
�emporal volta ti .

provocar prejuízo
Ocorrências aconteceram principalmente
nas localidades de Jaraguazinho, .

Goribaldi e Santa Luzia. Meteorologia
prevê tempo instável até se�a-feira.
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Segundo secretário de Administração e Finanças, trutura do Artur Müller, que pode ser demolido ainda
"

.

Ivo Konell, as negociações com a Canarinho já estão . neste mês. No dia 18, 'representantes do governo e da ' Obra em morro· ,

.

.'

adiantadas, A ideia inicial é construir um novo giná- concessionária devem se reunir para definir os últimos gera.' preoçupação,sio de esportes perto da Arena utilizando parte da es- detalhes da: negociação. Prefeitura garantel1ue.trabalho no

Três Rios do Norte está legalizado.
Moradores também reclamam da poeira
e lama geradas pelas máquinas.

Página 6

Jaraguá do Sul e Vale do Itapocu .. Quarta-feira, 10 de fevereiro de 2009 • :NO 6.352 li R$ 1,5� 71www.ocorreiodopovo.com.br
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Animais e crianças:
amizade benéfica

Oficializados tursos
de mestrado ,�� Unerj

.

Em parceria com a PUC, instituição de ensino
.superior recebe inscrições na próxima semana.

Pôgina 5

/

Convívio responsável com bichos facilito o

processo de socialização das crianças.
Página 9

.' ...

re eilura ela ora ro·elo
termlna

.

urara novo ano
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'

" MESMO' DESCONHECIDO NO FUTEBOLCATARINENSE, JOSÉ ESDRAS SE APRESENTOU ONTEM COM A'
, MISSÃO D-E TIRAR O MOLEQUE TRAV�SSO DA'IN"CÔMODA LANTERNA. ELEPROMETf IRABALHAR
A AUTOESTIMA DOSJOGADORES � JÁ F1CÂ NO BANCO·HOJE, CONTRA, OJOINVILlE, NA ARENA.

"

� �.. ,

•

.

1
I

r -.--:-
- ....,

I HOJE:
:. TEM I

BRASIL PRECISA INVESTIR
MAIS RS 5 BILHÕES EM

AEROPORTOS PARA A COPA 2014.

FELIPE GOMES

Pesquiso do Snea (Sindicato Nacional dos Empresas
Aeroviários) em parceria cam a UFRJ (Universidade
Federol do Rio de Janeiro). Fonte: Band News FM

FAMEG

(47) 3373�9800
www.fameg.edu.br
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CHARGE

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

Parabéns empresários
da noite

. Parabenizo aqui, donos de restaurantes, lanchonetes,
casas noturnas, danceterias e similares.

Com nossa carga tributária estratosférica e desafios co
lossais, criar um empreendimento, gerar divisas e ainda
por cima produzir empregos é para gigantes.

Temos um novo paradigma na cidade que hoje possui
boas alternativas 'para uma conversa informal entre ami

gos em 'qualquer noite. É a cidade do trabalho, mas com

uma pitada de distração.
Muitos primam pela boa decoração, cardápio variado, \

preços justos e bom atendimento. É um incentivo para que
outros pontos venham se juntar aos já existentes.

No entanto, infelizmente, alguns se especializaram na

venda de bebidas alcoólicas para adolescentes.
,

Numa chopería.adverti o garçom para o fato de estar
,
vendendo bebidas para garotos (as), ele deu de ombros
fi continuou a vender-aos jovens que ocupavammais de
um terço das mesas e espalhavam-se pelo local.

A premissa básica para o sucesso de qualquer negócio
é o lucro. Porém é lícito uma choperia abrir as portas para
menores? Será que desconhecem que o alcoolismo é uma

doença que em muitos casos começa na juventude? Que
- grande parte da violênciaurbana tem o álcool como esto

pim? Que acidentes fatais envolveram motoristas jovens e

embriagados?
.

Compreendo até o raciocínio "se esses garotos não be
berem aqui, vão acabar bebendo em qualquer outro lugar" ,
e sei que o apelo publicitário para o "beba" está dentro de
nossa casa, em nossas televisões, tanto de dia quanto à noi
te. Ética não é só aquilo que cobramos de políticos. Ética é
dormir tranquilo sabendo que seu trabalho contribui para
uma sociedade melhor. .

Grande parte dos estabelecimentos são sérios e são
administrados por pessoas de caráter. Para os outros, uma
última mensagem, se querem trabalhar com jovens, com
gente bonita, criativa e cheia de energia, tenho uma su

gestão: montem uma escola e ajudem um jovem a crescer

intelectualmente e não a se enterrar etilicamente.
E tenho dito!

JOSÉ MARCELO FERREIRA, PR.OFESSon

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

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

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

* telefone (* não serão publicados).

Ampliação da licença-Maternidade para 180 dias
CAROUNASOUZACHUKST *

Desde outubro de 2009, funcionárias de em

presas públicas e privadas puderam passar a exigir
ocumprimento dáLein. 11.770/2008, de autoriada
senadora Patrícia Saboya (PDT-CE), que determina
a prorrogação da licença-maternidade por mais 60

.

dias, além dos 120 'dias já previstos naConstituição
Federal, mediante a concessão de incentivos fiscais
para as empresas.

Para participar do programa que garante a ex

tensão da licença-maternidade, a empresa interes
sada precisa estar inscrita no Programa Empresa
Cidadã, o que pode ser feito acessando o sítio ele
trônico da Secretaria da Receita Federal do Brasil
na internet, no endereço http://www.receitaJazen-

.

da.gov.br . A adesão ao programa é facultativa e já
está disponível. Além do requerimento, é necessá
rio que a empresa interessada seja optante da tri

.

butação pelo lucro real, o que exclui empresas que
pagam pelo chamado "lucro presumido", ou seja,
optantes do Simples Federal.

Em conformidade com o que dispõe o novo

-

diploma legal, os primeiros 120 dias de licença-ma-
ternidade continuarão sendo pagos pela Previdên
cia Social, mas os 60 dias restantes serão arcados

pela empresa, que poderá deduzir integralmente
do Imposto de Renda da Fessoa Jurídica a remu

neração da funcionária referente aos dois meses de

ampliação da licença. Além disso, não vão incidir
os impostos patronal, de 20%, nem a Seguro Social
(INSS) sobre o valor bruto do salário. Ressalta-se
ainda que, conforme prevê a Instrução Normativa
RFB n. 991/2010, publicada pelo Secretário da Re
ceita Federal, "a pessoa jurídica tributada com base
no lucroreal que aderir aoProgramaEmpresaCida
dã, com o propósito de usufruir da dedução do IRPf
de que trata o art. 4°, deverá comprovar regularida
de quanto à quitação de tributos federais e demais
créditos inscritos emDívidaAtiva da'União (DAU),

.

ao final de cada ano-calendário em que fizeruso do
benefício" (art.5°):'

,

O benefício, entretanto, deve ser requerido
pela própria funcionária, que após tomar ciência
de'que a empresa em que exerce suas atividades

está cadastrada no programa, deverá realizar o pe
dido em até ummês após o nascimento da criança.
No caso da prorrogação, assim como nos 120 dias

previstos na Constituição, a mãe não pode exercer
outra atividade remunerada nem colocar a criança
em uma creche, sob pena de perder o benefício à

prorrogação.
No caso de adoção, a extensão do prazo da li

cença reduz progressivamente, ou seja, para crian
ças de até um ano de idade, operíodo de prorroga
ção do benefício será integral, ou seja, de 60 dias;
em se tratando de crianças de um atéquatro anos,

reduz-se para 30 dias; e, 'por fim, o período de ex

tensão é de apenas 15 dias para crianças adotadas
entre quatro a oito anos de idade. Segundo a idea
lizadora do diploma legal, o benefício visa, princi
palmente, aumentar o período de amamentação e o
vínculo afetivo entre amãe e a criança.

*Integrante do escritório Cassuli Advogados.
(FONfES: Lei n. 11.770/2008, Instrução Normativa
RFB n. 991/2010, Decreto n. 7.952/2009 e Revista

Veja Online).
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Carolina Tomaselli
ca rol ina@ocorreiodopovo.com.br

limpa
o hospital volta a ter como '. Na Câmara de Vereadores, a

gestor o ex-vereador Ivo Ran- pauta por enquanto está limpa.
ghetti (PMDB), que ocupou o Ainda na semana passada, Nil
cargo na primeira fase do go- . son Bylaardt pediu a restituição _

verno Bylaardt. Os demais inte- de seis projetos de lei e dois de
grantes do primeiro escalão, 12 lei complementar encaminha
ao todo, também são, os mes- dos pelo governo anterior. Dois
mos. À exceção é a pasta de Pia-deles tratam de estabelecer re
nejamento, interinamente com. gras e normas de vigilância sa

Adroaldo Ossowski. As portarias
.

nitária no município, mais uma
de nomeação já saíram, menos a . imposição doMinistério Público
de Irvando Zomer, funcionário firmada em um Termo de Ajuste
da' Casan, que volta para a Se-

.

de Conduta, assinado em abril
cretaria de Esportes. de 2009.

I

PIERO RAGAZZI

Cedup ...
A presidente da Aciag (Asso

ciação Empresarial de Guarami
rim), Eluísa Maiochí, comunica
a conquista do primeiro curso

técnico gratuito do Cedup (Cen-
.

tro de Educação Profissional)
para a cidade. Será o de "técni
co em comércio", de nível pós
médio, com carga horária de'
832 horas e outras 160 horas de

estágio. As inscrições podem ser

feitas a partir' de hoje, nos .días
11, 12, 17 na parte da tarde, 18 e

19 deste mês.. O início das au

las está previsto para a primeira
quinzena de março.

PA
Prefeito Luiz Carlos _Tamanini

(PMDB) cumpre hoje agenda na

capital do Estado. Tem compro-
.

missos naSecretaria deAgricultura,
Epagri eFatma, focando na amplia- .

ção de convênios, Também irá à
Secretaria de Saúde, onde trata da

.

compra de equipamentos para o

Pronto-atendiniento. O convênio é .

de R$ 227 mil. Segundo Tamanini,
as obras estão dentro do cronogra
ma físico-financeiro, com previsão

. de serem concluídas até julho.
CÉSAR JUNKES

.- Correção
A foto divulgada ontemna colu

na é de Celso Hille, que assumiu
interinamente a presidência da

Associação dos Clubes e Socie
dades de Tiro doVale do Itapocu,
e não de Nelson Sjõberg, que en- .

tregou o cargo:

DIVULGAÇÃO

Da paz
.

O que chamou a atenção na
.

_ segunda-feira foi amanifesta ão

promovida por partidários do

ex-prefeito Evaldo Iunckes (PT)
durante a sessão. Com os rostos

pintados e de posse de algumas
faixas, eles protestaram contra a

decisão do TSE. O ato foi elogia
do pela oposição e também por
vereadores da base governista.
"Acho bonito quando a popula
ção faz as suas manifestações de
forma pacífica", declarou Osni

Bylaardt (PMDB).

. Coletiva
Prefeita Cecília Koriell (DEM)

apresenta hoje; em entrevista
coletiva, os principais projetos
do governo municipal para este.
ano. Na pauta estão a implanta-.
ção do programaCidade Digital,
a pavimentação asfãltica do Ri
beirão Grande do Norte e do Rio
da Luz, a construção de ponti
lhões e pontes, a compra de 80
mil uniformes escolares, o novo

.

centro de educação infantil ane
xo à Prefeitura, a 'contratação de
médicos, reforma e construção
de postos de saúde e amudança

. do terminal urbano.

Dr. Bruno Borralho Gobbato
Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Ombro, Cotovelo e Videoartroscopia .

CRM-SC 1S190

VITAL SAUDE CLÍNICA DE
ESPECIAUDADES MÉDICAS
Rua João Picolli, 260, Centro

. Jaraguá co.sui- se 89251�590 .

Tel:A73370..0366/3370-1867
. .

....
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Tamanini dispara contra os

serviços prestados da Casan

CONFIRMADO

Município assumirá
seneumente básico

financeiro, mas com o lucro
social. A água de boa qualida
de é o principal", afirma.

O secretário de Adminis
tração e Finanças, Sandro
Glatz, engrossa o coro contra
a' qualidade dos serviços da
Casan. "Durante os últimos
anos, o descaso com a popu
lação foi grande. Desligavam
o telefone para não atender.
A captação hoje está dentro
do meio do mato, não é lim
po. Quem vai lá ver fica es-

,

pantado", denuncia.
-

O prefeito Luiz Carlos
Tamanini (PMDB) comemo

ra a decisão judicial, que
passará o setor de água e

saneamento para o municí

pio. Filiado' ao partido que
administra o governo do Es
tado, ele não poupa críticas
aos serviços prestados pela
Casan. "

'it\_ Casan praticamente ge
renciou este setor' nos municí

pios catarinenses nos últimos
30 anos. Passou esse tempo e

não ternos um fornecimento
de água digno. Ela é a princi
pal responsável por Santa Ca
tarina ter índices calamitosos '.

no esgoto sanitário", comentá
Tamanini.

Para o prefeito, a autarquia
estadual está longe dos cida

,dãos e as Prefeituras, por esta
rem mais próximas, possuem
mais condições de cuidar do
fornecimento de águ,a. "Eu
não me preocupo com o lucro

Liminar na Justiça retira o serviço daCasan
CORUPÁ
o serviço de água e sanea

mento do município vai mudar
de mãos nas próximas semanas.

A Prefeitura conseguiu uma li
minar na Justiça para assumir o

serviço, de responsabilidade da
,

Casan (Companhia de Água e

Saneamento), uma autarquia do
governo do Estado, há 30 anos.

A companhia ainda não foi
notificada, e quando receber o
documento terá 15 dias para

'

deixar o serviço. O processo na

Justiça continua tramitando e a

autarquia estadual ainda pode'
reverter a situação. Porém, a

Prefeitura não acredita que pos
sa perder o caso, já que amuni

cipalização da água é urna -ten
dência em todo o Estado, corno'
já ocorre em cidades corno [ara
guá do Sul e Guaramirim. '

Segundo o prefeito Luiz Car
los Tamanini (PMDB), o mode
lo de gestão do serviço ainda I

não foi definido. Inicialmente,
,
cinco pessoas irão trabalhar no
setor, sob responsabilidade do
secretário de Saúde, Alceu Gil
mar Moretti. Segunda-feira foi
contratado o primeiro funcio
nário, um ex-servidor da Casan,
que trabalhava desde a década
de 1990 na autarquia.

