz Anne Hathaway e pelo
presidente da Academia de
Artes e Ciências Cinematográ
ficas de Hollywood, Tom She
rak. A cerimônia de entrega
deve ocorrer no dia 7 de mar

ço, um domingo, e será trans
mitida em mais de 200 países. '

"Avatar", de James Came-

,ron, somou indicações em

nove categorias e divide a lide
rança da disputa com "Guerra
ao Terror", de Kathryn Bige
low. Apesar de ter tido uma

campanha bem menor nos

cinemas do que 'Avatar", o fil
me dirigido por Bigelow está

próximo do concorrente nas

premiações americanas. "Bas-'

tardos Inglórios", de. Quentin
Tarantino, ficou em segundo.
lugar com oito indicações.

É a primeira, vez em 60

anos, desde 1943, que a ca

tegoria melhor filme terá dez
candidatos ao invés dos cin
co tradicionais - mudança
que abre caminho para filmes
"menores", como "Distrito 9".
Este ano, as categorias de me

lhor filme e melhor direção
'

acabaram se tornando uma

batalha entre James Cameron
e Kathryn Bigelow (ex-mulher
de Cameron), quem tem domi
nado a temporada de prêmios
que antecedem o Oscar em

Hollywood.
Mais uma vez, o Brasil está

fora da disputa. Salve Geral,
filme de Sérgio Rezende, es

tava cotado para participar do
, prêmio, mas não passou pela
primeira peneira dos eleitores
de filme estrangeiro.

• AVATAR(1)
Longa-metragem de ficção científica

escrito e dirigido por James Cameron,
foi considerado uma inovação pelos
críticos no que diz respeito à tecnologia
cinematográfica. O filme conta a histó
ria da luta entre nativos e humanos pelo
domínio da biodiversidade do planeta

I'..
'

Pandora. O épico, que deve continuar
nos cinemas por algumas semanas, já '

ultrapassou a marca dos US$ 2 bilhões
em faturamento.

• GUERRA AO TERROR (2)
De Kathryn Bigelow, é um retrato cru

e violento dos soldados de elite no Iraque
que fazem um dos trabalhos mais perigo
sos do mundo: desarmar bombas no cora
ção do combate. O filme chega ao ponto
alto quando o líder dos soldados se rende
à selvageria e tudo se torna um caos. Foi

considerado pela crítica um dos melhores
filmes de guerra atualmente.

• BASTARDOS INGlÓRIOS (3)
Mais uma- vez, Quentin Tarantino

mistura linguagens, épocas e escolas. A

inspiração musical e a tensão dos duelos
vêm dos faroestes, com cenas que deixam
entrever a influência da nouvelle vague e

a temática de vingança de John Ford. O
áustríaco Christoph Waltz, no papel de
Hans Landa, destacou-se e foi aclamado

pela crítica.

• UM SONHO POSSíVEL
Drama dirigido por John Lee Hanco

ck, o longa é baseado no livro "The Blind
Side" de Michael Lewis. O filme mostra

a história de Michael Oher (Quinton Aa
ron), um jovem 'negro morador de rua que
é ajudado por urna família branca que
acredita em seu potencial. Coma ajuda
do treinador de futebol de sua escola e de
sua nova família, Oher terá de superar di
versos desafios.

• DISTRIT09

Dirigido por Neill Blornkamp, usa a

linguagem de documentário para expor
didaticamente uma premissa ficcional.
Invertendo os papéis, a trama se passa em
um mundo onde extraterrestres estão re

fugiados na Terra, sofrendo todo tipo de

• PRECIOSA

Adaptação de Lee Daniels, a trama

se passa no Harlem, em Nova York, em
1987. É a história de uma adolescente que Adaptação cinematográfica do ro

passa por privações durante a juventude, �

mance homônimo lançado em 2001 por
além de ser violentada pelo pai e abusada Walter Kirn, é-dirigido por Jason Reitman.
pela mãe. Tendo um filho para cuidar e A história é sobre um homem que gas
expulsa da escola" ela acaba encontrando ta seu tempo tentando acumular um

refúgio em sua própria imaginação.
'

milhão de pontos em milhas aéreas e

arranjar um emprego numa misteriosa .

companhia chamada MythTech. O fil
me acompanha sua vida isolada e filo
sofias, modificadas pelas pessoas que
conhece ao longo do caminho.

preconceito por parte dos seres humanos .

• EDUCAÇÃO
Dirigido por Lone Scherfig, conta a

história de Jenny, garota de 16 anos que
vive no subúrbio londrino em 1961. O
tédio com que ela encara os dias acaba

quando Danny, um homem de 30 e pou
cos anos, aparece em sua vida. Permeado
de reflexões, o longa mostra o dilema dos

jovens entre a educação formal e o apren
dizado da vida.

" • UM HOMEM SÉRIO
Comédia de humor negro dirigido

por Ethan e Joel Coeri; O filme mostra

a vida de Larry Gopnik, um homem .

.. MEtHOR ATOR COADJUVANTE.
• MattDamon, "lnvictus"
• Woody Harréíson, "Jheirne�senger;'.

• tflristoph�r Plummer, "The last statíon"
• Stanley:fucci, "Um olhar q,o l?araf�o"
• Christoph,.Waltz, "Bastardos inglórios'"

exemplar que .subitamente é deixado

pela esposa, se vê obrigado a sair de
casa e passa a enfrentar problemas no

trabalho por conta de cartas anônimas

que ,o difamam falsamente.

• UP - ALTAS AVENTURAS
Primeira animação daPixar a ser apre-

,

sentada em Disney Digital 3D, é dirigido
por Pete Docter e Bob Peterson. O enredo
conta as aventuras que o viúvo idoso Carl
enfrenta ao conhecer o escoteiro Russel e
se mudar, carregando junto sua casa, p�a
a América do Sul.

• AMOR SEM ESCALAS
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CLASSIMAIS------

"

1.,,1

3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

o CLIENTE É ESPECIAL, VENHA CONFERIRt

Taxas compartilhadas com o mercado
,

Carros co,,", procedência Transparência na negociação '

! I I h
I

I

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

::200c,Prata, flex, 1.02 Portas, Vidros la Travas Elétricas,
Alanne; Limpador e Desemtaçador Traseiro, Ar-quente.

2008, Preto, Ar-condícícnaoo, Direção Elétrica,
.

Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Computador
de Bordo, Limpador e Desembaçador Traseiro.

2007, Prelo, Ar-condicionado, Direção Hidráulíca, Vidros e

Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro, Cd
Player, Alarme, Bancos em Couro.

2007, Vermelha, Flex, Ar-condicionado. Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador
e Desemoaçador Traseiro. Rodas de êiga-Ieve., Faróis de

Neblina, Cd Player MP3, Alarme.
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CLASSIMAIS------
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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.

BETONEIRA - Vende-se, Menegotli, 120L,
semi nova, R$ 500,00. Tr. 33763406

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

BICICLETA - Vende-se, feminina, média (até'
10 anos), R$120,00. Tr. 33723392 .

CAMA - Vende-se, casal, madeira maciça, R$
130,00. Tr. 3276-0340

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

CONSORCIO DE IMOVEIS - Vende-se, R$
53.000,00. Tem pago 9.500,00 vende por
5.000,00. Acerta materiais de construção
como parte.Tr. 33700983

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

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

CLASSIMAIS--�---
ESTEIRA ELETRICA - Vende-se, R$ 250,00.
Tr. 33763406

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

FILHOTE - Vende-se,York Shire, machos e

fêmeas. Tr: 3375-2006 ou 9146-4864.

FILHOTES - Vende-se, Maltes, machos e

fêmeas. Tr. 33752Q06 I 91464864 MÓVEIS.- Vende-se, escritório, 2 mesas,1
armário, 2 portas, 1 balcão, 2 cadeiras

giratórias, 4 cadeiras fixas, 2 cestos de lixo, 1
. caixa de correspondência. Tr. 47 8443-3999
ou 3376-1996

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

FIO DE LÃ - Vende-se, R$ 20,00kg. Tr.
33723392 NINTENDOWII- Vende-se, destravado, 25

jogos, R$ 999,00. Ou troco por X-box 360. Tr.
9917-3771'FREEZER - Vende-se, Cônsul, 170 Its, R$

250,00. Tr 33761403
OFICINA - Vende-se, de bicicleta, corupa, com
todo maquinário e estoque, uma ótima fregue
sia, ótimo ponto comercial. Tr: 3375-2798

GELADEIRA - Vende-se, R$ 300,00. Tr.
33763406

IMPRESSORA - Vende-se: Ploter, HP Desing
jet, 110 plus, tamanho A1, R$ 4.500,00. Tr.
3276-0340

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

KIT - Vende-se, de alarrne residencial insta
lado. Tr: 9944-5352.

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

KIT XENON - Vende-se, 6.000K, R$150,00.
TR. 3276-0340

PLAY STATION ONE - Vende-se, R$ 100,00.
Tr. 3276-0340.

LANCHONETE - Vende-se, completa no Bairro

Baependi. Tr: 9613-7754.
ROLLERS - Vende-se, 37/38. R$ 50,00. Tr.
3276-0340
ROUPAS GINÁSTICA - Vende-se, de suplexx,
cl estoque 500pc. Tr. 8849 3600 I 473273
-5144 (após 18hrs)

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

LAVAÇÃO - Vende-se, Ilha da Figueira, aceita
carro. Tr: 8826-ª636.

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

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

TANQUE LAVAR ROUPA - Vende-se, fibra, 2
cubas, R$150,00. Tr. 3276-0340
TELEVISÃO - Vende-se, 14 polegadas, cl
controle, ótimo estado. R$: 150,00. Tr:
3370-0983.

JAQUETA DE COURO - Vende-se, pi moto
queiro, R$ 150,00. Tr. 3370-5533.