ASSESSORIA

Qualidade Tota' e 5ss
CURSOS E PALES1'RAS

Liderança, Motivação e Vendas
OR8ANIZAÇio DE FORMATURAS

Plvalto

3-370·9717
....pIIivat.to.coa....
�br

,
-

Prefeitura vai fazer ponto.
facultativo para o Carnaval

-

JARAGUÁ DO SUL

Diversos setores da, Prefei
tura devem parar na próxima
segunda e terça-feira, devido ao

feriado de Carnaval. O Executi
vo anunciou nesta semana que
haverá ponto facultativo para
os servidores,públicos. O direto
a folga se estenderá até amanhã '

,da quarta-feira de Cinzas.
Neste período, a Prefei

tura funcionará em regime
,

de plantão. Na Secretaria de
Educação, todos os centros de
educação infantil estarão aber

, tos. O Samae e a Secretaria de

Obras e Urbanismo atenderão
a comunidade através dos tele
fones 2106-9100 e 2106-8600.
A Secretaria da Reconstrução
e Desenvolvimento Rural terá
um médico veterinário e um

inseminador de plantão, para
casos de urgência. O telefone
é o 2106- 8070.

A Secretaria de Saúde terá

plantão apenas no Pronto
Atendimento Médico Ambu
latorial I (Pama I), no bairro
Czerniewicz. A escala dos mé
dicos será feita conforme tabe
la abaixo,

CAROLINA TOMASELLI

E GIOVANNI RAMOS

Disputa começou
no anQ passado
A disputa pele serviço de

água e saneamento de Corupá
começou no segundo semestre
do ano passado. O contrato da
Casan com a Prefeitura terminou

,

no dia 10 de setembro e não foi Prefeito: "Preocupação não é com o lucro financeiro, ,mas com o ,social"
renovado. A administração mu-

nicipal comunicou em novem

bro que assumiria o setor, porém
a autarquia manifestou interesse
em continuar atuando na cidade;

"Não houve entendimento
entre as partes, por isso entramos
com a ação. O juiz ainda não ana
liS01.Í o mérito, mas deferiu a li
minar de reintegração de posse",
afirma o secretário de Adminis
tração e Finanças, Sandro Glatz.

DIAS 15 E 16 (SEGUNDA E TERÇA-FEIRA)
.................................................................................................� .

Farmácia e enfermagem - das 7 às 20 horas

Clínico-geral - das 8 às 10 horas; das 14 às 16 horas;
e das 18 às 20 horas

Pediatria - das 8 às 11 horas

Plantão odontológico - das 7h30 às 11h30

e das 13 às 17 horas

DIA 17 (QÚARTA-FEIRA DE CINZAS)
Plantão pela manhã e atendimento normal a partir das 13 horas,

Farmácia e enfermagem -xías 7 às 22 horas

Clínico-geral - das 8 às 10 horas e das 13 às 20 horas

Pediatria - das_8 àsí.L horas e a partir das 13 horas
-

,(até atender a demanda)
Plantão odontológico - das 7h30 às 9h30 e a partir
das 13 horas (até atender a demanda)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Unerje PUC abrem·mestrados
Inscrições começam na próxima semana para dois cursos

JARAGUÁ DO SUL

A Unerj, em conjunto com

a PUC (Pontifícia Universida
de Católica) do Paraná, abre, na
próxima semana, as .inscrições
para dois mestrados. Os cursos

na modalidade Strictu Sensu

· abrangem as áreas de Adminis- �

,

tração e Informática e possuem
diversas linhas de pesquisa a

serem escolhidas pelos alunos.
Aqueles que se interessarem

devem disputar uma das 25 ou
20 vagas, respectivamente, dis-

· ponibilizadas pelas entidades
de ensino superior. Segundo o

vice-reitor da PUC, Paulo Mus
si Augusto, a oferta é única, já

·

que não há previsão de novas

turmas de imediato. "Este é só
o início da parceria. Com novas

demandas, vamos ampliar o
· número de programas de mes

trado em Jaraguá do Sul", expli
cou. Direito, Saúde e Engenha
ria são alguns dos que começam
a ser alinhavados nO município
para que, em um prazo curto, de

.tempo, recebam profissionais
buscando a titulação.

Por enquanto, quem quiser
ingressar nos dois, cursos libe
rados deve se inscrever a partir
de quinta-feira, Ü3. As fichas

Aulas de ambos os cursos serõo ministradas no campus da Unerj por professores da instituiçõo paranaense

estarão disponíveis nas páginas
virtuais da Unerj (www.unerj.:
br] e da PUC (www.pucpr.br).
Os valores correspondentes à
matrícula e à mensalidade ain
da não foram divulgados.

. .

Os mestrados têm cerca de
dois anos de duração e iniciam
oficialmente no dia 15 de abril.
As aulas de Administração são
semanais e ocorrem nas quin
tas e sextas-feiras e também nos

sábados. No caso da Informáti
ca, elas acontecem somente nas

sextas-feiras, e nos sábados.
Conforme o vice-reitor, os

programas contam com a mes

ma grade de' professores que
, atuam no campus paranaen
se' da instituição. Eles são, em
suma, doutores e ministram as

disciplinas no centro universi
tário jaraguaense, exceto nos

estágios obrigatórios, nos quais,
os futuros mestres devem se di

rigir à Curitiba.

KELLY ERDMANN

Edital vai distribuir R$ 750 mil
,

.Projctos culturais devem ser entregues no setor de Protocolo até o dia 5 de março

/'
Fundo abrange áreas como literatura

"

JARAGUÁ DO SUL
,

Artistas' e produtores que
pretendem concorrer à verba
revertida a projetos culturais
têm apenas até o dia 5 de mar

ço para procurar o setor de Pro
tocolo da Prefeitura. É que as

inscrições da terceira edição do
Edital de Cultura de Jaraguá do
Sul terminam nessa data e, pela

:_ .primeira vez, os cadastros não

� são mais recebidos pela Funda
�. ção, Além disso, o processo vol
� ta a exigir a emissão da Certidão
Negativa Municipal, documen-

to que demora pouco mais de
uma semana pata ser liberado

pela administração pública.
Dessa vez, o Fundo de Cultu

ra dispõe de R$ 750 miL Os pro
ponentes podem solicitar auxílio
.de R$ 3 a R$ 15 mil. A exceção
fica por conta das ideias no âm
bito das edificações históricas. A
cada urna delas são autorizados
R$ 25 mil, no máximo. Confor
me Marilene Giese, responsável
pela área de Planejamento e Fi

nanças do órgão, a expectativa
é de que'cerca de cem projetos

participem'da seleção. No �o'
passado, ocorreram duas etapas, '

houve a participação de 170 pes
soas e 72 foram contempladas.

Por enquanto, nenhuma nova
sugestão chegou à Fundação
Cultural. A aprovação cabe a

,um grupo avaliador vinculado
ao Conselho de Cultura. A exe

cução deve acontecer entre ju
nho e dezembro de 2010. Quem
quiser tentar o benefício pode
consultar as especificações na

página virtual' http://cultura.ja
raguadosul.com,br.
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EMISSAO DE NOTAS
,.

FISCAIS ELETRONICAS
, Software gratuito, só

R$ 100,00 lmês ,

para até 50 NF-e emitidas
,

'

www.dimnfe.com.br
Fone; 47 ,3371-1514

Enem tem
nova rodada

"

Estudantes em busca de

v�gas nas' universidades
brasileiras através do Enem

'(Exame Nacional do Ensino

Médio) precisam ficar aten
tos ao calendário. É que em

meio ao carnaval, na próxi-
.ma segunda-feira, o Minis
tério da Educação libera r as

inscrições através do Sisu

(Sistema de Seleção Unifica
da). Esta etapa de cadastros,
dura apenas cinco dias e os

resultados serão divulgados
durante a última semana de
fevereiro. Depois, os rema-

nescentes podem participar
da edição suplementar pro
gramada para acontecer de
1° a 3 de março.

Na primeira fase da dis

puta, encerrada no início do
mês, foram 793 mil inscritos.
A previsão do MEC éde que,
agora, restem cerca de 230
mil lugares reservados aos

cotistas. Ainda segundo o go
verno federal, em grande par
te dos casos, a concorrência
superou os cem candidatos

'por vaga.
O Enem é válido para os

alunos que pretendem cur

sar universidades públicas
e também privadas espalha
das pelo país todo. A lista

completa está disponível
na página virtual http://sisu.
mec.gov.br.

'.

PROUNI
Para quem já garantiu a

aprovação, vale lembrar que
os pedidos às bolsas de estu-

'

do do Prouni terminam nes

ta quarta-feira. Até optem, a

modalidade havia registrado
mais de 500 mil solicitações.'
O Programa ,Universidade
para Todos serve apenas aos

graduandos com" formação
do Ensino Médio em escolas

públicas com média de 400
,

' pontos alcançados nas pro
vas do Enem. Os benefícios
são oferecidos a 165 mil bol
sistas de 1.399 instituições
participantes.
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Poeira e lama em Três 'Rios do Norte
Moradores estão preocupados com obras em loteamento nas' proximidades
.' .

CÉSAR JUNKES

V'f,
I
I

\

JARAGUÁ DO SUL

Desde o ano passado UIIt lo
teamento no bairro Três Rios do
Norte, localizado em uma rua

próxima à Maximino Beber, tem
incomodado a cabeleireira Neli
de' Oliveira Micheluci, 36 anos,

pela sujeira que causa. Quando
não é a poeira, provocada . .pela
passagem dascaçambas, é a lama
qúe se forma com as chuvas.

Com o calor intenso dos úl
timos dias, a casa e as roupas
estendidas no varal de Neli fi
caram sujas por causa da poei
ra; "Não me importo que traba
lhem, más pelo menos joguem
água para não levantar tanta

poeira", pede a moradora. Ago
ra o problema de Neli é a lama

provocada pela chuva que se

iniciou na segunda-feira, Ela
cobre parte da rua Maximino

Beber, tornando difícil o trânsi
to de pedestres e veículos.

De acordo com o presidente
dá Fujama (Fundação Jaragua
ense de Meio Ambiente), César
Humberto Rocha, se o trabalho
de terraplanagem está aconte
cendo é porque teve a licença.
ambiental liberada pelo Fuja-

,t:"

. ma. Esse documento exige que
. ;w

se respeite os 30 metros de
distância da encosta do rio,
que está próximo do Iotea-.
menta e do morro e que sejam
feitos buracos, chamados de
bacia de contenção, para evi- .

tar que a. água das chuvas for
me excesso de lama. "Se essas

regras não forem respeitadas,
o loteamento será notificado",
define o presidente.

O barro transportado por
três caçambas e um trator é re
tirado do barranco localizado
na ruaMaximino Beber e depo
sitado no loteamento que fica '

atrás da rua de Neli. O secretá
rio de Planejamento, Aristides
Panstein, explica que corte do
morro foi liberado pela Secreta
ria de Urbanismo para melho
rar a situação das casas que em

2008 foram invadidas por lama.
"Esse trabalho vai afastar o

morro .cada "vez mais. daquelas
residências e tornar a região
mais segura", "revela, assegu
rando que as casas da frente do

.

morro não correm perigo.

CRISTIANE ALVES

"A Kazzatek Construtora e Incorporadora Ltda, solicita que o

Senhor Djoni Oárcanal entre em contato com a máxima urgên
cia com a Kazzatek, para resolver assuntos de seu interesse.
O contato deverá ser feito em até 7(sete) dias úteis a partir
da data deste anúncio, através do comparecimento na obra de

Jaraguá do Sul situada no final da Rua 947 esquina com a Rua
Jeferson Machado, Bairro Estrada Nova e ou pelos telefones

(47) 3370 - 3736 ou (49) 3353 - 6998".

I

FALECIMENTOS
. Faleceu às 9h30 do dia 6/2, a Sra. Maria
Cristina Vieira Nicocelli, com idade de 42
anos, o sepultamento foi realizado dia
7/2, às 9h30, saindo o féretro dQ Capela
Santos Anjos no Bairro Avaí em Guara
mirim, seguindo após para o cemitério

Municipal de Guaramirim.

Faleceu às. 10h15 do dia 6/2, a Sra. Ig
nes Rech Sherer. com idade de 73 anos,
o sepultamento foi realizado dia 7/2, às .

10h30, saindo o féretro da Capela Mor
tuária Maria Leier. seguindo após para o

" Cemitério Municipal da Vila Lenzi. A Mis
sa de 7° dia será realizada às 19 horas
do dia 12/2, na Igreja Matriz.

Faleceu às 13h30 do dia 7/2, o Sr. Djon
Ericom Benthien, com idade de 26 anos, o

sepultamento foi realizado dia 8/2, às 10
horas, saindo o féretro do Capela Mortu
ária da Vila Lenzi, seguindo após paro o

cemitério Municipal da mesma localidade.

Faleceu às 17 horas do dia 7/2, a Sra.
Rosa Safanelli Friedmann, com idade
de 93 anos, o sepultamento foi rea
lizado dia 8/2, às 16 horas, saindo o

féretro da Cºpela Mortuária Senhor'
Bom Jesus em Guaramirim, seguindo
após para o cemitério Municipal de
Guatamirim.

Faleceu às 7 horas do dia 8/2, o Sr. Ar
tur Pamplona, com idade de 93 anos, o

sepultamento foi realizado dia 8/2, às
18h30, saindo o féretro da Capela Mor
tuária Maria Leier. seguindo após para o

cemitério Municipal do Centro.
.

. Faleceu às 16 horas do dia 8/2, o Sr.
Harry Strelow, com idade de 74 anos, o

sepultamento foi realizado dia 9/2, às 10
horas, saindo o féretro da Capela Mortu
ária da Igreja Cristo Bom Pastor em Rio
Cerro II, seguindo após para o cemítéríe
da mesma localidade.

Prefeitura garante que trabalho de corte do morro vai garantir mais segurança poro o comunidade

Bandidos invadem lotérico,
rendem funcionarios _e fogem

�

SCHROEDER nhou quando o bandido pediu
Ontem, por volta das 18h, uma pastilha dizendo que não

dois homens assaltaram as importava o sabor.
.
Casas Lotéricas de Schroeder. Cerca de.uma hora depois .

Os' dois bandidos rondavam eles invadiram a lotérica, ren
a estabelecimentos desde às deram os funcionários e ini-
13h. Esperaram. o horário de ciaram o assalto. De acordo
menor movimento, invadiram com a Polícia Militar, apenas
o local e anunciaram o assal- um deles estava armado e foi
to. Os dois homens morenos, quem ficou na porta vigiando.
um alto e outro mais baixo e A ação dos bandidos foi rápida
gordo, chamaram a atenção da e depois eles fugiram em uma
atendente de farmácia Suzane motocicleta Titan preta. Ontem
Kürten, 23 anos, que trabalha à tarde, os-funcionários da loté
ao lado da lotérica.

..

.

.

rica estavam muito nervosos e

"Eu moro aqui a minha preferiram não comentar o as

vida toda e nunca tinha visto sunto. O valor roubado também
eles", conta. Ela também rela- não foi divulgado.'

.

ta que os desconhecidos fica- Os estabelecimentos ·ao re

ram . a tarde inteira sentados . dor não' só se deram conta do
na calçada. Por volta das i 7h que tinha acontecido quando os

-eles entraram na farmácia. "Os . funcionários saíram e acionaram
. dois estavam com o capacete a PM. A corporação disse que
no braço. O mais baixo estava tem pistas dos bandidos, mas

muito" sério", contou a aten- não revelou mais detalhes para
dente. Suzane também estra- não atrapalhar as investigações.

Rua no Rau
interditada
JARAGUÁ DO SUL

De amanhã até domingo, a
�

rua Erwino Menegotti, na,Vila"
Rau, estará fechada para tran
sito de veículos e pedestres nas

. proximidades do Samae. A ga
leria por onde passa o Ribeirão
Chico de Paulo será substituí
da. As obras começam às 7h de

quinta-feira e vai até às 18h de
domingo: As opções de desvio
são pela BR-280 e ruas trans

versais à Erwino Menegotti,
A estrutura cedeu em se

tembro do ano passado. No

_local onde. a tubulação rom

peu foi construída provisoria
mente uma ponte de madeira
com estrutura de aço para
suportar a passagem de veí
culos. A empresa que ganhou
a licitação teve que fabricar
as peças pré-moldadas para
substituir a galeria, que só fi
caram prontas agora. 'No caso

de chuva,' a obra acontecerá
.

entre os dias 18 e 21.
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Prefeitura considera que atual espaço não comporta a construção de um terminal de ônibus maior

TRANSPORrE COLETIVO,

Prefeitura elabora

projeto do terminal
Negociação com a Canarinho.está adiantada
JARAGUA DO 'SUL

A Prefeitura deve concluir,
nos próximos dias, o proje
to, 'do novo terminal urbano.
A ideia é implantar a estrutu
ra no terreno do ginásio Artur
Müller, que pode ser demolido
ainda neste 'mês. No próximo
,dia 18, representantes da' ad
ministração municipal, da SDR

(Secretaria de Desenvolvimen
to Regional) e, da Canarinho
devem se reunir para acertar

os últimos detalhes da obra.
, O secretário de Adminis

tração e Finanças, Ivo Konell,
afirma que o projeto será ava

liado durante ó encontro. "Se
for aprovado, pretendemos sio, em um terreno da Prefei- a Canarinho sobre a obra. "O
iniciar as Obras (de demoli- tura perto da Arena Iaraguá, Décio Bago (diretor da conces
ção e de construção do novo "Vamos reaproveitar toda a sionária] se mostrou bastante
terminal) imediatamente", estrutura de aço do ginásio e satisfeito, pois a Prefeitura vai
afirmou. Segundo ele, o proje- refazer as paredes, o piso e os ' ceder o terreno para que eles'
to não prevê a construção de' banheiros.' Dessa forma, não . construam o terminal e cum

uni prédio, como o existente gastaremos 30% do" que cus- .pram a contrapartida com a

hoje na rua Padre Francken, taria para reformar o ginásio, qual �e comprometeram", res
'mas estações' de embarque e , que hoje está em situação pre- saltou. Ontem, a reportagem
desembarque a exemplo das, cária", garantiu. procurou a concessionária e

implantadas em Curitiba.
'

De acordo com o secretário, foi informada que a empresa
Konell também afirma que o orçamento para a construção 'não vai se manifestar sobre o

parte da estrutura do Artur do novo terminal ainda.não foi assunto.
Müller será utilizada para a concluído, mas a Prefeitura já
construção, de um novo giná- iniciou as conversações com DAIANE ZANGHELlNI

o CORREIO DO POVOOQUARTA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2010

Donos do' terreno demonstram
interesse em vender o imóvel

O projeto do novo terminal
urbano prevê que a entrada
dos 'ônibus será feita pela rua

Bernardo Grubba (rua do An

geloni novo) e a saída pela rua
Tufie Mahfud (ao lado do gi
násio), passando pela Getúlio
Vargas. A Prefeitura pretende
desapropriar um terreno na

rua Bernardo Grubba (fundos
do Posto Mime) e utilizar par
te dos fundos do terreno da
SDR (Secretaria de Desenvol
vimento Regional).

Conforme Ivo Konell, os

donos do terreno na Bernardo
Grubba já foram informados
sobre a intenção utilizar o es

paço para abrigar parte do novo
terminal. Um dos proprietários
faleceu há cerca de dois anos e

a área foi herdada pela família.

"Eles demonstraram interesse
'em negociár com a Prefeitura e

acredito que podemos realizar
uma desapropriação amigável",
.explicou. Segundo o secretário,
três imobiliárias foram encar

regadas de realizar as cotações
'para que a Prefeitura possa de-'
finir qual valor será pago pelo
imóvel, que tem cerca de 2,5
mil metros quadrados de área:

Para utilizar o terreno nos

fundos da Secretaria de De
senvolvimento Regional, será
firmado um termo de permis
são de uso entre o órgão e a

Prefeitura. ''A SDR está procu
rando um local para construir
a nova sede é isso permitiria
que, futuramente, ampliás-

,

semos o terminal conforme a

necessidade", previu,

Criação de centro esportivo e

área histórica está prevista
Com a construção do novo

terminal no terreno do ginásio
ArturMüller, a Prefeitura preten
de .realízar duas integrações de
espaço. Uma delas, seria a cria

ção de um centro esportivo, uma
vez que a Arena Jaraguá e o novo,

ginásio ficariam um ao lado do
outro. ''Futuramente também va-

-rnos instalar ali pista de atletismo
e piscina para a natação", acres
centou. A piscina, inclusive, já
tem um projeto pronto à espera
de recurso federal.

No espaço onde funciona o

atual terminal de 'ônibus, o ob
jetivo é criar uma área histórica.
Q prédio do terminal, que data
da década de 1940 e hoje abriga
a lárrchonete e o serviço de ven
da de passes, foi tombado e será

,

mantido. Ao redor dele, o gover
no pretende construir um espaço
de lazer, com o objetivo de valori-

zar a Praça do Expedicionário e o

,Centro Histórico. "Nos próximos
dias nós Vamos iniciar a recupe- '

ração da Praça' do Expedicioná-:
rio, com 'a colocação de novos
'bancos", adiantou Ivo Konell..

, Segundo ele, a restauração ,

do espaço será realizada através
de um convênio entre a Prefei
tura e a>Engepasa Ambiental. A '

empresa que presta serviços de

limpeza pública para o municí

pio vai bancar o serviço. Konell '

não soube precisar o valor do
investimento, alegando que não
estava com o projeto em mãos.
'Ele afirma que a área que

abriga o atual terminal não po
deria ser usada para erguer uma
estrutura maior porque a cons-

.trução ocuparia parte da Praça
do Expedicionário, considerado
um patrimônio histórico e cultu

, ral do município.

VOCÊ ACHA QUE O TERMINAL DE ÔNIBUS
DEVE MUDAR DE LUGAR?
''O ginásio Artur Müller é quase
um patrimônio histórico, por
isso acho que deveriam mantê-lo
e não destruí-lo".

ELISABETE KUHN, 19 ANOS,
VENDEDORA

''Acredito que vai ser mais
complicodo, pois aqui tem ,lanchonete
e fannácia do lado do tenninal".

MARA CRISTINA KRÜGER, 16 ANOS,
REVISORA

"Acho,que não deveriam mudar
de I'ugar, ache) que a Prefeitura ,

vai gastar muito dinheiro com

essa mudança".
RENILDA WULF, 52 AN�S,
APOSENTADA

"Para mim não vale à pena, pois
já estou acostumada a vir até
aqui. Todos conhecem onde fica o,

terminal, para que mudar?"

ELFI JUNG, 67 ANOS, PENSIONISTA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



III O CORREIO DO POVO
.' QUARTA-FEIRA. Ú, DE FEVEREIRO DE 2010 ·GERAl-----�----------:----
TEMPORAl'

Chuvas voltam a
•. ,

causar preJulzos
.

Casas ficaram destelhadas no Santa Luzia 'Prefeitura analisa caso de
.

área de. risco no Tifo MartinsJARAGUÁ DO SUL

A chuva e os ventos fortes
registrados na última segun
da-feira trouxeram prejuízos

-

principalmente nas localida
des de [araguazínho, Garibaldi
e Santa Luzia. De acordo com'
a Defesa Civil do município,

.

- foram registrados destelha
mentos e quedas de árvores
em diversós pontos. Pontes
ficaram danificadas e a Se
cretaria de Obras trabalhou
durante a manhã de ontem
na recuperação das estrutu
ras. Também foram distribu
ídas telhas e lonas para as fa
mílias atingidas. _

A ponte da Trindade" di
visa entre os municípios de Bomba de Posto,de Gasolina tombou. Prejuízos somam cerca de R$ 20 mil
Jaraguá do Sul e Schroeder.'.
teve a estrutura danificada,
mas no final da manhã de .

ontem o tráfego já estava nor
malizado no local: O abaste
cimento de energ-ia' elétrica
foi prejudicado devido à que
da de árvores.

Um dos pontos mais atingi
dos, no bairro Santa Luzia, foi
o Posto de Gasolina, Cezário.
O vento forte destelhou parte
do galpão, arrancou o forro 'do
teto e tombou uma bomba de

gasolina. "Nunca vi um ven
to tão forte. O telhado cedeu.
Foi um susto muito grande",
conta o proprietário do posto,
Cezário Sevegnani. Ele estima

que os prejuízos podem che
gar a R$ 20 mil.

ca. Segundo ele, uma reunião
entre Prefeitura e' morado-

. res do local estava agendada
para hoje, mas foi cancelada.
"Desmarcamos a reunião jus- .

tamente porque vamos rea

valiar a' situação junto com·

engenheiros e com o setor de

habitação", justifica. .

Já sobre os estragos regis-
.

trados na localidade Ribeirão
Grande do Norte, no último
dia 25, quando moradores da

região ficaram sem acesso de
vido .

a problemas na estrutura

da ponte, Alquiní diz que a si

tuação já está sob controle. Se

gundo ele, um pontilhão dema
deira foi construído no local e
os moradores já transitam com

normalidade pelá acesso.

.

De acordo com' o coorde
nador da Defesa Civil,. Jair
Alquini, a Prefeitura continua
estudando uma alternativa

para resolver o impasse en

volvendo moradores do bairro
Tifa Martins. Técnicos anali
saram a localidade onde uma

casa desabou soterrando mãe
'e filha em 2008, e chegaram à
conclusão de que se trata de
uma área de risco, que precisa
ser desocupada. Pelo menos

20 das 26 famílias que vivem
no local precisariam sair de
suas casas. "Continuamos
analisando as possibilidades.
Mas acho difícil encontrarmos
outra alternativa' ainda mais

,

que se trata de umaárea com

ocupações irregulares", expli-

Chuva' continua e sol deve

nperecer somente n·a sexta
das de chuvás à tarde e à noite.
Mas quem pretende aproveitar
o feriado de carnaval nas praias
da região Norte, pode esperar
abertura de sol nesta sexta-feira.
Porém, podem ocorrer chuvas
isoladas no fim do dia.

Já entre os dias 15 e 16, no
carnaval, uma nova. frente fria
avança pelo Sul do Brasil, pro
vocando chuvas mais significa
tivas com risco de temporal e

granizá -ísolado no-Estado. Há
indicativos ainda de passagem
de uma nova frente fria entre os

dias 21 e 22 de janeiro. O calor
de verão continua neste perío
do, amenizando na passagem
das frentes frias, mas a sensa- _

ção será de ar abafado devido à
elevada umidade do ar.

A' semana deve continuar
chuvosa na região, de acordo

. com o setor de meteorologia da

. \ Epagri/Ciram. Nesta quarta-feira
..

"":, ·'1'" . 'N�
est_ão previstas_, chuvas is?ladas

"- I.,. •
;' '., 'I \ ... '.J em alguns penados do dia, po-

f

"_::- '�;-- "\ '. rém sem ocorrência de descargas
:" >

\' elétricas. O inativo da mudança
, climática é uma frente fria que
atua pelo litoral SUl do Brasil. ,

Moradores da região, que
chegaram a suportar tempera
turas próximas a 40°, agora pre
cisam se preparar para dias nu
blados, com presença de chuva
e temperaturas maís . amenas.

No decorrer desta semana, os

termômetros devem .marcar no

máximo 28°.

Na quinta-feira, a previsão
indica possibilidade de parica-

Ponte da Trindáde teve estrutura danificada. Trânsito já foi liberudo

DIA DE LIMPEZA
Para muitos moradores do

bairro a manhã de ontem foi .

dedicada à limpeza das casas e

à colocação das telhas arran - >

cadas pelo vento. Na casa de

Augusto Zils Filho, 55 anos,

parte do telhado foi arran -'
'

cada. "Ficamos mais de três
horas sem luz. Era um vento'
muito forte. Desde que moro

aqui, não vi nada igual", re
lata. Segundo ele, até mes
mo aparelhos eletrônicos da
residência sofreram estragos
devido ao temporal e à queda
de energia.

.

Prezado assinante,
o jornal O Correio do Póvo está realizando o recadastramento dos
assinantes. Solicitamos que você entre em contato conosco caso não

esteja recebendo seu jornal regularmente ou não tenha recebido os

boletos de pagamento ou rião conste os débitos na sua fatura da Celesc.
FORMAS DE CONTATO: Telefone: 2106-1919, com Jaqueline.
E-mail: jaquelineéjocorreiodopovo.oom.br.. Pessoalmente: Av. Pref.
Waldemar Grubba, 1400 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

\
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Casas no Santa Luzia ficaram destelhadas devido ao vento forteDEBORA VOLPI
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Quer adotar um cão?_
Visite o site www.
ajapra.org.br

Crianças que sabem respeitar os bichos têm uma vida socialmelhor

Crianças
normalmente

são loucas por animais.
E segundo estudos, elas

devem conviver com eles des-
. de pequenas, pois só há be
nefícios nessa relação. Mas,
apesar disso, é preciso pensar
muito e ter cautela antes de
trazer um bichinho para casa.