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

TELEVISÃO - Vende-se, 29", R$ 450,00.
Tr.33723392

LOJA DE MÓVEIS - Vende-se. Tr. 99975027

MAQUINA DE TRICO - Vende-se, manual, R$
100,00. Tr. 33723392

TELEVISÃO - Vende-se, 20", R$ 100,00.
Tr.33723392

MARCENARIA - Vende-se, Tr. 32748679

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

. UTENCILlOS PI MERCADO - Vende-se, serra
fita pi açougue, moedor de carne, balcão de

nho meramente ilustrativa. ·Pro

frios e laticínios. Tr: 3273-5065.

VENDEDORAS EXTERNAS - Precisa-se, R$·
1.500,00, carro cl motorista, almoço, vale
transp., idade entre 18 e 40 anos, 2° grau
completo. Tr. 3273-5673 I 3372-0013 I 9183-
4271, cl João.

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

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

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

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

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

I DOA-SE
CACHORROS - Doa-se, adultos, pequeno e

médio porte, fêmeas e machos. Tr. 3276-0340.

• CASAS
AMIZADE - Vende-se, alvenaria, área de
200m2, 'semi-mobiliada, terr. 450m2, liberada
pi financiamento bancário. Prox, ao posto
novo. Tr: 8843-5751.

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

200 metros da praia. Tr: 9953-5627

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

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se, prox.
ao supermercado Brasão, mista, 2 qto. R$
28.700,00 à vista. Tr: 9137-5573. CRECI
11831.

BARRA DO SUL - Troca-se, por chácara ou

terr. em Jaraguá. Tr: 8824-1107.

ESTRADA NOVA - Vende-se, prox. a Une�,
alv., laje, 4 qts, 2 bwc, garagem 3 carros, R$
150.000,00. Acerta casa de menor valor. Tr.
91375573 I 33716069 - Creci 11831
ITAJUBA - Vende-se, nova, alv.. Tr. 91434423

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

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

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

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

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

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

RIO DA LUZ - Vende-se, 2 qts, 1 bwc, R$
90.000,00. Tr. 3370-6370/9965-9934 I
8447-0376

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

.. APARTAMENTOS

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

.

BAEPENDI- Vende-se, 2 qts, 1 bwc, sacada
cl churrasqueira, R$ 95.000,00. Tr. 3370-6370
19965-9934 I 8447-0376

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

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

CENTRO - Vende-se, Ed. Menegotli, 2
qts + dep. Empregada, bwc privativo, R$
130.000,00, acerta 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.

ITAJUBA - Vende-se, 2 qts, mobiliado, R$
120.000,00. Tr. 33707881 133761315/
99056588 cl Leonel

JGUÁ! CURITIBA. - Troca-se ou vende, apto.
pequeno em Jaraguá do Sul por outro no

Centro de Curitiba. Tr. 33764587

MEIA PRAIA ITAPEMA - Vende-se, 165,34 m2
, heliporto, 2 vagas garagem. R$ 600.000,00 .

Tr: 8408-8157 ou 8408�8159.

• TERRENOS

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

.

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

.
BARRA VELHA - Vende-se, terreno no tabu
leiro, frente pi o mar, 300m2, R$ 150.000,00.
Tr. 88146407

BARRA DO RIO CERROI PRAIAS - Troca-se,
terreno na Barra do Rio Cerro por meia água
na praia. Tr. 33709217 OU 99895750

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

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

ILHA DA FIGUEIRA;;- Vende-se, 15x30 =
450m2, Rua Ricardo Karssner, asfaltada. Tr.
99695540

JGUNSCHROEDER - Compra-se, acima de
3.000m2. Tr.33714008 I 88026635

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

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

NOVA BRASILlA - Vende-se, 728m2. CI
galpão, prox. ao 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 Jaraguá do Sul. R$
95.000,00. Tr: 9975-3092.

PiÇARRAS - Vende-se, 3 quadras da praia,
576m2, Rua das Figueiras esq. Com Pedro
Bencz. R$ 80.000,00 aceita negociação. Tr.
84028775

PiÇARRAS - Vende-se, Beira Mar, 325m2, Rua
das Oquideas 3 lote. R$ 100.000,000, acerta
negociação. Tr. 8402 8775

RAU - Vende-se, comercial, 507m2, fundos
do Mercado Brasão, Rua Afonso Nicoluzzi. R$
170.000,00. Tr. 99757708

SÃO LUIS - Vende-se, 351 ,64m2, R$
90.000,00. Tr.3370-63701 9965-9934 I
8447-0376

. 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• Ir: 9101-8302.

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

,

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

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

RIO CERRO 11- Vende-se, 50000 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.

SITIO - Vende-se, 120.000m2, cl arvores
frutíferas, área propicia pi pasque e pague, R$
450.000,00. Tr. 33705603 I 99735780

TIFA AURORA - Vende-se, 37.000m2,
pastagem, plantação e riacho, R$ 65.000,00.
Tr. 33722818

TIFA AURORA - Vende-se, 30.000m2, cl
nascente e casa nova, R$ 65.000,00. Tr.
33722818

� LOCAÇÕES .

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

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

CENTRO - Aluga-se, salas comerciais, Av.
Pref. Waldemar Grubba. Tr 99975027

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

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

t SALAS COMERCIAIS'

AGROPECUÁRIA - Vende-se, Walter Mar

quardt. Tr. 3370-0370

CENTRO - Vende-se, ponto comercial, com
mesanino, ideal para loja. Tr. 99791101
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JARA6UÁ 00 SUL se R. BARÃO DO RIO BRANCO. 340, CENTRO, 47 3275.2055

JOI�� se R. DR. JOÃO COUN, 1756, AMÉRICA. 47 3435.2080 I 3025.7280

CASA GERALDO COLCHÕES E ACESSÓRIOS RUA BLUMENAU, 189,47 3029-3700

casageraldO@netuno.com.br I www.casageraldo.com

www.

mannes.

com.br
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tinha de Fundo Por Genielli Rodrigues, interina

Julimar Pivatto
julimar@ocorreiodopovo.com.br

Convocação
o técnico de handebol, Everton

Sales, recebeu uma ótima notícia
essa semana. Pela segunda vez na
carreira ele comandará a equi
pe de handebol masculina, na

categoria cadete, durante uma

competição oficial. Desta vez

o desafio será no Campeonato
Brasileiro de Seleções, na cidade
de Saudades do Iguaçu (PR), de
12 a 16 de outubro. Em 2004, Sales
comandou a mesma categoria no
extinto Jogos da Juventude.

ESTADUAIS

PESQUISA

Varzeano·· UM ESTUDO ENCOMENDADO
. PELA CBF REVELOU QUE: 53% DOS

.

BRASILEIROS APROVAM RICARQO
TEIXEIRA, 72% ACREDITAM QUE
A CBF REGULA O ESPORTE, 78%
TORCEM PARA UM CLUBE E 49%
COMPRARAM ALGUM OBJETO

DE SEU TIME EM 2009.

Um dos campeonatos amado
res mais tradicionais da região re
cebe inscrições apartir do dia la. -

Em sua 28a edição, o Campeonato
de Futebol Raul Valdir Rodrigues,
o Varzeanó (foto abaixo), terá seu

congresso técnico no dia 4 de mar
ço. As inscrições vão até o dia 2 do
mesmo mês e a fixa pode ser bai
xada no site da FME (www.fme
jaraguadosul.com.br). Esse ano

a premiação promete agradar os
times. O vencedor fatura R$ 2mil.

DOIS TOQUES
UMA DÉCADA.A Ajab (Associação
Jaraguaense de Basquetebol)
completou dez anos na última

segunda-feira.
***

PIERO RAGAZZI CONQUISTAS.As principais
conquistas foram os Jasc,
tricampeão estadual juvenil,
bicampeão dos Joguinhos (2004
e"2007, feminino) e duas Olesc.

***

VÔLEI-As duplas que desejam
participar do torneio de vôlei
de areia já podem se inscrever
na FME, na Arena Jaraguá, com
custo de R$ 20 a dupla.

***

PREMIAÇÃO • O evento será nos dia
27 e 28 de fevereiro no Acarai e
a premiação varia de R$ 200 a

R$ 50, com troféu e medalhas.

-

Corinthians estreia camisa nova
No Gauchão, Grêmio já tem substituto para Souza, que ficará seis meses fOE�ÇÀo
DA REDAÇÃO

O Corinthians estreia sua

. nova camiseta hoje diante da
Ponte Preta, às 21h50, no está
dio Moisés Lucarelli. O unifor
me número três tem uma cruz

roxa no peito, em alusão a São
Jorge. Mano Menezes terá, no
mínimo, três alterações em

relação à equipe que venceu

o clássico contra o Palmeiras.
Além do lateral-esquerdo Ro-

.

berto Carlos, expulso, o volan
te Ralf e o atacante Jorge Hen-

o rique, serão poupados ..
Também' pelo Paulístão, o

São Paulo enfrenta o São Ca
etano, às 21h50, no Morumbi.
O técnico Ricardo Gomes dis
se que a fase de testes acabou
e vai escalar o time que estrea
rá na Taça Libertadores.

No Gaúchão, Souza ficará

seis meses afastado devido a

uma contusão no joelho es

querdo. Hugo substitui o meia
na partida do Grêmio contra o

São Luiz, às 16h, no Olímpico.
O restante do time deve ser o

mesmo do Gre-Nal. O Interna
'cional, depois de um clássico
desgastante, anunciou que jo
gará com o time B hoje contra
o Novo Hamburgo, às 21h50,
no Estádio do Vale.

Pelo Carioca, o Flamengo
tem pela frente o Olaria, às
21h50, no Maracanã. Com Pet
afastado por questões discipli
nares, o meia Vinícius Pache
co terá a chance de jogar no
lugar do sérvio.