De acordo com a técnica em
animais, Schirley Stinghen, de
26 anos, não existe uma idade
certa para a criança começar a
convivei' com animais. "O im

portante é que o bicho não seja
muito pequeno, pois a criança
pode machucá-lo, e nem muito

grande, pois aí acontece o con
trário. Legal seria após os três

anos, que a criança já tem no':'

ção das coisas".

,

Também é importante que
os pais escolham o animal ade-

quado para a família, pensando
na casa e no estilo de vida e

evitem os agressivos. "Existem
algumas raças de cães, como

poodle, beagle, cocker e boxer

que são mais brincalhões, e gos- ,.

tam de conviver com crianças. .l'!'"Esses. são os ideais. E os cães
são mais fáceis de conviver do

que gatos. Os felinos não são
tão apegados a crianças", afir
ma Schirley.

A escolha do animal com
o perfil certo vai fazer toda a

diferença. "Os profissionais
devem orientar os comprado
res sobre as raças, e compor-

.

tamento, para ver se o animal
se adequa à família, evitando
casos de abandono e outras

coisas piores", comenta.

DÉBORA KELLNER

Conviver com animais, ajuda a cri�nça a se socializar mais facilmente

ABANDONO: UMA'
TRISTE REALIDADE

Em Jaraguá do Sul, casos

de abandono são muito co

muns. Só no site da 'Ajapra
(Associação Iaraguaense Pro
tetora dos Animais), são mais
de 150 bichos, entre cães e

gatos, para doação. Fora os

que estão em lares temporá
rios. "Acontece muito aqui,
ainda 'mais quando o bicho
cresce mais que o esperado,
ou não tem o cornportamen-

� to que os pais desejam. Infe-<>:

� lizmente é assim, e por isso
5 é preciso pensar muito. bem
antes de ter Um em casa", la-

menta Schírley,
Schirley é proprietária do

canil Baby Dolly e trabalha há
,

14 anos com animais domés-
,

ticos. Ela afirma que a convi
vência de uma criança com

animais, só ajuda na vida so

cial deles. "O animal ajuda no

desenvolvimento emocional e
social da criança. Ele neces

sita de cuidados e a criança
precisa ter responsabilidade
sobre ele. Além disso, a crian
ça vai aprender a respeitar os
bichinhos desde cedo, o que é
muito importante".

.

CURIOSIDADES
• Pacientes autistas foram
"despertados" de seu

estado constante de
recolhimento na presença
e o convívio com animais.

• Nos lares de pessoas ,

idosas, a presença de
um animal aumenta as

, expectativas de vida.
• A equoterapia (terapia
complementar com auxílio
de cavalos) é utilizada
no desenvolvimento

psicomotor de portadores
da síndrome de Down
e outras deficiências '

,

neuropsicomotoras
congênitas ou adquiridas.

• Os animais são
.

indicados para pessoas
com deficiências
sensoriais (cegos e

surdos), dificuldades
de coordenação motora
(ataxia), atrofias
musculares, paralisia
cerebral, distúrbios
comportamentais e outras

afecções.'
• Todos os procedimentos
científicos e técnicos
confirmam a relação .

afetiva que os animais .sâo

capazes de estabelecer
com as pessoas.

(Fonte: UDL)
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. CRÔNICA

. PATRíGIA MORAES, ,JlL"'IHN!!4..I.I!Ei'l':PJ,.

- Eu também .

sou esquisita
Passei a noite de segunda-feira

pensando em como somos todos es

quisitos. Não venha me dizer que
este não é o seu caso, pois de perto
ninguém é normal, isso todo mundo
deve ou pelo menos deveria saber.
Só consegui dormir depois de fazer
uma listinha, tente fazer a sua tam

bém, rende boas risadas.
Gente vegetariana é esquisita.
O mundo é esquisito.
A relação entre as pessoas é esquisita.
Discurso de político que se diz

inocente é muito esquisito, e sempre'
muito parecido..

.

Gente- que só escuta música clássi
ca é esquisita.

Mulher de TPM é uma das coisas
mais esquisitas do mundo.

Ficar trancado no' elevador 'Com

um desconhecido é esquisito.
Receber uma visita no domingo às

14h é esquisito.
Ficar' de máscara de beleza é es

quisito, ainda mais se ela for verde' e
seu marido chegar bem na hora.

Engolir sapo é esquisito.
Falsos intelectuais são esquisitos.
Discurso de time derrotado é es-

. quisito.
Promessas são esquisitas.
Ver marido e mulher brigar é es

quisito, a gente disfarça, mas a 'curio
sidade puxa o ouvido para perto.

'

Quem pula da cama às 5h da ma-

nhã cheio de bom humor é esquisito.
Fazer fila para se divertir é esqui-

sito. (

Conversar sobre o tempo é esqui
sito. Você viu a chuva? Que calor esta
semana!

Sentir vontade de dar um pum na

.

hora errada é esquisito. . .

Piercing ná língua é esquisito .

. Homem de cueca com' estampa de ti

gre é esquisito.Eu cairia na gargalhada.
Ver europeu sambar é esquisito.

,

Ouvir o Joel Santana falar inglês é

esquisito.
Mas esquisito mesmo são os nos

sos sentimentos que de repente, sem
. explicação e aviso prévio, nos forçam
a fazer mudanças, eleger prioridades
e alterar o traçado. É preciso decifrar

alguns códigos, refazer o roteiro e não'
ter medo do desconhecido, É o novo,

I

que pode não ser uma revolução, ape
nas uma nova maneira de encarar a

velha rotina. Vai saber.

VARIEDADES---�----�

/

o caos de uma'

vida criminosa
Lúcio preciso dor um jeito de tlrnr

o filho adolescente do cadeia e começa
o viver no liinite entre a legalidade e o

.

crime. Inspirado em. fatos reais, a trama
conta uma história de ficçõo e mostra

que quando o lei e o ético sõo postos em

questõo, o que impero é o forço.

Para' estar sempre
bonita e elegante'
Um guio obrigatório poro todos os

mulheres que' desejam estar sempre
bem-vestidos. As 100 + troz os peças
indispensáveis o qualquer guardo-roupa
feminino: Uma 'listo 'que vai de pantufas

. o solto alto,' passando' por casacos de
pele, jeons e colar de pérolas - os itens
básicos poro um visual lmpecévele ele
gante. Best-seller do New York Times.

NOVELAS

CAMA DE GATO
Luli ganho o quiz show e se declaro poro Torcísio,
que não percebe. Gustavo e Rose ficam perplems
00 descobrirem que Nuno é neto de Woldemor.
Biro deixo Jair e Antônio em uma estrado e os dois

prometem sumir. Verônica quer convencer Gustavo
o demitir Davi. Dudo e Igor ficam indignados por
ter que, limpar o colégio depois dos aulas. Gustavo
pede poro Davi entregar logo os ensaios dos fro-,

grôncios e os desenhos dos embalagens. Verônica
planejo entregar o projeto de Davi poro um fabri
cante clandestino copiar o produto.

TEMPOS MODERNOS
, Zero não consegue se aproximar de Nelinho. led
conto poro Gaulês que se inscreveu em um concurso,
mos se entristece por não poder estudo e Mario Cloro
tem um delírio com Nelinho e todos estronhom seu

comportamento. Regeone. encontro Portinho e exige
que ele desisto do desafio contro Albano. Leal se emo
cioná com o apresentação do filho. Nelinha choro 00

pensar no saúde de seu pai e se ooimo 00 receber um
telefonemo de Zeca. Nelinho vai até o escola de dança
e Zeco diz que eles·não podem mais se vee

VIVER A VIDA
Luciano fico nervosa 00 saber que Miguel foi afastado
de seu trotamento. Jorge discute com o irmão 00 ouvi
lo criticondo suas atitudes com Luciano. Miguel vê o

ligação de Luciano e Ingrid não consegue impedi-lo
, retomar o chamado. Garcia ligo poro Doro, Rofo'elo
atende e pede o ele poro ir buscó-Io. Marcos vai 00
apartamento de Doro e o convence o ficor com ele.
Luciano diz o Miguel que Jorge vai ter que entender
que seus sentimentos mudorom.Luciono avisa Tereza '

que vai resolver suo situação com Jorge.

PODER PARALELO
Bruno explico poro Luísa que ofereceu uma cortesia'

. à Antônio, 'pois elo ficou hospedado nos'dios mais
.

terríveis do hotel. Bruno mondo Neide entregar uma
posto com o cobelo de Pedrinho, dele e de Mouro no

loborotório. Ele revelo o Neide que aóvis Pode ser pai
de Pedrinho. Rafael encontro Mouro no proio. Elo diz
que não. Rofael falo que não hó mais nodo entre ele e
Antônio, mos Mouro confesso que tem medo de ten
toe Bruno encontro Antônio no restouronte do hotel e
os dois conversam num clima de sedução.

BELAA FEIA
Rodrigo não consegue se controlar 00 saber do morte
de Belo. Olga insinuo que màtou Belo e Cíntia fico
atônito. Cíntia se diz feliz e aliviado com o morte do
secretório. Olga pede que o filho apoie Rodrigo e que
sofro pelo perda de BellrDiogo fico chocodo 00 saber
do morte de Belo. Verônico choro 00 saber do notícia.

Ninguém entende. nodo. As crianças também estão
muito tristes. Luddy conto a notícia poro Juliano.
Notólio descobre, pelo internet, que Belo morreu ..

Elviro diz que Belo gostava muito de Rodrigo..

(O resumo dos copítulos é de responsabilidáde dos
.

emissoros).
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Ringo Starr na .

Calçada da Fama·
.

Ringo Starr, eterno baterista do Bea
tles, finalmente ganhou seu espaço
no Calçado dn Fomo, em Hollywood. A
cerimônia que inaugurou suo estrelo
em meio à constelnçõc do passarela'
aconteceu no madrugado de terça
feira, pelo horário de Brasília. Ringo
foi o terceiro Bectle o ganhar uma es

trelo - o de número 2.041. O primeiro
do grupo foi John Lennon (1988),
seguido de George Harrison (2009).

Mad'onna falará Luciano e Jorge:
com José Serra, fim do namoro
Madonna, que chegou com os filhos ao A sexto-feira, 12 de fevereiro, será
Brasil ontem, incluiu em sua' agendo marcado por uma novo fase no vida
unia viSIto o São Paulo para conversar de Luciano, de "Viver o Vida". Hn dirá
com o governador José Serra. Segun�o o Jorge que os dois têm "objetivos
os jornais "Estadão" e "Jornal do lnr- diferentes'" e que não pode oferecer
de", o objetivo é discutir o implantação nado o ele em cimo de uma cadeira
do ONG "Success for Kids", no Brasil. A de rodos. Apesar- do susto, os dois
instituição apoio crianças oferecendo terminarão de comum acordo. Agora
cursos livres de arte e esporte, visando ' o tramo promete esquentar, já que
à inclusão social. Além disso, o cantora Suzana decide apostar todos os suas
participo do carnaval carioca. • fichas em Jorge e Miguel em Luciano.

SUDOKU

'�éa
Natal, que

ganhou o nome

por ter nascido
nessa data. O

.

clic é da leitora
Rafael'la

Gr�
SOBRE QJOGO
É um jogo de lógico mune simples e viciante. O objetivo

, é preencher um q�a:drrido 9x9 com números de 1 o 9, sem
repetir números em cada linho e cada coluna. Também

,

nõo se-pede repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO . Fonte: Cirom/Epagri

SOLUÇÃO
O sol aparece entre muitos nuvens alternando
com períodos mais fechados e com chuva o

qualquer momento do dia. MINGUANTE NOVA CRESCENTE· CHE!A

7/1 15/1 � 23!1 () 30/1

II' Fases da lua

� Jaraguá do Sul e Região

SEXTA SÁBADO
MíN: 21 De

' MíN: 21 De
MÁX: 29De MÁX: 33De
Sol com chuva. . Sol com chuva

HOJE
MíN.: 23De
MÁX: 30De (',
Chuvoso

QUINTA
MíN: 20De
MÁX: 32DC.
Sol Com chuva

.

.� ÁRIES' .

,

.

4,,10 (20/3 a 20/4)
,

....... I" Hoje é .u� bom dia.
.

� � para ViOlar e ampliar
os seus conhecimen

tos. Na relação afetiva, saberá
contornar qualquer problema
numa boa! O astral está ótimo

para trator de assuntos,materiais
com bom-senso. Você terá mais .

praticidade!

)('
GÊMEOS',

,

(21/5 a 20/06)
, Pode se dar bem em

estudos e atividades
de raciocínio. No

amor, um passeio ou um encontro

,promete trazer estímulos ii
.

relação. A nelte pode ser agitada,
diminua as preocupações e
experimente relaxar para garantir,
bom sono.'

'-

,
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ANIVERSÁRIOS

10/2
Ademir Oechsler
Alcides Schnenn·
Aleixo Michalak
Amanda Correia
Amarildo Glatz
Amilton Leoni

.

Ana Paula fischer
, Andrei M. Heller
Antonio Popadink
Atílio fontana
Claudio M. Braatz
,Claudio Vicente
Cristian P. Gehrke
Oaisy M. Ploszai
Dulcimar G. Rachadel
Elenij: Hornburg .

Fabiano 1. de Oliveira
Felipe G. Kopp
Gabriel A. Ramos
Gabriel H. Vieira
Isqbelle Chuika
Jqir Leithold
Jerry A. Romig
Joona,H. de Souza

.

, João C. Ruchel "

Joice Coelho
Juvenal Michelluzzi
Kari'nà Amandio
Lademar Koepp

.

LodemJlr Kopp
Marceli Buttchevitz

'

Marlene Marquardt
'

. Nadia C. Muller "

, Nelson Todt
'

, Paula M. da Silva '

'Paulo S. Macedo
Regiane ,C. Hansen ,

Reinaldo G. da Silva'
. Ronilda S. Karsten
Rosimari P. de Borba
Sandra.W. Rodrigues

'

Solange Furlani
Thamires de Souia
Valdenir P. Kienel,t
Vilmo Balsanelli

, WiHian Meier

DIVIRTA-SE

Deserto do Saara
, Uma empresa de móveis estava
procurando lenhadores para trabalhar
no Amazônia.-Todos os candidatos que
saiam do solo de entrevisto, cabisbaixos,
avisavam aos outros que o 'entrevistador
era extremamente exigente.. .

Um sujeito resolve 'impressionar e se

gabo de ser o melhor lenheder do mun

do. O contratador olho poro o suo figura
meio franzino e pergunto desconfiado:
- ,Onde o senhor já trabalhou como

lenhador?
- No Soara!
- Mos o Soara é um deserto!
-,Agora é!

AQUÁRIO'
(21/1 a 18/2)
Use a intuição,
sua percepção vai
favorecer o en

tendimento dos fatos. Na paixõo,
estará convincente e com ótimo
senso de humor. Os astros enviam

. boas energias que merecem ser

empregadas em algo que queira
muito realizar. Aprenda!

LEÃO
(22/7 a 22/8) .

Faça algo para me

lhorar seu convívio •
SAGITÁRIO

.

(22/11 021/12)
.

9-1
•

. Suas ideias estarão
.

. ({, fervilhando, daí'#
LIBRA

.

' (23/9 a 22/10)
Você será o centro .

das atenções, '

este dia é ide�1
para participar e explorar a sua

criatividade. Na paixão, fará
sucesso absoluto! Astral positivo
para ganhar espaço e se divertir,
curtindo o que.a vida tem de bom

para_ te oferecer.

com as pessoas.em

geral. O desejo de compartilhar
suas alegrias deve crescer. Invista
no amor! Seu espírito criativo está
a mil, só precisa superar a falta .

de recursos pam mostrar suas
'

capacidades;

seu sucesso com'

vendas e marketing. Com diálogo,
será fácil convencer a pessoa
amada. Ótima comunicação. é seu

passaporte para estar em harmo
nia, quanto mais você souber de

. algo, melhor.

TOURO' -,.,,, CÂNCER

���:Ú�i!�:i�ará Q �.� �2b�:�e2�� e

sua vida profissionaL : 'procure ficar na sua.

Paqu�rando alguém? Vai se dar bem em

Aposte em um bate-papo legal, pesquisas e tudo que envolva sigi-
cara a cara. Os astros indiçam

'

lo e discrição, inclusive no campo
vitória! Evite aparecer demais e amoroso. Preste aténção: hoje, as
ad()te uma postura cooperativa. pessoas querem menos emoção,
Lemb�e-se de que você é maior do , mais objetividade e razão de você.

que a sua imagem. É possível?

ESCORPIÃO
(23/100 21/11)
Bom dia para
atividades mentais.
O astral é ainda fa
vorável, mas orga�

nize suas despesas. No romance,
relação estável. Antenado com' o
.presenta terá mais sensibilidade

,

para captar quem pode seguir ao
seu lado hoje.

CAPRICÓRNIO
.

lfl,''-t.,· {22/12a 20/1)
..,...... E preciso saber

user o dinheiro, a
fim de não fazer

nenhum gasto inútil. O desejo de

segurança pode prevalecer no
romance. A Lua passeia' em seu

signo e você precisa ter tempo
para si em primeiro lugar, o resto
virá depois..

Ilf
'VIRGEM ,

(23/8 a 22/9)
O sucesso está ga-

.
rantido em reuniões
e encontros. Terá

maior clareza de seus interesses,
mas a vida amorosa po�e ficar em
segundo plano. Envie seu currículo
para uma empresa na qual gos
taria de trabalhar: o astral indica
ótimas chances!

'

.
'

PEIXES

... (1912 019/3)
�_ Quanto mais
Y-"f'!'" discreta for a sua

atuação profissio
nal. maiores as chances de apro
veitar este dia. Fofocas, mentiras
ou segredos podem prejudicar sua
vida amorosa. Procure ficar ii von
tade com sua natureza intimista e

sensível. Nõo force.
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HISTORIA-,---------

OANOÉ

CENTRO COMUNITÁRIO PARAGUARAMIRIM
Na segunda semana de fevereiro de 1976, O

jornal O Correio do Povo trazia um anúncio do
então presidente doLegislativo de Guaramirim,
que ressaltava o interesse do senador Otair Be
cker na reivindicação domunicípio porum edifí
cio adequado para abrigar o Centro Comunitário.

A futura implantação, que seria feita em

um terreno doado pela Prefeitura, durante a

administração de Silvestre Mannes, 'serviria
para abrigar promoções esportivas e cultu
rais. Segundo Izídio Peixer, a falta de um es

paço apropriado prejudicava muito a popu
lação, .e a construção do Centro Comunitário
seria a solução para uma série de problemas.

Uma carta havia sido endereçada ao se

nador catarinense, que estava
-

solicitando

à Câmara de Vereadores o fornecimento de
. matares subsídios. Se o pedido fosse aten

dido, Otair poderia conseguir a liberação de
verbas do Ministério da Educação através da
"Loteria Esportiva", para que as obras coine
çassem ainda no início de 1976.

A matéria ainda informava que dentro de
três meses estaria concluído o prédio que
abrigaria a central telefônica do município,
com capacidade para 300 terminais. Apesar
de não absorver o número de aparelhos liga
dos, a nova central solucionaria em grande
parte os problemas que ocorriam principal
mente com as ligações interurbanas. Agora,
só faltava o início da implantação da rede de

águas, que seria executada pela Casan.

SOCIEDADES • EVENTOS • HISTÓRIA • ASSOCIAÇÕES
....... � � .

.

Viogem à Itálio·
A Associazione Bellunesi Nel Mondo está

preparando uma viagem de 14 dias para a

Itália. O pacote prevê 30 pessoas, e o roteiro
inclui -pontos turísticos como Roma, Milão,
Veneza e outras províncias' da região Norte

do país. A saída está prevista para o dia 10
de abril e o roteiro está sendo preparado por
uma agência de viagens curitibana. Para os

interessados, ainda existem algumas vagas
disponíveis.

Darci Hille,
Marli Nitzke e

Marli Mathias
marcaram

.presença na

Festa de Rei
na Sociedade

. Alvorada

ROlf Bublitz, a
cantora Márcia

Regina, Marcelo
Heinz Prochnow,
presidente da

Sociedade Alvorada,
e sua esposa

Rosangela Gnewuch
na Festa de Rei

A família do Rei Adolar Mathias, na Festa de
Rei na Sociedade AI.vorada. Da esquerda para
a direita, a filha Alessandra, a esposa Ivone,
Adolar,' a filha Alice e o pequeno Adriano

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATIVADO BRASIL-ESTADODESANfACATARINA

Tabelionato do Mwúéípio eComarca deJaraguá do Sul
- Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

AvenidaMarechalDeodoro daFonseca nO 1589
Telefone: (47) 3273-2390.Horário deFuncionamento: 09:00h às 18:00h

EDITALDEINTlMAÇÃO
.

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 no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser
lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de ais) pessoa(s) indicada(s) para
aceitar(em). ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s)
ou domiciliada(s) fora daCircunscriçãoGeográfica da Serventia 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.

Protocolo: 136486 Sacado: 2000AUTOCENTERTRANSPORTES LIDA CNPJ: 04.035.148/000
Cedente: AUTOI'RAC COMERCIO ETELECOMUNICACOES S/A CNPJ: 40.281.347/000
Número doTítulo: OUl9194800SOEspécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DOBRASILSA DataVencimento: 23/01/2010 Valor: 290,00
liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$18,82,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 137125 Sacado:ADEMIR FRANCISCOWOLF CPF: 383.076.429-49
Cedente: CIZESKI INCORPORADORA CNPJ: 79.251.534/000
Número doTítulo: �681 /09 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 25/01/2010 Valor: 1.650,00
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 39,24, Diligência: R$ 31,95iEdital: R$10,40
----�._._------------------------------------------------------------------------------------------;;--------------------_----------_----------

Protocolo: 136294 Sacado: ANTONIOALVES DA CRUZ CPF: 675.811.109-15
Cedente: POSTOPETROMILLIDA CNPJ: 06.977.267/000
Número doTítulo: 3788/3 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚ SA DataVencimento: 13/01/2010 Valor: 100,00
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 136980 Sacado: AURELIO CARNEIRO lDBO CPF: 847.628.029-72
Cedente: MARMORARIA SILVEIRALIDAME CNPJ: 07.932.648/000
Número doTítulo: NFF 144005 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASILSA DataVencimento: 15/01/2010 Valor: 1.000,00
'liquidação após a intimação: R$1O,4O, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 137333 Sacado: DANIEIAHINTZ-ME CNPJ: 08.784.002/000
Cedente: EoITORASALINASLIDA CNPJ: 10.647.976/000
Número doTítulo: 258 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: EDITORASALINAS LIDA DataVencimento: 12/10/2009 Valor:1.600,OO
liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$13,89, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$10,40

CNPJ: 10.23il29/000Protocolo: 137348 Sacado: DONAWALEMPREENDIMENTOS
Cedente: FERRAGENSHSLLIDA CNPJ: 72.380.405/000
Número doTítulo: 37551/B Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASILSA ' DataVencimento: 25/01/2010 Valor: 5.091,94
liquidação após a inrírnação: R$10,4O,Condução:m 4,74, Diligência: R$�0,80, Edital: R$10,40
----------------------_::_-------------------------------------------------.--------------------------------------------_-_-_--_---------------

Protocolo: 137214 Sacado: EDITORA SALINAS LIDA (ME) CNPJ: 10.647.976/000
Cedente:ADVCOMEROO EDISTRIBmCAOLIDA CNPJ: 81.370.306/000
Número doTítulo: 426811 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 08/01/2010 Valor: 766,40
liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 136483 Sacado: EVANDRO LmSDA COSTA CPF: 029.609.529-01
Cedente: MAGAZINE D & C LIDAM.E CNPJ: 10.526.768/000'
Número doTítulo: 01/03 ESpécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação

.

Apresentante: BANCP ITAÚ SA DataVencimento: 10/12/2009 Valor: 475,00
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo; 136636 Sacado: IGREJAEVANG. ASS. DE DEUSMINMADUREIRA CNPJ: 79.362.521/000
Cedente: MGRBTINTAS LIDAME CNPJ: 03.492.863/000
Número do Título: 3616A Espécie: DuplicatadeVenda Mercantil
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 20/01/2010 Valor: 84,95
l:iquidação após a intimação: R$1O,4O, Condução: R$ 32,90, Díligência: R$ 20,80, Edital:R$10,40
Protocolo: 137144 Sacado: KATH PIZZAS LIDA CNPJ: 03.972.975/000
Cedente: OESA COM E REPRES LIDA CNPJ: 81.611:931/000
Número doTítulo: 5354377U Espécie: Duplicata devendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 22/01/2010 Valor: S18,13
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O,

Protocolo: 137199 Sacado: KCELMOfORESEFtOS LIDA CNPJ: 80.474.307/000
Cedente: QUARTTECN INDLAMAZONIALIDA CNPJ: 01.922.030/000 .

Número doTítulo: 227i Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚSA . DataVencimento: 14/01/2010 Valor: 3.085,00
liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ '10,40

Protocolo: 137227 Sacado: MARCOS JOSEGORGES CPF: 014.834.469-05
Cedente: SIlMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/000
Número doTítulo: 110273.01 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 27/01/2010 Valor: 460,72
liquidação após a intimação: R$1O,4O, Condução: ll$13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 137154 Sacado: MERCOSULESTRUIURASMEfAIlCAS LIDAME CNPJ: 86.957.313/000
Cedente: TECNOPO PINTURASTECNICAS LIDA CNPJ: 00.101.599/000
Número doTítulo: 59178 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 26/01/2010 Valor: 1.279,80'
liquidação após a intimação: R$ �0,40, Condução: R$ Uí,82,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O
Protocolo: 1371�1 Sacado: MERCOSULESTRUTURASMEfAIlCASUDAME CNPJ: 86.957.313/000
Cedente: TECNOPO PINTURASTECNICAS lIDA CNPJ: 00.101.599/000
Número doTítulo: 59176

'

Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 25/01/2010 Valor: 2.486,40

,

liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$18,82, Dili&ência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 137122 Sacado: NICOPELCOMERCIODE PAPELLIDA 'CNPJ: 82.914.425/000
Cedente: 108GUINDASTES EAUTOM INDUSTRIALLIDA CNPJ: 01.773.600/000
Número doTítulo: 3989 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIX'(\ECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 25/0112010 Valor: 1.922,68

. liquidação após a intimação: R$1O,4O, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 137173 Sacado: PAUlD DONISTEGUEDES CPF: 024.521.499-26
Cedente:ALESSANDRA CARIAMALSCHITZKY CNPJ: 05.676.162/000 '

Número doTítulo: 8106 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: uNlBANCO DataVenciril'ento: 25/01/2010 Valor: 195,62
liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 137119 Sacado: RAFITAZIND. DOVESTUA1UO LIDA CNPJ: 05.782.300/000
Cedente:MILENARUIZFIDENCIO GRAFICA CNPJ: 07.903.766/000
Número doTítulo: 0066-B Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 25/01 /2Q10 Valor: 933,33
liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$ 15,30, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 137176 Sacado: REGlNAIDO JORGE DE CARVALHO CPF: 026.719.759-45
. Cedente: BANCO PANAMERICANO S/A CNPJ: 59.285.4111000
Número doTítulo: 35606113 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: CARDOSO & CORREA ADVOGADOSASSOCIADOS DataVencimento: 04/03/2009 Valor: 32.058,96
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$15,30, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

\

-------------------------------7-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 137082 'Sacado: ROSANE MARGARETE DAllABONABErrONI CPF: 670.489.009-20
Cedente: BRASPRESSTRANSPORTES URGENTES LIDA CNPJ: 48.740.351/000
Número doTítulo: 912104434 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 15/01/2010 Valor: 61,81
'liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 137117 Sacado: SBC IND E COMDE CONFECCAO LIDA CNPJ: 05.341.605/000
Cedente: TRANSPORTESTRANSlDVATO LIDA CNPJ: 89.823.918/000
Número doTítulo: 590000060 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASIL SA DataVencimento: 27/01/2010 Valor: 138,20
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
------- .. --------:------------------------------------;------------------------------------------------------------------------------------------ .