O Atlético-PR busca me

lhor posição da tabela contra o

Cianorte, às 19h30, 'na Arena
da Baixada. Para isso, a equi-

pe está se reforçando, ontem
o centroavante argentino [a
vier Toledo, foi apresentado.
O rival Coxa joga fora de casa,
contra o Operário, um pouco
mais tarde, às 21h45.

O Catarinense também está

pegando fogo. Hoje são dois
. confrontos: Brusque e Atléti
co de Ibirama, às 20h30, no
Augusto Bauer, e Criciúma e

Chapecoense, às 22h, no He
riberto Hülse.

São Paulo encerro

testes e coloco
titulares em

campo, um deles
é Mirando (D)
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Sistema de pontuação e regra para uso de pneus serão diferentes já nesta temporada
As equipes e as principais

autoridades da Fórmula 1 de
cidiram realizar mudanças no

sistema de pontuação e na re-

,gra dos pneus -para este tem

porada, assim como proibir o

uso do polêmico "difusor du

plo" a partir de 2011.
A Federação Internacional

de Automobilismo (FIA) dis
se em comunicado divulgado
ontem que o novo sistema
de pontos vai premiar os 10

primeiros colocados em uma

sequência 25-18-15-:12-10-8-
6-4-2-1, para encorajar a cha
mada "corrida para vencer".

Em dezembro, a FIA ha
via afirmado

. que os pontos
seriam distribuídos na sequ
ência 25-20-15-10-8-6-5-3-2-1

para valorizar os vencedores
das corridas e valorizar as ul

trapassagens.
A Comissão da Fl, que re

. úne as equipes e os principais
acionistas da categoria, deci
diu realizar as mudanças em

uma reunião na segunda-feira.
As medidas serão submetidas
ao Conselho Mundial de Au
tomobilismo para aprovação
final dentro de 48 horas, mas
a aprovação já pode ser dada
como garantida.

As regrás dos pneus serão
modificadas para que os pilo
tos que alcancem a fase final
do treino classificatório te

nham que começar a corrida
com o mesmo jogo de pneus
com o .qual estabeleceram sua

posição no grid de largada.
Isso vai incluir novos elemen
tos estratégicos nas corridas.
"O número de jogos de pneus
para pista seca permitidos por

- equipe foi reduzido de 14 para
11", informou a FIA;

Para 2011 serão banidos
os "difusores duplos" que
causaram muita polêmica na

temporada passada desde a

primeira corrida, .quando al-
- -

gumas equipes, como a cam

peã Brawn, apareceram com

uma interpretação radical
das regras.

Outro assunto discutido
na reunião foi a questão da
numeração dos carros. A Sau

ber, que ficou com o espólio
-da BMW, poderia herdar os

números nove e dez da antiga
equipe. Porém, em novembro,
a FIA tinha divulgado uma

lista que ainda não continha a

escuderia suíça.
Trocar os números após a

entrada da Sauber provocaria
mudanças na Renault, na Force
India, na Toro Rosso e em todos
os times estreantes. Por isso, fi
cou decidido que os pilotos de
Peter Sauber correrão como 26
e 27. Nos treinos de Valência,
inclusive, a Williams de Barri
chello já estava com o nove.

Difusores duplos, que tanto
causaram polêmica na

temporada passada, serão
proibidos em 2011

DIVULGAÇÃO

Novo Go11.0 yHT (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,
Total Flex, 4 portas, com preço promocional à partir 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
portas, com preço à vista a partir de R$ 45.490,00. Gol- g;4 1.0 2 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: 03/02/2010

WW\N'.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. tê);. iii_. 4732746000
Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança ..

------------_._----------_._---_......_----_.....__._----------------------------_----......._---�-------._---,-,-_ ....._------- .....-----------_.:..._--------�-------__------------
.

.
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Finalmente
A novela termina após 16 me

ses. Sem entrarnomérito da dispu
ta entre Nilson Bylaardt (PMDB) e

Evando Iunckes (PT) é um absurdo
a Justiça Eleitoral levar tanto tem

po para decidir quem é o prefei
to de Guaramirim. Enquanto as

autoridades do judiciário levam
meses pará decidir o caso, a po
pulação é a grande prejudica
da, pois a troca de mandatários
mudaos planos e projetos para o

desenvolvimento domunicípio.

,.

---POLITICA o CORREIO DO POVO DQUARTA-FEIRA, 3 DE FEVEREIRO DE 2010

Por Giovanni Ramos, interino

Carolina Tomaselli

M�dança
Com a entrada de Nilson Byla

ardt (PMDB), inverte o posiciona
mento da Câmara de Vereadores.
A oposição passa a ser maioria, .

com cinco vereadores (incluin
do o presidente da Casa) contra
quatro. Como Bylaardt deve vol
tar com o mesmo. secretariado,
João Valdemiro Dalprá (PMDB)
deve trocar o Legislativo pela
Secretaria de Agricultura e Meio -

Ambiente, dando lugar ao su

plenteMatheus Safanelli (PMDB) ..

ARQUIVOOCP

Internet
o perfil falso do 'governa

dor Luiz Henrique da Silveira
na rede social Twítter foi re
tirado ontem do ar. O cadas
tro já possuía mais de 120 se

guidores e foi feito durante a

viagem de Luiz Henrique ao

exterior. O governo do Estado

registrou um-boletim de ocor
rência na polícia que deve in -

.

vestigar o caso. Se for .pego, o

responsável pelo perfil pode
ser processado por falsidade

ideológica.

. Definição Excesso
O PI do Vale do Itapocu O número de eleitores no

deve definir nesta semana o Vale do Itápocu não ultrapassa
nome do candidato a deputado os 150 mil, mesmo assim todos
estadual pela região. De acor- .' os partidos insistem em lan
do com informações de dentro çar .candidatos. No momento,
do partido, estão na disputa o nove partidos estão dispostos a

vereador de Jaraguá do Sul Jus- enviar um nome para a Assem
tino da Luz, o diretor do grupo bleia Legislativa. O excesso de
teatral Gats Leone Silva e o participantes divide os votos

vereador de Schroeder Moacir e no final existe o- risco de ne

Zamboni. Para a'Câmara dos nhum ser eleito. Assim foi em
.

Deputados, O' ex-deputado es". 2006, quando o Vale conseguiu
tadual Dionei da Silva é o único apenas dois suplentes de depu-
nome Que surgiu na sigla. tado estad,ual.

ca rol i na@ocorreiodopovo.com.br

Dr. Bruno Borratho Gobbato
Ortopedia e Traumatologia
C�rurgia do Ombro, Cotovelo e Videoartroscopia
CRM-SC 15190

VITAL SAUDE CLÍNICA DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS
Rua João Picolli, 260, Centro
Jaraguá do Sul - se 89251-590
Tel: 413370 ..0366/ 3310 ..1867
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ARTUR MULLER PODE SER DEMOLIDO
Prefeitura estuda implantar novo terminal de ônibus no terreno do ginásio

implicariam em grandes mu

danças nos trajetos dos ônibus

já existentes hoje.
'1'\ Epitácio Pessoa, por exem

plo, é próxima à saída para os'

bairros Nereu Ramos, Amizade,
Vila Lenzi e Santa Luzia. Isso
iria possibilitar que os ônibus

JARAGUÁ DO SUL trafegassem sem realizar mui-'
A Prefeitura estuda a possibi- to ziguezague", explicou. Outra

lidade de instalar o novo termi- questão, conforme Panstein, está
nal urbano no terreno que hoje relacionada com o valor das de

abriga oArturMüller. Ainda este sapropriações. "Como o terreno

mês o governo deve decidir se o do Artur Müller é da Prefeitura,
ginásio, utilizado pela comuni- não haverá gasto com isso. Além
dade para atividades esportivas e disso, em todas as ruas de aces

culturais, será mesmo demolido. so, seria necessário desapro
O objetivo da medida é reestrutu- priar apenas um imóvel na Ber
rar o sistema de transporte coleti- nardo Grubba (rua do Angeloni
vo e integrar o espaço localizado novo)", destacou Panstein.
na Avenida Getúlio Vargas ao O tamanho do terreno do
Centro Histórico. ' ginásio também é um atrativo.

De acordo com o secretá- '�área tem 5,7 mil metros qua
rio de Planejamento, Aristides , drados, que é um espaço muito
Panstein, o levantamento sobre' maior do que o disponível onde
os possíveis locais que pode- o atual terminal está instalado",
riam abrigar o novo terminal foi acrescentou. A criação de três
-solícítado pela prefeita Cecília . mini-terminais no município
Konell. Segundo ele, o terreno também está sendo estudada

que abriga o ginásio é conside- pelo governo. Os bairros mais.
rado ideal para a implantação cotados seriam o Água Verde
da nova estrutura por questões (perto do Chopp Clube), a Ilha
geográficas e econômicas. Pri- da Figueira e o Jàraguá Esquer
meiro, ele destaca que as ruas

. do (perto do acesso à Barra do
nas imediações - Epitácio Pes- Rio Cerro).
soa, Coronel Bernardo Grubba
e a própria Getúlio Vargas - não DAIANE ZANGHELlNI

ATUAL ÁREA NO CENTRO PODE SER
, ,

INTEGRADA AO CENTRO HISTORICO
No ano passado, a Prefeitura

descartou o projeto de ampliação
. do atual terminal urbano. Um
dos problemas constatados foi o
alto custo de execução, orçado
em R$ 3,2'milhões. Na época, a
administração considerou que o

valor era muito mais alto do que
a Canarinho teria condições de

pagar. Isso porque todo o inves
timento previsto na melhoria do
.sistema de transporte coletivo -

incluindo a bilhetagern eletrôni
ca e o passe único, que já estão
em vigor � era de R$ 3,7 milhões.

Outro impasse dizia respeito
ao espaço físico, O projeto previa
que a nova estrutura' ocuparia
parte da Praça do Expedicioná
rio, considerada um dos patri
mônios históricos e culturais da
cidade. '� nossa ideia é integrar

.:>

o espaço que hoje abriga o ter-

minal com o Centro Histórico,

localizado nas proximidades",
afirmou. Ele destaca que o pré
dio, que data da década de 1940,
foi tombado e serámantido.