.
Protocolo: 137240 Sacado: 1HAMYTHUYLIN DE CARVALHOTAVARES CPF: 053.618.449-69
Cedente: RETIFICADEMOTORES GUARAMIRIM LIDAME CNPJ: 07.582.628/000
Número doTítulo: 2006 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 24/0112010 .valor; 215,00
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
--,-----------------------------------------------------------------------------------------_-------------_--_------_-------------------------

CarlosFabricioGriesbach,Tabelião
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Básico, Pintura Sólida, afio 09/11l, chassis 6409541 f6410742/6410728 com entrada de R$12.000,OO + 60 vezes fixas de R$ 299,00 por mês, taxa de 1,49% a.m. e 19,50%
el,lte com ítens de série, pintura.sólida, a partir de R$ 39.890,00 para encomenda, ou escolha um dosmodelos em estoque a partir do preço promocional + opcionais
nta el1trega. "3" Plano Compra Consciente para velculos zero quilêrnetro, com financiamento em até 60 meses, sendo que o 'cliente paga só a metade elas quatro
ano q4é compõe ô financiamento. "4" Ou primeira parcela para 90 dias (abril de 2010) com 10% de entrada para toda linha FIAT zero quilômetro (exceto Oucato e

I IS !,ves cO
'

zomáximo deM meses, taxa de 1,65% a.m. e 24% a.a, na modalidade leasing. "5" Ou toda Unha FIAT, exceto Oucato, com condição de financiamento em 59 parcelas
fixas cQln taxa 1.59% a.m. e 20,84% a.a. + entrada de 30% do valor integral do veículo 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,,/0 a.m. válida exclusivamente para o FIAT L1NEAOKm, com entrada de 60% do valor integral do veículo e restante em 12 pagamentos com taxa
zero, na modalidade COCo Plano de leasing ou COC para pessoa física ou jurídica sujeito à aprovação de crédito. Taxas sujeitasaalteraçõessem aviso prévio. AJAVEL FIAT reserva-se ao direito
de corrigir possíveiserros gráficos e/ou de digitação. Ofertas válidas até dia 19/02/2010 ou enquanto durarem os estoques.

SEU MELHOR NEGÓCIO.

Rua Expedicionârio Joio Zapella. 214·413214-0100 - Jaraguá do Sul -www.javel.com.br
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II o CORREIO· DO POVO'
QUARTA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2010 CLASSIMAIS-----'-----------,----

2006 58.000 52.000 20.800 1.247.88 1.012.78
AUDI A3 1.8

.

COMPLETO • 2005 37.900 37.000 14.800 89632 ·(]28.20
GOl1.6POWER DHTEALMAQlTWDT 2009 35.500 34.800 13.920830.84 671.92
'A5TRA HB ADV DH ACVETE ALM AO (OMP RODA LTW

..
2007 34.900 34.500 13.800 823.95 666.35

307 RAllYE 1.6 DH ACVETE ALM ABS AO ABG COMPCD RODA LT 2003 32.900 32.000 ·12.800 779.56 633.34

PRISMA MAXX 1.4 . DH ACVETE ALM AO RODAW 2008 3iooo 30.900 12.360 741.28 599.50

MERIVA DHACVETEAQlTW 200329.500 28.900 11.560 707.17 574.53

FrESTA HB 1.6 OH ACVETEAO lTW 2005 27.500 26.900 10.760 660.47 ,,536.59
PALIO FIRe FlEX VETEAOlTVVDT 200726.900 26.500 10.600 640.25 517.79

FIESTAHB1.0 VEALMW 200726.800 26.000 10.400 628.77 .508.50
206SENS 1.4 TE AQlTWPINTDT 200& 25.900 25.000 10.000605.81 489.93
PALIO FIRE VE AO lT DT 2008 25.700 25.000 10.000 605.81 489.93
PALIO FIRHlEX VETEAQ lTVVDl 2007 25.500 25.000 10.000 605.81 489.93

ASTRA SEDAN OH AC VETE AQ COMP RODAW 2002 24.900 24.500 9.800 61.4.52 501.69

WO 50 PRIVllEGE 1.6 DH AC VETE AlM AO ABGW 2004 24.500 24.000 9.600 592.75 481.57
206 SENSH TE AlM AO lT Dl 2008 24.600 24.000 9.600 582.83 471.35
FIESTA HB 1.0 LT Dl 2005 23.600 23.000 9.200 569.39 462.60

CORSA HATCH AO DT 2003 21.900 21.300 8.520 529.70 430.34
206 SELECIION ACTE AlM AQ lTVV 2001 19.900 19.500 7.800. 495.81 404.71

-PALIO EX OH AC VETEAlM AQ LIW 2002 19.900, 19.500 7.800 495.81 404.71

TEAQVV DT 2001 18.900 18.000 7.200 460.19 3.7�.64
ACVETEAlMAQ 1999 18.900 18.000 7.200 460.19

.�/�.

3370-7500'
" c':iu'. :L., .�.�

",' " ":1i.;"Ií iIiI Rua Walter MarquardtJ 2670

o CLIENTE É ESPECIAL, VENHA CONFERIR!

Taxas compartilhadas com o mercado Carros com procedência Transparência nu negociaçõo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VOCÊ PAGA
A PRIMEIRA E
JÁ SAI DE MOTO
ZEROKM.

R$234,28
Mod 09/09

Imagens meramente ilustrativas. As motocicletas produzidas pela Moto Traxx da A';'azOnla ltda. estão em conformidade com o PROMOT. Garantia de dois a:nos�livr�ed�e••���"ilql>í!�",f;'fffá�illtHll!H.lII%.IIHlI
qUilometragem desde que atendidas todas as Infonnações contidas no manual do produto. rreços válidos enquanto durarem os estoques. Sujeito à aprovação de crédão.

�iJJiUiij�IUiI/iiI��_�ifflij;rlSJ;-Hfi'IIÍIIiJiiWii!iliiii�IJi���_������

MAXIMOTO

PROMOÇÃO
DE CARROS E MOTOS

1000/0 FINANCIADAS

Split GREE Corner
9.000Btus

quente e frio.

/
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II o CORREIO DO POVO
QUARTA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2010 CLASSIMAIS------

àvista

,

LINHA VECTRA 2.020'10
.

-- .....-
.

•

l#i;m�1;:ruJ9-W�fir, lJm\I . afltlj'fêtui�2®$,atJOi�W$, c;QJTl1 ��)w�alf àlltiil$i.1Il$ .1$i�e.wMIt®.8l1tAi�. Illllllill,
anQ/��,anoJ.m�,GOJ1tW�p,.IQmQJi[@aL'<'iJ"I$�d�$@�e!�Rf.Qmo.triimall.��.alJm!l.te'l2!�'lI>..alÃ>.�I�àicli!1
�aklP;ffllaJ)1ii�Pliefm���m(lm�,lJ.1ttEl:'IOJtItil}tJinQf�.�IliI���,ftI�,�.��il.�.alJef�li!J
·��C9ffi1l.rell�I·WJlI!I��<lI;à»i$��43;9,!lJtÇl1:J).\)'a:.t����.�P.I�.fJWI.If(,anItII:t!ltrit<�}�,�ffitnlll���,lllm1IlrJ1Q1I'IO}"
ciilOatãMSja:®iR-&�j9j19:l9f.teJ:�RJilW'l®ÍQJ:la��n:n.e-�iI.l..G9JiJ'l"APtt9{là..��d.ruftIl_IltItmm��-malJS.i!ilt.llC.1te;IDJF
11�A:iÀ�h1lw:;f!Jan��jà{J1f!ntÇt:lml""1tm��tttd#:a�.�jfm!ití$WflSta�,an�IJJilJtj�'!P.IlIí.®ml1:'aIllõ;.I)!IAl111í
dé,11'4���e:;19j)�..,�;<U.T�rdWl"rt�itJc1t.t�PJ.FlIQrlQ;i\/ilI.I1lPlwJ�JplfBlV�l.Ilà%O:�f.lJ�@.IIm!.IYIIm�fflBarn!ja�
com'M���!')'l'a�.c'()j1l)�axa�.�;r,....1��a.<.IlSt�$I;._<Ila;,Ii'IimQ,.Cl1J1IJl���®1J8)lIl.,\I.lÍlllfu,�llbijq;
�P;jmtt�ªrtIr®8�JtlP;JJa1TJ�\",.(aa:rI20/4.aali:!�It:���)UJi4Meí(iul4Jlllerj\l;m:AIJ}lVI.QPlla�_anltf'âbri�
��O'JllOi1��WQl>Jtf8fiP-p!l1iliC<I�Ji�a.-l1l;.v��tey:jw:r�S9)/·Qôncl�"jllllbls"wuav.eftu4.I��lWêM.kml.dI!!l?.PIJWeis;
noS�E!$t!>JI���;J:Q.J;J�Qf1ártll�QlIffj��..Il�)váli�P.,ilra:mad-ilj�,�v�dlre.$�fêfS.liÍlill.1'ilIdlJ$;CI.s�fI]lln(jíl)11'l�lmad.bJ!.;,
I!l$lª"ãOPtlJéito5iàpréjlj�9)l'�1illilê�,iA$::l;Q!tdlt.Qf;lS:P'p.de.f�iiI�r�J.te,_� wwm-aviso:�rorn�,â11dá,nBl�IfPQ�é,:oUla'
1S'.Pe ftl>'ereifo;.d� ;?Q.1Q1.psta VjaiÇ��GQm pil'ltiJfa:SlÍllrdà.lM(YW,�Jet.com.b,�S�'Ojfje17,G2'4AAa.
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9119-3300
9161-3'300
9621-6064
8418-6786

,

::1;";'�;;P}?'��..Jj "_:&>J::I�.���

. ,. .

ImovelS
WS Imóveis agora com

consultoria Habitaciona·,..__".__
,

Facilitamos seu processo
de financiamento pela

.

Caixa Econêmica Federal.--

Financiamentos

CAIXA
�- CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

Rua: Norberto Silveira Junior 233 - 'Centro - Guanúnirim '--

,

(47)3373·3404, I 3373·0066

-�
* Casas Prontas
* lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* loteamentos Próprios

�·WS
o

"

www.imobiliariaws.com.br I vendas@imobiliariaws.com.br
,

'

Residencial

Monet

Anuncios com 'validade de 5 dias após a veiculação,

No Centro em
'

Guaramirim -

,

Condomínio
Fechado, área
de festas,
área flmess,
playqround,
Aptos Com:
03 dormitórios
.com suíte,
02 dormitórios
com suíte.
02 dormitórios
sem suíte
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QUARTA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2010' CLASSIMAIS---,-------

PEUGEOT207"
..QUIKSILVER t.ii1 PEUGEOT 307 HB PEUGEOT 207'X-lINE

- MOTOR 1.4L 8V FLEX 82CV
- AR-CONDICIONADO
- TETO SOLAR
- MP3 PLAYER
- RODAS DE LIGA LEVE
� FAROIS DE NEBLINA
- DIREÇAO HLDRÁULlCA
- 'BRAKE LlGHT

.- MOTOR 1.6L 16V FLEX 113CV
- AIRBAG DUPLO'
- FREIOS ABS DE ÚLTIMA GERAÇÃO
- AR-CONDICIONADO
- DIREÇÃO ELETRO-HIDRÁULlCA

.

- VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS

- MOTOR l.4L 8V F-LEX 82CV
- BRAKE LlGHT
- PROTETOR DE CÁRTER
- FAROL DE NEBLINA TRASEIRO
- RODAS 14"
- COLUNA DE DIREÇÃO REGULÁVEL
- PARACHOQUES NA COR DO VEfcULO

LANÇAMENTO
VENHA CONHECER

A PARTIR

R$49.900,
APARTIR

-

R$28.100,

Strasbourg Jaragua do Sul (47) 32,74-1900
R. Relnoldo, 414

Itajaí (47) 3344-7000
Brusque (47) 3355�,4,500

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

Imagens somente para fins ilustrativos. Promoção Strasbourg Fevereiro (é uma campanha das Concessionárias Strasbourg de Blumenau, Itaja!, Brusque, Jaraguá do Sul e Rio do Sul. Unha Peugeot 307 com taxa 0% ZERO de juros no financiamento
na seguinte condição (50% de entrada para toda linha 307 e saldo em 24 meses sem Juros. Demais condições de financiamento estão disponíveis nas Concessionárias Strasbourg. Peugeot 207 HB X-UNE 1.4l Flex, 03 portas, ano/modelo.: 09/10,
pintura sólida, preço público sugerido para venda à vista a partir de RS 28,100,00 e na versão 05 portas, a partir de RS 29.900,00 para todo o Brasil, com frete incluso. Peugeot 207 QUIKSllVER 1.4l Flex, 05 portas, Teto Solar, Rodas de Uga leve,
CO Player MP3, ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, ano/modelo.: 09/10, pintura metálica, preço disponível nas Concessionárias Stras.tlourg com frete Incluso. Peugeot 207 Passlon XR l.4l Flex, 05 portas,
ano/modelo.:09/10, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura sólida, a partir de RS 36.790,00 à vista com frete Incluso para veículos com mais de 60 dl�s no estoque. Peugeot 307 HB Presence 1.6l Flex,Alrbag duplo,
freios ABS, 05 portas, ano/modelo.:09/10, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura sólida, a partir de RS 49.900,00·à vista com frete incluso. Sujeito à aprovaçâe de crédito. As condições acima poderão ser alteradas se

houver alterações significativas no mercado financeiro, sem aviso prévio. A redução de IPI continua até o final do mês de Fevereiro de 2010. Para maiores Informações sobre a Garantia Strasbourg 02 Anos e Programa Direção livre Peugeot, favor

li consultar sua Concessionária Strasbourg. Estoque das Concessionárias Strasbourg participantes: Peugeot 207 HB X-Une l.4l Flex, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 09/10 - 01 unidade; Peugeot 207 QUIKSllVE1! 1.4l Flex, 5 portas, pintura•

BA.:NCO PEUGEOT sólida, ano/modelo 09/10 - 02 unidades; Peugeot 2.07 Passlon XR 1.4l Flex, 05 portas, ano/modelo.:09/10, pintura sólida, frete incluso - 05 unidades. Peugeot 307 HB Presence 1.6l Flex, 05 portas, ano/modelo.:09/10, pintura sólida, frete Incluso
- 01 unidade. Prazo de vigência da promoção de 10/02/2010 à 02/03/2010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para outras promoções. Revisão Programada: a garantia oferecida é válida contra defeitos de fabncaçâo devidamente

�, comprovados para as peças originais instaladas na Rede Autorizada Peugeot. Preços válidos para o modelo Peugeot 206 ano/modelo 07/08 e 08/09. A Peugeot do Brasil reserva-se o direito de modificar as caracterfsticas técnicas, preços e/ou

I"
,

condições de seus produtos, peças e serviços, sem prévi.o aviso. Para Informações de outros modelos, procure um consultor Peugeot. Condições de pagamento em 3 vezes sem juros. Preços válidos a partir de janeiro de 2010. Para mais Informações
sobre pr�ços e condições especiais, consulte a Rede de Concessionárias Peugeot participantes, ligue para 0800-7032424 ou acesse www.peugeot.com.br. P E UG EOT

. De Segunda a Sexta das 8h às 19h Sábados até as 13h. - www.strasbourg.com.br MOTION & EMOTlON
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2003, Cinza, Ar-condicionado Digital, Direção Hidráutica,
Vidros, Trâvas e Espelhos. Elétricos; Rodas de Liga-leve,
faróis de Neblina, Limpador e Desembaçador Traseiro,

2008, Branca, Flex, 21.780 Km, Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros e Travas Elétri,cas, Rodas de Liga-leve.
Cd Player MP3, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Sensor de Estacionamento.