Em relação à possibilidade
de demolir o ginásio e instalar
no local o novo terminal, Ians
tein 'disse que a decisão não deve
passar pela aprovação daCâmara
de Vereadores porque o terreno

pertence à Prefeitura. A constru

ção de um novo ginásio também
deve ser estudada.

"Não vamos tomar nenhuma
decisão sem discutir amplamen
te o assunto. Mas acredito que o

Artur Müller está bastante 'aca
nhado' e hoje temos aArena para
comportar os eventos esportivos
da cidade. O treinamento dos
atletas também pode acontecer

. em outros ginásios da cidade,
como o da Arsepum, o do Sesi e
da AABB", comentou.

FOTOS PIERO RAGAZZI

Inaugurado em 1977, ginásio foi palco de campeonatos esportivos estaduais, como os Jogos Abertos de se

-

SITUAÇAO PREOCUPA ATLETAS E TREINADORES
A possibilidade de demolir

o ginásio divide opiniões. Se, de
um lado, a Prefeitura acredita

que essa pode ser a melhor solu

ção para reestruturar o transporte
coletivo, do outro lado a situação
desagrada treinadores e atletas.

É o caso do atleta Alexan
dre Augusto Stâhelín, 17 anos.

Ele faz parte do time juvenil de
basquete e costuma participàr

. Milton Matheus. Ele acredita

que a Prefeitura deveria estudar
um outro local para implantar o
terminal. 'Acredito que a comu
nidade, de forma geral, ficaria
prejudicada", considerou. On
tem, o presidente da Fundação
Municipal de Esportes, Márcio
Feltrin, estava em reunião du
rante a tarde e não foi localiza
do para falar sobre o assunto.

dos treinos no Artur Müller. ','O

problema maior é que tem gen
te que costuma vir aqui nos fins
de semana para jogar basquete
no pátio, andar de bicicleta e

andar de skate. E agora, será
que vai ter outro local dispo
nível para eles se divertirem7",
questiona.

Opinião semelhante tem o

treinador do basquete juvenil

Alexandre teme

que atletas e

comunidade

fiquem sem

espaço para
as atividades
esportivas

....•••.....•...•......•••...•••........ �.............•................... � .......•••.•..•.••.•••••......

O Ginásio de Esportes Artur Müller foi cons
truído pelo governo do Estado e inaugurado
pelo governador Antônio Carlos Konder Reis em
15 de março de 1977, com 1.808,22 'metros
quadrados de área construída. O imóvel, que foi
o primeiro complexo poliesportivo do município,

passou a ser de responsabltidade do município
em 2001. O ginásio já passou por reformas in

ternas e do telhado, sendo que a maior delas
foi em 2006, quando o espaço recebeu tabelas
hidráulicas de basquete e acessos para os defi
cientes físicos, entre outras melhorias.
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- Grávida de cinco meses é atropelada
Maria Corrêa, 29, morreu ao colidir com ônibus na José Theodoro Ribeiro
JARAGUÁ DO SUL

Maria Cristina Corrêa, 29

anos, grávida de cinco me

ses, morreu após ter sido

atropelada por volta das 5h
de ontem, no bairro Ilha da

_

Figueira. ,Segundo. relatos
de testemunhas à Polic ia
Militar, a mulher estava de
bicicleta na rua José Theo
doro Ribeiro, próximo ao Sa
lão Vitória, quando perdeu
o controle e cortou a frente
do ônibus da empresa Nossa
Senhora dos Navegantes, de
Blumenau. O motorista não

conseguiu parar a tempo.
Com a força do impacto, a

gestante foi lançada a alguns
metros do local. Ela chegou
a ser atendida pelos Bom
beiros e. o Samu, .mas não
resistiu devido à gravidade
dos ferimentos. Ela e o bebê

morreram no local. O corpo
foi encaminhado para o IML

(Instituto Médico Legal) de

Jaraguá do Sul.
Maria Cristina era casada

há cinco anos com o desem

pregado Anderson Sérgio dos
Santos, de 22 anos. O casal

.

tinha mais dois filhos, de
cinco e sete anos, e morava

na Ilha da Figueira. "Na hora
do acidente ela estava indo
trabalhar em uma facção nas

águas Claras", comentou An-.
derléia Márcia dos Santos,
cunhada da falecida.

O velório acontece na ca

pela da Igreja Sagrado Coração
de Jesus, em Massaranduba. O
enterro será hoje às 9h30 no

Cemitério Municipal de Mas

saranduba.

PIERO RAGAZZI

CRISTIANE ALVES Velório comoveu parentes e amigos da faccionista na tarde de ontem, em Massaranduba

Homem é atingido por cinco
·tiros e fica em estado grave
GUARAMIRIM

Um homem de 35- anos foi
atingido por cinco tiros por
volta das 18h30 de ontem,
na BR-280 (p-erto da Weg

, Química), em Guaramirim.
A tentativa de homicídio
aconteceu quarido a vítima,
Sérgio de Mello, voltava para
casa acompanhado de seus

dois filhos, um menino de

aproximadamente 11 anos e

uma adolescente de 13, que
presenciaram o crime. O sus

peito não foi localizado.

Segundo a Polícia Mi

litar, os tiros foram dispa
rados por um motoqueiro,
que estava a poucos metros

da vítima. Quatro disparos
atingiram a cabeça e um

acertou a clavícula. Até o

fechamento desta edição,
Mello estava sendo atendi-

.

do no centro de emergênçia
do Hospital São José.

Segundo o bombeiro Cé
lio. Michalak, que participou
no atendimento à ocorrência,
Mello estava consciente quan
do a equipe chegou ao local.
"Nós fizemos todo o procedi
menta de primeiros-socorros e

seguimos para o Hospital São
José", relembrou. De. acordo
com ele, o homem teve duas

paradas cardiorrespiratórias e

foi reanimado no trajeto para
o hospital.

COMUNICADO'
Comunicamos que a ação entre amigos em

prol do tratamento de Jordan Lechnsr
Macle], portador do "Sindrome de Duchene",

na China. O numero sorteado é 3978 -

. /

Loterial federal 09/01/2010. Cujo o bilhete
correspondente não havia sido vendido.
Assim sendo continuara a venda dos

bilhetes e a data do próximo sorteio será
13/03/2010, valendo todos os bilhetes.

Simone Alice Lechner

FALECIMENTOS

Faleceu às 21 h do dia 29/1, o Sr. Salus
tiano Joaquin Rodrigues, c�m idade de
88 anos, o sepultamento' foi realizado
dia 30/1, às 16 horas, saindo o féretro
da Capela Mortuário da Vila Lenzi, se

guindo após poro o cemitério Municipal
da Vila Lenzi.

Faleceu às 20h do dia 29/1, a Sra. Marli
Gessner, com idade de 43 anos, o sepul
tamento foi realizado dia- 30/1, às 16 ho
ras, saindo o féretro da Igreja São Pedro

Apostolo no Bairro Caixa Dagua em Gua
ramirim, seguindo após para o cemitério
Municipal de Guaramirim.

Homem preso por furto ii· residência
Suspeito de 34 anos foi encontrado no prédio abandonado da Nicopel

PIERO RAGAZZI

JARAGUÁ DO SUL

A Polícia Militar deteve
um suspeito de 34 anos por
furto à residência, na tarde de

segunda-feira. O acusado foi
localizado no prédio aban
danado da empresa de reci

clagem Nicopel, na rua Max

Wilhelrn, Bairro Baependi, e

levado para a delegacia, onde
foi ouvido e levado para o

Presídio de [oinville.
Segundo informações da·

PM, o' suspeito estava com

todos os itens roubados da
casa: uma bicicleta, uma TV
de 21 polegadas, um apa
relho de home theater, três

pares de tênis e várias peças
de roupas. Ele tem duas pas
sagens pela polícia por apro-

.

priação indébita.
O furto aconteceu na rua

Carlos May, também no Ba

ependi. O morador não es

tava
.

em casa no' momento
da invasão e' acionou a PM
ao perceber que os objetos
·haviam sumido. No prédio
os policiais encontraram
colchões e cobertas, o que

. indica que o acusado estava
usando o local como abrigo
há alguns dias. Policiais localizaram os objetos furtados na tarde de terça-feira, no Baependi

)
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BOMBEIRO MANDA NOTICIAS
MISSÃO DE PAZ'
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FOTOS CÉSAR JUNKES

Neilor Vincenzi, da corporação jaraguaense, está no Haiti há uma semana

JARAGUÁ DO SUL
. "Estamos dormindo todos

no pátio, niriguém tem cora

gem de ficar dentro da casá".
FQi dessa forma que o bombeiro
Neilor Vincenzi, 34, encerrou

o primeiro contato feito com a

família desde a chegada ao Hai-
ti, há uma semana. Por e-mail, ANIVERSÁRIO SEM

ele conseguiu mandar notícias COMEMORAÇÃO
apenas na tarde do último do- Na segunda-feira, a família

mingo. Na mensagem, de pou- de Neilor Vincenzi fez um bolo

cas linhas, faz um apanhado virtual e o enviou por e-mail ao

sobre o cenário encontrado no bombeiro. No entanto, as come

país devastado pelo terremoto morações pelo aniversário vão

do dia 12 de janeiro. ficar para o retorno dele. Con-

Segundo a mãe dele, Neli, forme a filha, Djennífer, 13, o

66, O trabalho no local deve tê- 10 de fevereiro foi, no mínimo,
lo deixado de "coração aperta- estranho. 'Acabou sendo um

do". Principalmente, porque dia igual aos outros. Se ele esti

os socorristas estão resgatando vesse aqui teria festa e telefone

corpos de meninos e meninas tocando o tempo todo", diz.
mortos nos desabamentos pro- Para amenizar a saudade, a
vocados pelo tremor de terra. '. garota aguarda mensagens e,

"Essas coisas mexem com meu ainda, lembra do pai com um

filho", comenta lembrando do pertence específico. Sempre
serviço realizado por ele ao que a mãe, Adriana, sai de casa

longo da enchente que atingiu rumo ao trabalho, a adolescente
Santa Catarina em novembro abraça o travesseiro dele e volta

de 2008. a dormir.

ainda foi à cidade de Ilhota e

se impressionou ao retirar dos
escombros uma criança em es

pecial. Ela havia falecido com a

chupeta na boca. "Disso o Nei

lar não esquece, ficou gravado
na memória", completa a mãe.

Naqueles meses, além de
atuar no Vale· do Itapocu, ele KELLY ERDMANN

--_ •.

',�
Cunhada de Vincenzi, Andréia foi uma das primeiras a ler as notícias

Djennifer ameniza a saudade que sente do pai dormindo com o travesseiro dele e vendo fotografiàs

DE OLHO NO E-MAIL
As primeiras pessoas a lerem

o e-mail do bombeiro foram os

cunhados Andréia e Paulo Buc
cio. "Olhamos a caixa de entrada
todos os dias na espera de men-

.

sagens, mas essa foi a primeira
desde que ele chegou ao Haiti",

explica ela.
Logo depois de receber o re

cado, por volta das 13h30 de do

mingo, os dois trataram de enca

minhá-la ao restante da- família.

Segundo Andréia, todos queriam
saber o queVicenzi havia escrito.

SEM DAIA-PARA O REIORNO
Se nem a data de ida ao Hai

ti foi totalmente programada,' o
dia do retorno é simplesmente
uma incógnita para a família de
NeilorVincenzi. De acordo com
a filha do bombeiro, Djennifer,
há a possibilidade de ele voltar
a Santa Catarina na próxima
semana. Entretanto, nada. está

agendado. "Talvez nem possa
avisar. Mas, quando isso acon

tecer vamos fazer uma festa de
aniversário atrasada e comemo

rar", completa a mãe .

.

O socorrista saiu de Schro-
.

eder, onde mora, na segunda
feira, 25. O primeiro contato

dele, este via telefone, foi na
terça-feira, 26, quando ainda

estava no Panamá. Depois dis
so, notícias só rio domingo.

O CONVITE
Neilor Vincenzi é um dos

comandantes do Corpo de
Bombeiros Voluntários de [a
ragué do Sul. O socorrista ti
nha sido convidado a ajudar
nos resgates em território hai
tiano no dia 18 de janeiro. De
acordo com a filha, Djennifer,
a convocação chegou por tele
fone enquanto eles pescavam
no Litoral do Estado. A ideia
inicial era viajar na terça-feira
seguinte. Mas, o embarque
aconteceu somente uma se

mana depois do previsto.
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Big Brother pode
continuar até 2016
O diretor Boninho confirmou em

uma entrevisto ii revisto "Vejo" que
o Globo tem interesse em renovar o

contrato com o Endemol poro conti
nuar produzindo o Big Brother Brasil
pelo menos até 2016. Por enquanto,
o programo só está garantido no

programação do emissora até 2012.
Perguntado se participaria do reality,
ele foi direto: "sou tão chato que se

ria eliminado no primeiro paredão".

Madonna e Jesus
Luz: fim do affair?

"ET" morre de

parada cardíaca
o humorista Cláudio Chirinian, que
interpretava o "ET" e fez duplo com

-

Rodolfo no programo du Gugu, morreu
ii 1 h30 de ontem, por couso de uma

parado cardíaco. Ele estava internado
no hospital Beneficência Portuguesa
de São Paulo desde quinto-feiro, 28
de janeiro. Cláudio sofria de proble
mas cardíacos, além dos pulmonares
gerados pelo tabagismo. O velório
aconteceu ontem em Osasco.

Segundo o imprenso internacional,
Madonna teria terminado o coso com

Jesus luz. O modelo é chamado de
"boytoy" pelo mídia americano por
que ele não passaria de um brinquedo
poro o popstar. Um amigo dela teria
declarado 00 site "Hollyscoop" que o

problema era "simples": A diferenço
de idade: Como isso durou um ano,
é um milagre pro muito gente. Os
boatos ainda não foram confirmados.

SUDOKU

I.
Essas fofuros
sõo o Lilinho,
o Boby e o

Rosa. O clic é
dos leitores

Cristiano Kopp
e Josione

Posquoli.

'�
SOBRE O J060
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem

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

Predomínio de sol, com nuvens. Pancadas de

SOLUÇÃO chuva isolados com trovoados. Não se descarto � Fases da lua
O risco de temporal. MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

» 7/1 15/1 23/1 () 30/1

.. Jaraguá do Sul e Região

HOJE
,

QUINTA SEXTA SÁBADO
MíN: 22°C MíN: 22°C MíN: 20°C MíN: 21°C
MÁX: 34°C MÁX: 34°C MÁX: 34°C MÁX: 34°C
Sol com chuva Sol com chuva Sol Sol

Vil ÁRIES

4fP' (20/3 a 20/4)
,-- 1

Gostos e objeti�os
� � em comum serao

muito importantes
nos assuntos do coração, mas
não insista em uma relação
desgastada demais. Ao reconhe
cer as suas dificuldades, terá a

oportunidade de evoluir as suas

p�óprias qualidades.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Boa fase para quem
está estudando ou

buscando um maior

aperfeiçoamento profissional.
Forte sintonia no amor: contorne
as diferenças! Pressa não é igual
velocidade. Valorize o que tem
de melhor e não se deixe levar

pelo inconsciente.

L� LEÃO

�� (22/7 a 22/8)
.: '} Terá a colaboração

�� que precisa. Sua
vida amorosa rece

be o estímulo das estrelas, mas
as relações desgastadas podem
não resistir. Buscar o equilíbrio
será uma excelente atitude. Pro
cure agir como aprendiz quando
for necessário. '
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ANIVERSÁRIOS

. Ademar Pans.tein '

Alice C. Duwe
Camilo Rombo
Carin Stern

, Carlos F. PrUbe
Daniel V. Kruger
Dirceu Krueger
Edemir B. Petry
Eduardo Fugel
Gerson Schmitz
Ivonete E. P. Ristau'
Jeferson A. Wilbert
Karla Ranghetti
Kelly F. Borges .

Lucas M. Weber
Maria S. d,a Costa
Maristela Moretti
Marli F. Bodenberg
Prlsclln Borchardt
Rafael lapela
Roberto C. Buzzarello
Ronaldo Retry
Sandro R. Alvize

DIVIRTA-SE

Arquiteto ousado
. Um amigo de longo doto vai visitar
o outro, que a-cabou de secesnr
Chegando lá, ele observo o varando
redondo, o solo redondo, os quartos
redondos, os banheiros redondos,
enfim, tudo redondo, até mesmo o

cozinho era redondo.
O amigo exclamo:
- Que inovação! Seu arquiteto foi
muito ousado!
E o sujeito, todo orgulhoso:
- Tive esta ideio quando falei com mi
nha noivo que iria construir uma coso

e minha sogra pediu para arrumar um

"cantinho" pra elo ...

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Quanto maior for a
identificação com

o trabalho, maior
será o prazer. No campo senti
mental, é preciso se desligar do
que ficou no passado. Moldamos
o destino com nossos pensa
mentos. Se você sabe o que quer,
saberá como conquistar.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

." Seu entusiasmo

{ contagiará as pes-
soas que te cercam.

Estará mais diplomático, mas seu
ciúme pode afetar o romance:
tente se conter! As coisas vão
caminhar mais depressa agora,
portanto, fique atento para não

perder as oportunidades.

AQUÁRIO .

(2111 018/2)
Deixe a sua indivi
dualidade de lado
e procure somar

forças. Viagem ou encontro ser

virá de estímulo à vida amorosa,
mas cuide com fofocas e menti
ras. Amor em fase de avaliação:
olhe para o seu coração e pense
no que você quer.

TOURO
-

(21/4 a 20/5)
Boas oportunidades
de sucesso para
você. Mas cuidado

para não confundir seus interes
ses: há sinal de �riga e desenten
dimento na paixão. Quando deixa
claro que sabe quais são os seus

limites, as pessoas entendem
melhor o seu recado.

� ""
CÂNCER

�.� (21/6 a 21/7)
;�,;..._ ...;i� Quanto mais liber-
: l dade de ação você

tiver hoje, melhor!
Ótima sintonia com familiares.
No amor, o clima promete muita
sensualidade. Concentre-se no

caminho escolhido e não nos

palpites alheios que podem
desviá-lo de seus objetivos.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Você pode obter
maior destaque se

souber agir sem se
expor. Momentos

de carinho nos braços de seu par
prometem ser deliciosos. Cultive
a autoestima e confie em seu

talento. Assim, fará a sua estrela
brilhar e iluminar seus caminhos.

CAPRICÓRNIO
� (22/12 a 20/1),

Ai{. Terá motiva_ção
para cenquístnr
algo que sempre

julgou impossível. Só não \

confunda os seus interesses no

campo afelivo, cuidado! Confie
mais nas pessoas que vivem ou

trabalham ao seu redor. Contan
do çom elas, você irá mais longe.