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

2006, Prata, Ar-condicionado. Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos,
Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-teve,
Freios Abs, Air Bag II, Bancos em Couro, Cd
Player.

2007, Prata, Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos,
Limpador I':) Désembaçador Traselto, Rodas de Liga-leve, Freios Abs, Air Bag II, Cd Player, ..
Computador qe Bordo.

Quer vender?

Quer comprar?

SALAS
COMERCIAIS

2001, Prata. Desembaçador Traseiro e

Ar-quente.

• Pós-Graduação Estratégias Financeiras e de.
üustos _ 6a e sábado (aulas quinzenalmente);

• Técnico em' Enfermagem - matutino;
� .

• Auxiliar Administrativo - sábados;
.• Matemática Financeira _' sábados;

• Cobrando Clientes Inadim.plentes - 2a a 5a;
• Solidworks Básíec - sábados;

·linguagem e Programação JAVA - 3a e 5a.

Informações e inscrições
através do fone (47) 3275-8400

FACULDADE SENAC - ÓTIMO NO SEU CURRíCULO!'

ALUGA·SE
AV. PREF. WALDEMAR
GRUBBA - BAEPENDI

LIGUE E
ANUNCIE
2106·1919 9997·5027

�ata
EXATA CONTABILIDADE LTDA.

)

Prestamos Serviços de:
Redução de custos;

• Apro.veitamento correto de '

impostos d� matéria prima;
• Departamentalização;
• Centros de Custos;
• Cústo da Hora Produtiva;

Encargos Sociais;
• Mark-up .(indice para vendes):
• Os produtos mais Lucrativos;Rua José Emmen,dorfer, 932

Brasília - Jaraguá do Sul - se
Fone: 3372,1281

. .

Os Produtos mais defricitários;
• Custo dos Estoques.

www.exatacontabilidade.srv.br
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e Decorações

R. Barão do R!ô BJ-án�o, 340 1 QentroJ JaI'ê!9u!uo-SuI/SC 147 3275.2055c
R. Dr. João�Cgl!!1; 11561 América I Join,vllfelSC t 473"435.2080

�à

h C���t;ÊRAlDOCOLCHÕES Ec;�tEss6RIOS
'i��& Blumenau; 1891 147c39�93700

www.caság�;aldomoveis.coml.casagerãfdo@netuno.com.br
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CONFETE
Como em outros comovais, com agendinha inimitável de tão abrongente,
empenho e ético - lsse poro ele é condição - elogios à porte poro todo o

.equlpe, mos os purpurinas e os serpentinas vão todos poro Jorge de Souza,
do Fundação Cultura. "Apaixonado", ele mais uma vez está se superondo no

organização poro que o Baile Municipal, que vai acontecer no sábado, no

Porque Municipal, seja um sucesso.

NOITE DO ROCK
No sexto-feiro, o Arnoldo Lehmert, o popular Oco,
movimento em seu espaço, o partir dos 21 horas. uma noite

.

só poro os amontes do Rock. O frege contará com o

presença do excelente bando Distração.

Franscine Moira Maba, que lê a

coluna nos Estados Unidos, onde
estuda e trabalha, continua
recebendo cumprimentos pela
idade nova dia 6

LEITORA FIEL
A leitoro fiel de hoje é Cristiane Catto
ni. Elo é outro querido que lê o coluna
todos os dias poro por dentro dos noti
cias mais agitados do pedaço.

NIVER DO JUVENAL
Não ousem esquecê-lo: Juvenal Miche
luizi, figuro gente boa e comandante
do resteumnte Mime, certamente, é o

aniver$ariante mais querido de hele.
O homem está queimando, quase um

óleo 50, mns o garoto está inteirinho.
Parabéns amigo! O meu desejo é que
sejas plenamente feliz.

.

" Existem coisas
melhores adiante do

que qualquer outro que
.

deixamos poro trás."C. S. LEWIS

SAIDURA
.

Pois é enquanto uns foram direto NAS RODAS
poro .case recupernrc fôlego, ou- • Os bambambãs Karlan e Moisa, do
tros saíram do muvuca dos come- Choperia Scondidinho, estampam '0 copo
morações de um ano do Fuel, no do revista.do·Site Moo Gonçalves"que es-

sábado, e foram poro o niver dos torá circulando no próximo semana.

bonitos Moiro Pires do Amarol e

Jefferson Gomes, no chácara do
• A bonito Juliano Correu também foz

família dela. Mos como mondo o '

porte do família Ric Record, que abriu

figurino, cloro. Alegria, alegria, sucursal em ,Jaraguá -

•

alegria... • O meu amigo e personal Wilson
.

Solves, o Tio Wil, do Academia Health
Club Personal, vai dor um tempo no

Carnaval. Nos dias 15 e 16 de feverei
ro, folgo poro os músculos. As ativida
des volta'rão dia 17:

BUXIXO
Eita tempos medernes, A mulhe
rodo colorido está assumindo o

opção de ser feliz. -É isso oi!!! Uma
.

moço bem nascido, bonito, profis
sional bem colocada e gente do
bem ... não quis nem saber e está
namôrando uma mulher. Mas, por
enquanto, circulam discretas na

city. Eu sugiro a elas, coso queiram
um clima romântico, uma taça bem

. gelada do vinho Rosé Taipa, da Vi
nícula Pericó.

•

o CORREIO DO POVOm
.
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�

DICA DE HOJE

Av. Mal. Deodoro da Fonseca
819 • centro- Jaraguá do Sul

�_;;;//;'''fiI12iRfAR
.

Daniel Behnke e sua namorada Georgia, da Estaçõo Armazém.
Ele será capa da revista Nossa, ediçõo de fevereiro, que estará
nas bancas na proxima semana

..�
U.

'P/aCetour

Fazer um happy hour no
Choperio Soloon. Cheio de
novidade. Petiscos e chope

com preços especiais.
'

A minha amiga Gislaine Brunn recebe hoje os carinhos
dos amigos e familiares pela estréia de seu niver

. .

Todos os destinos num so lugar!

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

Rua Francisco Fischer, 90 I AO LADO DA JAVEL

TE CONTEI!
• Nos jornais esportivos de .todo
o mundo só setala é do .caso do

.' capitõo da seleçgo inglesa, 'qúe
levou para cama a mulher do .

companheiro de time. Agora, cá
entre nós, jamais aconteceria na

seleção de Dunga. O capitão lúcio
não pegg ninguém!heheheh

• .Qs jovens Joan Almeida e loira
Mirela Giesele, ambos da geraçóo
Iphoné, estão dando o que

,�

falar. Andam trocando ligações,
recadinhos no Orkut: eles já não
conseguem esconder dos amigos
curiosos o clima de romance que
está pintando no ar.

• Rafa Rousis, distribuidor dQ
bebída'energ'ética Effect, vem

..

fazendo um,excelente trabalho
na cidade. E dHícil ir a algum
-lugar descolado que a bebido não
esteja exposta no melhor espaço
da co.sa. Bola bronco.

ONDE COMER BEM
EMJARAGUÁ
É impressionado o Prensadão Beira Rio.
Chegou às 17h a casa começa lotar.
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CEDEHA FAZ SETE ANOS
O sonho de Maria Elisabet Mattedi e Ivone Karsten acaba de fazer sete anos de muito sucesso. Amparado na vasta expe
riência de uma em recrutamento e de outro em treinamento, a agência conseguiu conquistar ótimos e fiéis clientes e está
se tornandõ códa vez mais uma referência na região. /

..

SOL PARAGllDERS lANÇA KANGAROO3. '

"

Depois de longo período de proj_eto e testes, a Sol apresentou um novo produto que inovou nos conceitos de vela para voo

duplo. Se o seu antecessor é símbolo de recordes mundiais, o Kangaroo 3 é considerado ainda mais inovador e eficiente
devido üsun revolucionária' concepção. Desta forma, a Sol contribui ainda mais para a difusão do esporte oferecendo aos

seus clientes - principalmenle instrutores - um parapente de duplo com alto desempenho e ainda maior segu'rança.

,
'

,
,

Dl O CORREIO DO POVO
� QUARTA·FEIRA, 10,DEFEVEREIRO DE 2010

DALILA LANÇA
"COLIBRI-VERÃO 2011

"

Firmando-se cada vez mais como uma

fornecedora de produtos de moda em

tecidos de' malha, a Dalila Têxtil está

apresentando suas coleções, pensadas e

preparadas com um ano de antecedên
cia. A Dalila trará a coleção "Colibri" -

Verão .2011 para todo o país, através de
eventos especlnls, pensados e plane
jados para o público. Além de desfiles
técnicos e um preview do que vem por,
aí, os clientes da Dalila terão a opor
tunidade de conferir uma palestra com

o estilista Márcio Paloschi, que aborda
o principal da moda e dnstendêncíns

que estão surgindo. O primeiro evento
ocorreu no último dia 4 em Vitória (Espí
rito Santo).,Maringá, Fortaleza e Criciú-

,

ma também estão no roteiro. Em Jaraguá
dó Sul, a coleção será apresentada no

dia 3 �e março. Outras informações' no
site www.dalilatextil.com.br.

DIV�LGAÇÃO

PRODUÇÃO AGRíCOLA

Safra de grãos deve crescer. 7,2%
Em 2010, o país deve colher 143,4 milhões de toneladas, estima IBGE

- A safra nacional' de grãos
deste ano deverá atingir 143,4
milhões de toneladas, com

expansão de 7,2% sobre à

obtida em 2009, que somou
133,8 milhões de toneladas. A
estimativa consta do Levanta-
.mento Sistemático da Produ

ção Agrícola, realizado .em ja
neiro e divulgado ontem pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística).
, Em dezembro, o IBGE es

timava em 140,7 milhões "de
toneladas a safra nacional de
cereais, leguminosas e oleagi
nosas, com aumento de 1,9%
sobre o volume de dezembro.
De acordo corri o IBGE a área
a ser colhida, de 48,1 milhões
de hectares, representa um

acréscimo de 2,1% em'relação

A soja, líder da
produção agrícola,
d'eve apresentar
crescimento de
16% em 2010

de 2009, que ficou em 47,2 em 0,6 ponto percentual, No
milhões de hectares.

'

levantamento, destacam-se as

A produção agrícola espe- estimativas de seis produtos:
'rada para este ano apresenta algodão herbáceo em caroço,
no momento a seguinte dis- arroz em casca, café em grão,
tribuição regional: Região primeira safra de feijão em

Sul, 59,4 milhões de tone- . grão, primeira safra de milho
ladas (aumento de 13,3%);' em grão e soja em grão.
Centro-Oeste, com 49,8 mi- A soja, com estimativa de
lhões de toneladas (alta de 66,1 milhões de toneladas em

2,1%); Sudeste, com 16,5 mi- '2010, é líder da produção agrí
lhões de toneladas (expansão cola e deve apresentar cresci
de 2,1%); Nordeste, com 13,9 mento de 16% em relação ao

milhões de toneladas (cresci-resultado do ano passado. O
mento de 19,3 %) e Norte, 3,9 milho é o segundo produto em

milhões de toneladas (aumen- volume e o IBGE estima uma

to de 1,7%). produção de, 33,4' milhões de
,

Segundo o IBGE, 'na pri- toneladas na primeira safra,
meira avaliação para 2010, o com leve recuo (-1,3%), em re

Paraná retoma' a posição de lação de 2009.

maior produtor nacional de

grãos, superando Mato Grosso

01 ,.� O:l--, 03 _. (M - 05 _

st -11- n- '14-, ts
11- 20 - 21 - 24 - 25

LOTERIAS

CONCURSO N° 503

.INDICADoRES

AGÊNCIA ESTADO
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Escolha visa garantir continuidade do trabalho que estava sendodesenvolvido
o secretário-executivo do

Ministério . da Justiça, Luiz
Paulo Barreto, deve assumir

hoje. o lugar de Tarso Genro,
que deixa o governo para se

dedicar à campanha ao gover
no do Rio Grande do -Sul, O
ministro pediu licença do car

go na semana passada.
Ontem, ao se despedir da

pasta, Tarso
�

disse que sai do
. governo com um misto de
"melancolia e alívio", com a

sensação do dever cumprido.
Entre seus feitos, ele listou a

criação do Pronasci (Programa
Nacional de Segurança Públi
ca com Cidadania) e aaprova
ção da Lei Seca no Congresso
Nacional. Ele ainda defendeu
o estilo "mais discreto" adota-

.

do pela Polícia Federal no fim
de sua gestão, e afirmou que
mesmo diante de escândalos

políticos ou de partidos "de

positários da moral", a PF não

pode agir politicamente e não
trabalha para nenhum partido
político.

.

Barreto disputava o posto
com o deputado federal José
Eduardo Cardozo. A escolha,
.acertada em despacho entre
Tarso e o presidente Luiz Iná
cio Lula da Silva, teria sido
feita porque Lula prefere subs-
-tituir os ministros-candidatos
em 2010 por seus secretários

executivos, garantindo assim
. a continuidade do . trabalho
desenvolvido

.

pelas . pastas.
Além de Tarso Genro, pelo
menos outros 15 dos 37 mi
nistros já mostraram interesse
em disputar cargos na eleição
de 2010.