PEIXES

... (19/2 019/3)

,� Coloq�e suas� energias no

trabalho, seu
humer vai melhorar. Estará mais
confortável no anonimato. Man
tenha certo mistério sobre o seu

romance e evitará fofocas. Tudo
o que você conseguir iniciar e
criar renderá bons frutos depois.

l1J'
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Não perca as

esperanças de
recuperar dinheiro

perdido. Tudo que fizer com dedi

cação será reconhecido. O desejo
de segurança emocional estará à
flor da pele. Confie em si mesmo
e em suas capacidades, e você
atrairá o que deseja.
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'E só uma pesquisa',
diz Di"lma a jornalistas
Ministra tenta conter clima de euforia no PT
A ministra-chefe da Casa Ci

vil e pré-candidata do PT à Pre
sidência da República, Dilma
Rousseff, evitou ao sair do Con

gresso Nacional ontem, fazer co
mentários sobre a pesquisa CNT/
Sensus divulgada na segunda
feira que aponta empate técnico
nas intenções de voto entre ela e'
o governador de São Paulo, José
Serra (PSDB).

Ainda segundo a pesquisa, a .

ministra aparece pela primeira
vez à frente do governador de.
São Paulo nas respostas espon
tâneas sobre .quem deve suce

der o presidente Lula. Nesse

tipo de levantamento, não é

apresentada nenhuma lista de
nomes ao entrevistado. O pre
sidente Lula - que não pode
se candidatar - registra 18,7%,
logo depois, pela primeira vez,
vem Dilma, com 9,5%, seguida
de Serra, com 9,3%.

"É só uma pesquisa. Não vou
comentar", disse inicialmente.
Após a insistência dos jornalis
tas, Dilma disse: "na vida, a gente
não sobe de salto alto".

Na segunda-feira, Lula brin
cou durante um discurso numa

cerimônia de educação que o re

sultado da pesquisa não permitia
que sua pressão arterial subisse.
''Não sou de falar de pesquisa,
mas não há pressão que consiga
subir com a pesquisa de hoje,
que mostra que �s pessoas estão

rdlli/II,
-

Dilma participou da cerimônia de abertura, no plenário da Câmara

. compreendendo o que está acon
tecendo", disse o presidente.

NO CONGRESSO
Na abertura dos trabalhos do

Legislativo, o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva afirmou que
as condições macroeconômicas
do país hoje, apesar da crise glo
bal de' 2008 e 2009, "são saudá
veis" e garantem a retomada do
nível de crescimento.

"De um modo responsável,

o Brasil continua a criar a infra
estrutura necessária para que o

ciclo de desenvolvimento social
e econômico seja sustentável",
afirmou' o presidente em. sua

. mensagem anual ao Congresso.
Amensagem foi entregue ao pre
sidente do Congresso, senador
José Sarney (pl\ADB-AP), pela
ministra Dilma Rousseff (Casa
Civil) e lida pelo deputado Rafael
Guerra (pSDB-MG), primeiro
secretário da Câmara.

Reajuste na energia deve ficar menor
Aneel diz que cálculo das empresas do setor estava sendo distorcido

A diretoria da Aneel (Agên
cia Nacional de Energia Elétri
ca) aprovou ontem a proposta
de aditivo aos contratos de
concessão que faz com que da
qui para a frente os. ganhos de
escala nos mercados das distri
buidoras passem a ser levados
em conta no cálculo das tarifas.
Na prática; isso deverá implicar
em reajustes menores, na maio
ria dos casos.

A Aneel chegou a essa deci
são depois que no ano passado
foi descoberta uma distorção na

metodologia de cálculo dos rea-

justes, que fez com que os consu

midores não fossem beneficiados
com o repasse dos ganhos que as

empresas têm com o aumento
dos seus mercados. Calcula-se
que com isso os clientes das dis
tribuidoras pagaram cerca de R$
1 bilhão a mais, desde 2002.

. O aditivo ainda tem de ser as
sinado por cada uma das 64 dis
tribuidoras do país. "Cada agente
vai ter de submeter essa proposta
aos seus conselhos", disse o dire
tor-geral da Aneel, Nelson Hub- -

ner. Entretanto, a Aneel ressaltou
que na prática a proposta já está

valendo e será aplicada no cálcu
lo de sete reajustes de pequenas
distribuidoras, no interior de São
Paulo e de Minas Gerais.

As empresas que não concor

darem com a proposta de aditivo
aos contratos terão prazo de 10
dias para recorrer. Hubner afir
mou, porém, que a proposta foi
discutida com as empresas. "Le-
vamos essa questão às últimas
possibilidades e esperamos que
as empresas entendam o contex
to colocado. Nosso entendimen
to é de que a proposta está bem
equilibrada", disse Hubner.
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NOTA DE AGRADECIMENTO E
CONVITE PARA MISSA DE 70 DIA.

A família enlutada de

Jairo Wiest,
. ainda consternados com o seu falecimento, agradece

aos médicos, equipe de enfermagem e demais funcioná
rios do Hospital São José,' que tão bem o atenderam du
rante seu período de internação, e a todos os parentes e

amigos que enviaram flores, coroas e o acompanharam
até a sua ultima morada.

'

E convida para a missa de 7° dia, que será realizada
no dia 5 de fevereiro, às 19 horas na Igreja Matriz São
Sebastião.

A Família Enlutada.

. EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATNADO BRASIL-ESTADODE SANTACATARINA

Tabelionato do Município e Comarca de Jaraguá do Sul
- Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

AvenidaMarechalDeodoro da Fonseca n° 1589
Telefone: (47) 3273-2390' Horário deFuncionamento: 09:00h às 18:00h

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando
os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se,
desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser
lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para
aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s)
ou dorniciliada(s) fora daCircunscriçãoGeográfica daServentia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação
no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.
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.
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Apresentante: BANCO ITAÚSA DataVencimento: 05/01/2010 Valor: 769,00
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Protocolo: l36546 Sacado: AGUAVERDE INFORMATICAME CNPJ: 08.188.151/000
Cedente: DMR FOMENTOMERCANTIL IlDA CNPJ: 01.121.562/000
Número doTítulo: 11446-0 Espécie: Duplicata.deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 20/01/2010 Valor: 448,38
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 16,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 136703 Sacado: ALEXANDRE ROBERIDDEBORBA CPF: 038.494.829-44
Cedente: KA2COMERCIODE EQ PARAINFORMATIC CNPJ: 06.206.904/000
Número doTítulo: 5673 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 16/01/2010 Valor: 650,00
Líquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$13,89, Diligência: R$20,80, Edital: R$10,4O
Protocolo: 136264 Sacado:ANAPAULAWOLF SIANGE CPF: 015.982249-13
Cedente: DEMlLLUS - DMPARTICIPACOES $A CNPJ: 32291.486/000
Número doTítulo: 374967309 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil _

Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 16/12/2010 Valor: 1.895,74
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
-------------_:.._--------------------------------------------------------------_.:_-------------------------------------------------------------

Protocolo: 136449 Sacado: CARLOSALEXANDRE RAITER CPF: 060.112.989-07
Cedente:VAlDOCIRHAASME CNPJ: 03.986.145/000
Número do Título: 22534-2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação .

Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 15/01/2010 Valor: 200,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 136556 Sacado: ClAUDIO JOSEMIOANO CPF: 036.566.279-83
Cedente: ENOC DE SOUZAME
Número do Título: 0012

.

Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: UNlBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASILEIROSSA DataVencimento: 19/01/2010 Valor: 647,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 136638 Sacado: DEYVISGAIDINO PlNTER CPF: 443.540.459-15
Cedente: POllYFORMATURAS CNPJ: 02.109.085/000
Número do Título: 12466 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANKBRASILSA BANCOMUITIPW DataVencimentó: 21/12/2009 Valor: 82,70
Liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 136501 Sacado:EDITORASALlNASIlDA CNPJ: 10.647.976/000
Cedente: FORMIGARl INFORMATICA COMERCIO DEPRODUTOS ELECNPJ: 07.368.856/000
Número doTítulo: N 1082 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 20/01/2010 Valor: 160,00
Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 136570 Sacado: FERNANDATANEROllVEIRA CPF: 068.539.049-74
Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN lTD
Número doTítulo: 25552 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: UNlBANCO-UNlAODE BANCOS BRASILEIROSSA DataVencimento: 20/01/2010 Valor: 209,00
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$IO,40

Protocolo: 136235 Sacado: LUClANEMENDES DASILVAMUNIZ CPF: 947.792.019-34
Cedente: POSTO PEIROMIL IlDA CNPJ: 06.977.267/000
Número doTítulo: 3470/2 Espécie:Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante: BANCO !TAÚSA DataVencimento: 10/01/2010 Valor: 100,00
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 136701 Sacado: MASSA FACILCOM.E FAB. DEAUM.IlDA CNPJ: 08.722.197/000
Cedente: PSSA IND E COMDEPRODAUMENTICIOS IlDA CNPJ: 03.241.442/000
Número doTítulo: 25789/3 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
Apresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 11/01/2010 Valor: 768,00
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 136610 Sacado: RICARDODANIELTREIS CPF: 026.282.269-52
Cedente: FORMIGARl INFORMATICA COMERCIO DE PRODUTOS ELECNPJ: 07.368.856/000
Número doTítulo: N 6462001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação

.

Apresentante: BANCODO BRASILSA DataVencimento: 20/01/2010 Valor: 116,30
Liquídação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 136448 Sacado: RODOLFO MARCHl CPF: 608.972.019-49
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIALTlillPA CNPJ: 01.458.720/000
Número do Título: 9200009478 Espécie: Duplicata de VendaMercantil
Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 15/01/2010 Valor: 204,�n
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 136633 Sacado: STlLO CElAN ILUMINACOES IlDA-ME CNPJ: 08.672.333/000
Cedente: EXPRESSO UMElRADEVIACAO IlDA CNPJ: 51.421.832/000
Número doTítulo: 277237 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 15/01/2010 Valor: 105,33
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Carlos FabricioGriesbach,Tabelião
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o CORREIO DO POVO

VEíCULOS I IMÓVEIS I PRODUTOS & SERViÇOS I ANÚNCIOS DE LINHA

-

CHEGII
DESER
SADO.

CorroZMtJ
",. "

Patrt. ELJ( 1.4

IIprimeira
porcehpara
90Jias

Entrada'
sópara
2015'

�ás,�síc(l, PiAtura Sólida, ano 09/10, Ilhassis 6409541 / 6l;1074'1./6410728 com entrada deR$ 12.000,00 + 60 vezes fixas de R$ 299,00 pormês, taxa de 1,49% a.m. e t9,50%
1.4 sQmente com itens de série, pintura sólida, a partir de R$ 39.890,00 para encomenda, ou escolha um dos modelos em estoque a partir do preço promocional + opcionais
ii pfonta entrE!!la. "3" Plano Compra Consciente para veículos zero quilômetro, com financiamento em até 60 meses, sendo que o cliente paga só a metade das quatro

rce !ide cada ano que compõe o financiamento. "4" Ou primeira parcela para 90 dias (abril de 20101 com 10% de entrada para toda linha FIAT zero quilômetro [exceto Oucato e
com evesl com prazomáximo de 60 meses, taxa de 1,65% a.m. e 24% a.a. na modalidade leasing. "5" Ou toda linha FIAT, exceto Oucato, com condição de financiamento em 59 parcelas
fixas com taxa 1,59% a.m. e 20,84% a.a. + entrada de 30% do valor integral do veiculo OKm para fevereiro de 2015, corrigido pelo mesmo índice acima, incluso no contrato de financiamento do
mesmo veículo adquirido. "6" Ou taxa a partir de 0% a.m. válida exclusivamente para o FIAT LlNEAOKm, com entrada de 60% do valor integral doveículo e restante em 12 pagamentos com taxa
zero, nambdaUdade COCo Plano de leasing ou COC para pessoa física ou jurídica sujeito à aprovação de crédito. Taxas sujeitasa alterações sem aviso prévio. A JAVEL FIAT reserva-se ao direito
de corrigir possíveis erros gráficos e/ou de digitação. Ofertas válidas até dia 19/02/2010 ou enquanto durarem os estoques.

SEU MELHOR NEGÓCIO.

Rua Expedicion'rio João ZapeUa. 214 • 473274-0100 - Jaraguá do.Sul-www.javel.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VOCÊ PAGA
A PRIMEIRA E
JÁ SAI DE M·OTO
ZEROKM.

MAXIMOTO

$plit GREE Corner
9.000Btus

quente e frio.

-

PROMOÇAO
DE CARROS E MOTOS

100% FINANCIADAS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



------CLASSIMAIS o CORREIO DO POVO IIQUARTA-FEIRA, 3 DE FEVEREIRO DE 2010

Plantão de Vendas

91 9:-3300
9 61-3300
9621-8064
84l8-6786

7
tO
U")
U")
N

U
W
a:
u

WS Imóveis agora com

consultoria HabitacionarL"
Facilitainos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal�_..

Financiamentos

·CA,VA
-

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

(41) 3373·34 4 I 3373·

* Casas Prontas
* lotes a venda em

diversos pontos da cidade .

* toteamentes Próprios
www.imobiliaríaws.com.br I vendas@imobiliariaws.com.br

Rua: Norberto Silveira Junior 233 " Centro - Guaramirim

..'

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

Residencial

Monet
No Centro em

Guaramirim -

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CLASSIMAIS o CORREIO DO POVO OQUARTA-FEIRA, 3 DE FEVEREIRO DE 2010

ILHA OA FIGUEIRA - Vende-se, sobrado co
merciai e residencial, com mercado completo
funcionando, 600m2. Tr: 3370-4927.

lOJA FEMININA - Vende-se, Centro de Jguá,
moda feminina, bolsas e acessórios. Tr.
99511107/32736762

PIZZARIA - Vende-se, clientela formada a 7

anos, prox. aos calçadão. Tr. 99479765

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

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

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

-

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

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

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

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

C�RSA - Vende-se, 96, S�per, branco, trava
eletnca, alarme, desembaçador traseiro, ar
quente, limpador traseiro, roda liga leve, R$
7.500,00 + 11x de R$ 415,00. Tr. 96156811
c/ Guilherme

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

CORSA - Vende-se, 01, Wind, prata, 2p. Tr.
32752049/91025440

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. 32761215/48 96256464/33731999
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/OHNE/TE e sistema de

:

rastreamento. R$ 39.000,00. Tr: 9107-6932.

VECTRA - Vende-se, 97, gls, 2.0, bordo,
completo. R$16.500,00 a vista ou 18.500,00·
na troca. Tr. 3276-0340

• FIAT
.

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

PALIO - Vende-se, 97, 4p, vidro, trava alarme,
R$ 11.900,00. Tr. 32753538/99319410

PALIO - Vende-se, 99, 4p, c/ gnv. Tr.
32752049/91025440

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

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

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

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

UNO - Vende-se, 05, Mille Eletronic, 1.0, azul
escuro, 2p, lOT, AQ, insulfilm, som, rodas de

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

.FORD
COURIER - Vende-se, 06, 1.6, branco, R$
22,000.00. Tr. 32731944

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

8461-3436

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

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

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

F-1 000 - Vende-se, 93, diesel, cabine simples
(modelo novo) motor mwm em ótimo estado.
R$ 27.000,00 nego Tr: 9973 5052

F-1 000 - Vende-se, 86, turbinada, vidros
e trava elétricos, alarme, OH, banco couro,

completa, R$ 22.000,00. Tr. 99419712

F1 000 - Vende ou troca-se, 94, Super Cab,
original, diesel. Tr.33722823/ 96323925

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

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

FIESTA - Vende-se, 97, 1.0, GNV, TE, Al,
MP3, 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, ASS, top de linha. Tr:
3373-8244.

�AMPA - Vende-se, 94, motor 1.6, gasolina.
Otimo estado. Tr: 9977-0595.

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

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

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

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

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

t 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, Expres
sion, prata, completo, R$ 43.500,00. Tr.
9137-9050

tI'lt] I [I'j�'me I �I
SORA - Vende-se, 01, azul, compl., banco de
couro, ABS. R$ 28 000,00. Tr: 8405-9689.

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

.

FOX - Vende-se, 06, Plus, completo. Tr.
33707144

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, Ano 95. 1.0 Azul. Ótimo
estado. Fone (47) 8448-0436

GOL - Vende-se, 1.0, 05, 4 pts, quitado,
ar-quente, desembaçador e limpador traseiro.
Troco por carro de maior valor, ou financio em

condições especiais. Tr: 9101-8302.

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

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

GOL - Vende-se, 03, Special, alcool, R$
14.500,00. Tr.33719157

GOL - Vende-se, 00, G3, 1.0, 16v, 2p, ar e
direção, R$12.800,00. Tr. 33719157

GOL - Vende-se, 97, plus, 1.0, limpador tra
seiro, pneus novos.R$12.500,00 negociavel.
Tr. 9102-6731/9164-3636

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

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

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

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

PASSAT - Vende-se, 84, 1.6, prata, gasolina,
R$ 2.200,00. Tr. 84510470

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

POLO - Vende-se,04/05, Sedan, 1.6, 8v ,Flex,
preto, 69,000km, AC, OH, VE, TE, RE, CB, Rll
15, FN, volante escamoteável, R$ 26.000,00.
Tr. 9973-5229

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

SAVEIRO - Vende-se, 05, flex, legalizado
suspensão e xenon . Tr. 99231153

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

t MOTOS
BIZ - Vende-se, 03, 100cc, sem partida
elétrica, preta, oferta, R$ 3.300,00. Brinde
capacete. Tr: 33702060 ou 9948-9644.

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

3372 2348

BIZ - Vende-se, 07, 125, KS, preta, R$
4.100,00. Tr. 33761403

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

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

ORZ400E- Vende-se, Suzuki,05. Tr. 9973-8618.

OT 180 - Vende-se, de trilha + bota +

capacete. Tr: 3372-0409.

ORAG STAR - Vende-se, 04, preta, custem
izada. Tr. 33721528/91816689

�ata
EXATA CONTABILIDADE lTDA.

Encargos Sociais;

Mark-up (indice para vendas);

Os produtos mais Lucrativos;

Os Produtos mais defricitários;

Custo dos E�toques.

Prestamos Serviços de:
Redução de custos;

Aproveitamento correto de

impostos da matéria prima;

Departamentalização;
Centros de Custos;

Custo da Hora Produtiva;

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

www.exatacontabilidade.srv.br

MOTO P/ TRILA - Vende-se, Yamaha, c/
capacete, botas e doc. Tr. 33720409
SHAOOW - Vende-se, 600 VT, 01, 2° dono,
em ótimo estado. Tr: 9993-3937 VENDE-SE

1.500
BLUSINHAS
DE ALCINHA, TIPO
REGATA,DO P AO

GG.COMPOSIÇÃO:
95% ALGODÃO E
5% ELASTANO.15
CORES. PREÇO
R$ 6,80 CADA.

FONE: 9969-9162

• OUTROS
SHAOOW 600 VT - Vende-se, 01, cromada.
ir: 9993-3937.

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

BMW - Vende-se 93, completa. Tr.
32752049/91025440

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

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

TWISTER - Vende-se, 07, bordo. Tr. 33713570
/88216776 FIT - Vende-se, 05,1.4, LXL, automatico, R$

30.000,00. Tr 99180000
.

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

YBR 125 - Vende-se, 06, Yamaha,14.00Ô km,
vermelha, c/ baú e capacete. Tr. 8443-3999/
3376-1996

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

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

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

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

ANUNCIE

2106-1919

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

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

VAN FURGAO - Vende-se, 03, Mercedes Benz

Sprinter 311 COi, 4 portas, diesel, IPVA 2009
pago, R$ 52.000,00. Tr. 47 8443-3999 ou

3376- 1996

M�RCEDES BENZ l1214- Vende-se, 94, c/
, bau, branco. Tr. 9979-6850/3371-6368

SCANIA 112H- Vende-se, 83. Tr. 33707144

vw 8150 - Vende-se, 01, c/ baú, branco. Tr.
9979-685Q / 3371-6368

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC

MATR�CULAS ABERTA PARA O CURSO TÉCNICO
EM ENFERMAGEM!

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

.

Nacionalmente.
• Profissão regulamentada pelo COREN.
• Mensalidade a partir de R$ 238,00

• Inscrições através do fone 3275-8400.
Faculdade SENAC - ótimo no seu currículo!
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----------SOCIAL

.,' Uma pessoa
inteligente aprende
com os seus erros,
uma pessoa sábio

aprende com os
'

erros dos outros. "
AUGUSTO CURY

NIVER DO RENATO
Quem a esqueéeu está em tempo de

,

desculpar-se: Renato, do choperio So
loon, foi o aniversariante mais feste
jado do cidade,' ontem. Ele vai adorar
saber que foi lembrado.

:PERGUNTAR
-

NAO OFENDE
Quem é que disse que aquele tal de
Zino, do Pânico, é comediante? Cá
entre nós, alguém se manifesto! Juro
que peço um teste de sanidade.

O amigo Luiz Garlos Gieseler, o popular Zuza, e sua Magali

Av. Mal. Deodoro da Fonseca
819 - centro - Jaraguá do SUl

NAS RODAS
• A esotérico Koren Grotewold, re

conhecido por excelentes trabalhos
em suo página no internet, no

feijoada .do Moo, e no 105 FM, o

partir de março fará uma coluna
de horóscopo e falará sobre nu

merologio, torô, baralho cigano e

anjos. Conheço-o melhor: acesse

www.esotericokoren.com.br.

• O BBB Michel facilitou, foi só dor
uma de goronhão no coso que Koren

Pilo já fez seu ensaio poro o "Popa
rezzo", Tem até gavião em cimo do
beldade. Pelo sim, pelo não, sou muito
mais o Pilo. O Alf.... se deu mal!

• Ciceroneodo pelo gerente de mo

rketing do CCAA, Doni Rodrigues, fui
conhecer no segundo-feiro os novos

instalações do escola de idiomas.
Juro que fiquei impressionado com

o estruturo. Bolo bronco. Joroguá
merece!

'

'(;;;'/1.
,ái;.. ' .

Cheio de estilos os coiffeurs Mauri da Silva
e Cali, na badalada praia ,do Pinho

O empresário Guido. Rincaweski, Jaina Peritto e o advogado Vinicios
Floriani, nas baladas da moda

-

ESTAÇAO
,

ARMAZEM
Hoje à noite, com o presença do
excelente cantor Leo Limo & ban
do, tem "I}uortonejo". A coso obre
às 17h30.

ONDE COMER
,

BEM EM JARAGUÁ
No restouronte Goletin. Poro

quem gosto de um delicio
so rodízio de sopa, goleto e

mossas, é um proto cheio.

PERFIL
Nem bem começou o componho e já aparece, com panca de estrelo, os "cultu
ados" no mundo do político. São os fofoqueiros de plantão o dor o tom de seus

candidatos o deputado estadual dos próximos eleições, com o perfil poro lá de

caprichado. No fundo, alguma coisa é vero, outros, "no mucho". Dionei Walter do
Silvo é cinéfilo, leitor voroz, odoro tocar violão e cantor; lio Tironi, cultivador de
boa amizade, brigão, quando preciso, gosto de pescar, de futebol, queijo e músico
italiano; Cocá Povonell,o, é popular, vive rodeado de "chupins", influente, sobe
fazer os coisas acontecer, adoro futebol e uma boa brigo; Carlinhos Chiodini quer .

enterrar seu Iodo ainda jovem poro mostro r seu Iodo mais maduro e experiente e

se adequar ii suo agendo. Entre os aliados, "inteligentíssimo" é o adjetivo mais
comum o acompanhar o seu nome. Fofos!

"

BODAS'DE PEROLA
Boda, que é a festa que celebra o aniversário de casamento, 'pode
ser festejada todo ano. Nõo é somente nos 25 e 50 anos, quando se

comemora Bodas de Prato e Bodas de Ouro. Por isso, os parabéns de
hoje vai para o casol amigoWilson Pinter (Binda) e a suo esposo,
Zenaide, pois ontem (02) comemoraram Bodas de Pérola. É, e além

'

dos 30 anos de casamento, Binda e a Zenaide tam�ém completam
25 anos de relevantes trabalhos comunitários e voluntários.

...

GAROTO PRODíGIO
TOP

Eduardo César do Santos, aluno
exemplar do Colégio Bom Jesus

Sem sombra de dúvida Gisele Bündchen Divino Providência, poro alegria
estava mais belo do que nunca, aliás,. gerol do família e em especial dos
foi o melhor atração do Fantástico no 'seus pois (o casal amigo Valdir "do
domingo. Um show de vida! A belo dos Pedreiro" dos Santos e Marli Mario
belos, que boa porte do ano passado Morbis), foi aprovado nos vesti-
ficou foro dos passarelas por couso bulares do UDESC, Engenharia de
de suo gravidez, continuo no top do Produção e Sistemas e pelo UFSC,
ronking dos modelos mais bem pagos. Engenharia Químico, o qual cursn-:
Merecidamente não tem pro ninguém.

,

rá esse ano no capital. O nosso de
Esse posto é nosso! sejo é que o Eduordo faço o maior

V• IIIsucesso. IVO •••
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A�
•

P/aCetour
Todos os destinos num so lugar!

47 3275.0028
www.placetour.tur.br
suzana@placetour.tur.br

Rua Francisco Fischer, 90 I AO tAOOOA JAVEL

TE CONTEI!
• Com o apoio da Pet Shop do
meu omi'go Zuzo, da Adv Aurora,
da AST Malhas e do Correio
do Povo, no próximo dia 13 de .

marçoàcontece no Pavilhão A da
Shützenfest, a 2° Macarronada
Beneficente do Moa. Rendo em

prol da Ajopra.

• No sábado, no AABB de
Jaraguá" ccontecea festa de. um '

ano do Fuel. Presença de André
Heat, hip hop; Carlos fuse, house
e projeto LED formado pelo Dj
San Schwortz e pelo guitarrista
e 'vocalista Tungah. Eles tocam
clássicos da musico eletrônica ao

vivo. Dupla que já animou mais de
,

quatro mil pessoas no reveillon do
badalado Green Val'ley:

• Um dos restaurantes mais
concorridos de B�lneório
Camboriú, na Avenida Atlantico,
sem sombra de duvidas é o

Modero. A casa possui um dos ',.

ch�fs mais pre,miados da Brasil.

• '0 restaurante japonês Kantan
voltou a atender normalmente.

• Ederson Scipietz, do Peugeot,
está preparando os quitutes para
comemorar em grande estilo o

sQu"niver que acontece dia três
(Jf,ço.

• Com essa, fui!

ICA DE QUARTA
Curtir um happy hour no Choperia
Saloon, no Shopping Breithaupt.

, Renato, dono do pedaço, todos os
dias traz novidades para seus

comensais. Vale conferir.
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MAIS UM

Reginaldo chega
para reforçar zaga
Mas Wendel não fechou contrato comÍuve
JARAGUÁ DO SUL

o Campeonato Catarinense
entra em sua sexta rodada e o

Juventus continua a caça por
mais reforços para melhorar o

time. O setor que deve ser mais

reforçado nessa reta final de
contratação é a defesa. Ontem o

experiente zagueiro Reginaldo
Inácio do Nascimento, 34 anos,
treinou com o grupo: Outro be

que, Wendel Cidra, também de
veria ter sido apresentado on

tem, mas a negociação declinou
depois que o empresário do [u
ventus, Genival Santos, da Gê
nio Esportes, ficou sabendo de
,uma lesão no joelho esquerdo
do atleta que impede Wendel
de jogar por cerca de 40 dias.

O último clube de Reginal
do foi o Iraty-PR, mas o zaguei
ro teve passagem pelo Coritiba,
Bahia e Atlético-MG. Segundo
ele, a negociação com o Mole
que Travesso iniciou já no final
do ano, mas foi fechada apenas,
essa semana.

Reginaldo terá de esperar um

pouquinho para estrear, já que, ,

não estará pronto para a partida
de amanhã, contra o Imbituba,
às 20h30, fora de casa. Reginal
do realizou apenas condiciona
mento físico no Paraná e não fez
-nenhuma pré-temporada. Por

isso, ele deve ser liberado para
jogar apenas no fim de semana.

'� minha expectativa é ,tirar' o
time dessa situação. Chego com

Reginaldo não jogará amanhã, mas estará disponível domingo

CAMPEONATO CATARINENSE
CLASSIFICAÇÃO

Coi. TImes ' 6'RODADA

o pensamento não de ajudar, mas
de solucionar", avisou.

Santos espera fechar com

mais uma zagueiro, já que,a posi
ção ainda carece de mais jogado
res uma vez que Thurran foi libe
rado. Além de mais um beque, o
setor deve ganhar um terceiro go
leiro. Por enquanto, um arqueiro

do time juvenil está ocupando a

vaga, já que Marcelo foi para o

CFZ no Rio de Janeiro. Conforme
o empresário, a expectativa é tra
zer ainda um centroavante para
atuar como cabeça de área, mas
isso está sendo negociado.

GENIEW RODRIGUES
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Será o fim do
·Artur Müller?

Nos entronhos do Prefeituro se discute o demolição do Ginásio Ar- ,

tur Müller. A princípio, o projeto trorio benefícios à comunidode, já "

que se plonejo utilizor o espoço do ginásio, do otuol SDR e de um

terreno boldio no Bernordo Grubbo poro construir um moderno e

espoçoso Terminol Urbono. Não discuto o projeto em si, mos como

fico o espo�e? HOje o moior carêncln do município é um locol poro
treinomento e jogos dos equipes de bose. Demolindo o Artur Müller

, resolvem um problemo, mos orronjom outro.
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