AGÊNCIA ESTADO

Casais,do·mesmo semterêe
direito à previdência privada

Em decisão inédita, .aTerceí
ra Turma do Superior Tribunal
de Justiça reconheceu o direito
de um companheiro do mesmo

.

sexo de receber benefícios do

plano de previdência privada
quando ocorrer a morte de um
dos integrantes da parceria. Os
direitos' são idênticos aos da
união estável.

Em minucioso voto de 14

páginas no qual abordou dou
trinas, legislações e princípios
fundamentais, entre eles o da

dignidade, a ministra relatora
do processo, Nancy Andrighi,
ressaltou que a união afetiva
entre pessoas do mesmo sexo

não pode ser ignorada em·

uma sociedade com estruturas
de convívio familiar cada vez

mais complexas, para se evitar

que, pOÍ' conta. do preconcei
to, sejam suprimidos direitos
fundamentais.

,

.

"Se por força do artigo 16
da Lei n 8.213/91, a necessária

dependência econômica para a

concessão da pensão por morte
entre companheiros de união
estável é presumida, também o

é no caso de companheiros do
mesmo sexo", destacou a relato
ra. Nancy ressaltou que a união
estável deve ser comprovada,
pública, contínua e duradoura.

Companheiros
.

do mesino sexo

terão benéfíciós
da previdência

I privada

AGÊNCIA BRASIL

A partir de hoje, Luiz Paulo Barreto assume o lugar deixado por Tarso Genro no Ministério da Justiça

Câmara vai passar por varredura
Medidafoi solicitada por parlamentares da oposição, que-temiam escutas

Nos próximos dias, a Câ
mara Legislativa do Distrito
Federal vai passar por uma

varredura da Polícia Civil.
A medida tem ri objetivo de
identificar a instalação de

possíveis equipamentos de
. escuta nos gabinetes, e foi so
licitada por parlamentares da
oposição.

Um . inquérito foi aberto

para apurar a denúncia de que
dois policiais teriam instalado
grampos em gabinetes de de
putados distritais que fazem

oposição . ao governador do
Distrito Federal, José Roberto

.

Arruda (sem partido). Suspei
ta-se que os policiais agiam
a mando de pessoas ligadas
ao governador, que está sen

do acusado de participar de
um esquema de arrecadação
e pagamento de propina e de
tentar subornar uma das teste
munhas do caso.·

O . grampo teria ocorrido
nos gabinetes dás deputadas
Érika Kokay (PT) e Iaqueline

.

Roriz (PMN). Segundo o dire
tor da PolíciaCivil, Pedro Car
doso, houve orientação do Go
verno do Distrito Federal para
esclarecer os fatos.

AGÊNCIA BRASIL

t\1

Suspeita é de que policiais agiam a mando de pessoas ligadas a Arruda·
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Informações paro Pós-graduação a distância (EAD); Mais' informações:

r:

. BLUMENAU .� BRUSQUE I 'GUARAMIRIM I INDÀIAl I ITAJAí I POMERODE I RIO DO SUL I CONVÊNIO COM CHllE1 ARGENTINA E EQUADOR.
----------------.----------�------�------------

"
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D
CC.(fumfiru
Lanches

5% de desconto à visto em dinheiro

15% de desconto à visto

FONe 1J'·47 371-6298

'..n�,lfl{i�
10% de desconto à visto

Imunizedortu
-.-Jaraguá
��..��

12% de desconto

15% de desconto à visto

��-
10% de desconto à visto

5% de desconto à visto em dinheiro

o jornal que há mais de 90 anos leva até você as principais notícias, agora também vai levar mais economia
,

5% de desconto à vista em dinheiro

Y.��fi�s\t
, 10% de desconto à visto em dinheiro

Cc1ti"iI. baby <19.111
15% de desconto

t'lQf@)J/)phas
10% de desconto à visto em dinheiro

TAURANTE E LANCHONETE

10 % de desconto nos

manipulados à visto

Co., rArra
L �

'nt(�r�o
10% de desconto

5% de desconto à visto

8% de desconto à visto

20% de desconto nos cursos

�, '," I, r, B I J U

10% de desconto à visto

WStrutura ��.I'.
" 15% de desconto à visto I�v,. ...�

complementos
. 10% de desconto à visto

RAVELLI

M o D A MAS C U L, I N A

15% de desconto à visto

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

5% de desconto

Ertare
móveis planejados

5% de desconto à visto

Fórmula Certa
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

10% de desconto à visto

10% de desconto

15% de desconto à visto ou

f 10% de desconto o prozo

.GI>
Receituário

FARMÁCIA MAGISTRAL
(47)32750764

10% de desconto à visto

AUtO-CE"'1:1\.
10% de desconto na mão-de-obra e

5% de desconto �os peços.à visto

:iitti
.

�ocIas· • •
Studio

II'fotOlJl"áliCllJ
1 0% à visto nos

mQlduros e álbuns

Nos compras ácima de RS 30,00
Desconto de 13% á visto

Pa,.Yel
FARMAC'AS

vocé sempre bem,

20% de désconto nos monipulodos/genérico
e 10% de desconto no ético à visto

13% de deséonto à vista ou 5'Y� de
desconto o prozo·em 3 vezes

)Força Pila/(
CiI!p'flrO d� l�tApJ... e f.-.tkUç,'l.

10% de desconto

5% de desconto

Clínico Geral com até 15% de desconto.
(Dependendo do lormo de pagamento)

(_(/�v:. �� ��
-, r\v'

. 15% de desconto à visto

10% de desconto no hospedogem

MÁCIA
DE PLENA

10% 'de desconto à visto

5% de desconto ocimo de RS 30,00

CALCADOS

3% de desconto

10% de desconto à visto para
troco de oléo, filtro, fluído e rad.

.ttl ��!:!��:�i�L'I" � TERAPEUTICA.Ill DR�e FARMA� oe MANIPULAçAO5% de descont� 10% de desconto à visto

,. ...........

B,ELISSIMA
H o M fi

8% de desconto à visto

CA'il\
INTERIORES

10% de desconto à visto em dinheiro

le a· s .

aiGERALD[J
.Móveis e Decorações

5% de desconto à visto

10% de desconto à visto .

FelloW5®
IDIOMAS

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

'�k�
10% de desconto

vlOEO.lOCADORA I PRESENTES I OECORAÇOES

7% de desconto à visto no

linho de presentes e decorações

/

15% de desconto à visto

@W&
'PNEUS
10% de desconto no mão-de-obro e

check-up gratuito no suspensão e freio

5% de desconto à visto

10% de desconto
linho de brinquedos à visto

� Livraria e 1Jj;{;ria.� r�UftCi&,
10% de desconto à visto

�

·Grafipel
5% de desconto à visto

.LtCCIM��
10% de desconto

5% de desconto

......, - ;::.--::)"<:
W/ZARD
INGll, COM LIDE'ANÇA

15% de desconto
(mensalidade de novos alunos)

Vázigi t-shírtlnternexus .

5% de descontó à visto
•

INGlês· ESPANHOL, INTERCÂMBIO

5% de desconto

10% de desconto nos segundos,
terçQs e quortos-feiras 8% de descQnto à visto

Aproveite você também os descontosl Assine já e peça seu cartão CO.....+I Ligue 3055-7575
,

.
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linha de Fundo

Julimar Pivatto

ESTATíSTICAS

� 5 J
OPAYSANDUÉOllMEQUE""

TEMO MELHOR

APROVEITAMENTO NA HISTÓRIA
"

V DA LlBERTAD�RES. NA SUA ÚNICA
PARTIClPAÇAO, FORAM CINCO

VITÓRIAS, DOIS EMPATES E UMA

DERROTA, CONQUISTANDO 70,83% DOS PONTOS�
DISPUTADOS. EM SEGUNDO ESTÃO MORÉLIA, DO

MÉXICO, E O CRICIÚMA,COM 66,67% (SEIS VITÓRIAS,
DOIS EMPATES E DUAS DERROTAS).

j u I ima r@ocorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO

. \

Estadual
Foi confirmada ontem a renovação de apoio entre o Sesi e a Prefei

tura de Corupá, paraamanutenção do PAE (ProgramaAbraçando o Es
porte).A cerimônia aconteceu no Salão Paroquial da IgrejaMatriz e teve
também a entrega do material esportivo para as crianças. O projeto, que
é modelo em todo o país, atende cerca de mil alunos na cidade e tem

aindaparceria com aKLC Conectores e aLunelliTêxtil. Hoje são oito nú
cleos e a intenção, até o fim de ano, é atender até 1,4mil crianças. Quem
dera se todos osmunicípios tivessemprogramas como esse.

DOI� TOQUES"
"

RECUSA •Depois de Suca, o Brusque
tentou Itamar Schulle, mas o ex

técnico do Criciúma não aceitou a

proposta da diretoria.

VOlTA.Andrey acertou a saída da
Malwee/Cimed e confirmou que
volta para o Petrópolis, clube que
defendeu em 2008;

ATACANTE· O Fluminense
confirmou a contratação do atacante

André Lima, ex-Botafogo
e São Paulo.

ESTRANHO·A emissora que tem os
-

direitos do Catarinense não vai
transmitir nenhum jogo hoje. O jogo
com horário da tevê é Ibirama x Avaí.

HoRARIO.O horário do jogo entre
Araguaia-MT e Grêmio, pela Copa do
Brasil, passou para as 23h50, ou seja,
21h50 no horário do IOGaI da partida.

"

CONVOCAÇÃO

Dunga mantém a bas.e'na seleção
Jogadores vão disputar amistoso contra Irlanda, dia 2 de março, em Londres
RIO DE JANEIRO

O técnico Dunga convocou
ontem a Seleção Brasileira para o
amistoso contra a Irlanda, no dia
2 de março, em Londres," e man-

,

teve a base que vem trabalhan
do ao longo dos anos. O único
setor que já era esperado sur

presas era ná lateral-esquerda,
que ainda tem a vaga de titular
indefinida. Para a posição, Dun
ga convocou o veterano Cilber
to, do Cruzeiro, que vem atuan
do como meia no time mineiro.
O outro jogador chamado para
a posição foi Michel Bastos,
atualmente no Lyon. Também
foi novidade o retorno do vo

lante Kleberson, do Flamengo.
"Tenho um grupo que luta,

que" tem vontade de jogar, São

jogadores que brigam com os

clubes para jogar na Seleção Bra
sileira. E vou deixar,esse jogador
fora? Quero jogadores compro-

metidos. Tem que ser franco com
o torcedor", disse Dunga, ao jus
tificar a sua relação de jogadores.

.

O comandante lembrou que
a pressão pela presença de joga-
"dores consagrados, como Ronal
dinho, Ronaldo e Roberto Carlos,
não é novidade para os técnicos
da Seleção. "Na vida nadamuda,
tudo se repete. O que aconteceu
com o Felipão, com o Parreira,
tudo se repete. Chamo um joga
dor pelo o que ele faz no clube,
mas ele precisa fazer o rnesmo

na Seleção Brasileira. E tem uns

jogadores que nos clubes não
rendem tanto, mas na Seleção
Brasileira eles rendem muito. E
são esses que eu quero".

Este é o. único amistoso pro
gramado até o momento para a

Seleção Brasileira antes da es

treia na Copa do Mundo naÁfri
ca do Sul, no dia 15 de junho,"
contra a Coreia do Norte. Dunga disse que pressão por grandes nomes não é novidade no Seleção Brasileira

• , I

/

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------ESPORTE·
ESTREIA

Novo técnico estará
no banco no clássico
Esdras disse que acredita na recuperação
JARAGUÁ DO SUL

A lanterna do Campeonato
Catarinense, os maus resulta
dos e o 'desânimo ·dos jogadores
não assustam o novo treinador
do Juventus. [osé Esdras confia
na' recuperação juventina. "Se
não acreditasse não teria nem

vindo aqui", admitiu, durante
.

sua apresentação, que aconte
ceu na tarde de ontem, no João
Marcatto. Esdras não terá muito

-

tempo para pensar nesses pro-
blemas, quem dirá solucionar
do

-

dia para noite .. Hoje ele já
comandará - com a ajuda do .

preparador físico, Gesiel Pasia
ne - o Moleque Travesso, diante
do Joinville, às 19h30, na Arena
Joinville.

Em uma análise bem super
ficial, já que não teve tempo de

: conversar com os jogadores, Es
dras revela que o ponto princi
pal a ser trabalhado no time é
á autoestíma. "Fiquei sabendo
que o elenco tem problemas
físicos e técnicos, mas o emo

cional e a parte psicológica são
fundamentais em qualquer mo
dalidade esportiva".

Sobre o seu planejamento
nessa reta final de turno, o novo
comandante disse que utilizará
o jogo de hoje, contra o [oínvil
le, e de sábado, diante do Atlé
tico de Ibirama, para observar a
equipe. "Vamos focar no segun
do turno. Nesses dois jogos vou
conhecer o plantel e a partir daí
planejar o returno", disse.

Corno O Juventus não tem
mais chances de classificar para
a semifinal, a equipe terá cerca

de 15 dias para entrar com tudo
no returno e se livrar do rebai-

Esdras (E) diz que vai usar os dois jogos do turno para conhecer o plantel

CAMPEONATO CATARINENSE
CLASSIFICAÇÃO

Coi. llmes

10° Juventus 7 o 1 6 5 19 -14 4,8%

xamento. Segundo Esdras, o

período será utilizado para me

lhorar a parte física, técnica e

tática do grupo. "O importante
é pensar daqui para frente e va

mos ter que tirar o maior pro
veito possível desse elenco".

Para a partida de hoje Esdras
terá todos os jogadores a dispo-

sição. A ideia inicial do treina
dor é apostarno time ·que vem
sendo titular nos últimos jogos.
Portanto, a volta de Ramon no

ataque é dada como certa. A
novidade pode ser a entrada de
Fábio Pará na lateral-direita.

GENIELLI RODRIGUES

o CORREIO DO POVO WQUARTA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2010

Artur Müller
em desuso?

A Prefeitura erro 00 afirmar que ó Artur Müller está em desuso. O
djcionário nos diz de formo clara que desuso significo "o que não

-

está mais em uso". Acontece que o que não falto 00 local é uso.

Diariamente recebe treinamentos, às vezes em três períodos. Cer
co de 50 jogos foramrealizados lá no ano passado, por éampeo
natos de basquete, vôlei e futsal de base. Isso sem contar eventos
do Fundação Cultural, de igrejas, de skate, etc.' Vão precisar de
uma desculpo melhor poro derrubar o ginásio!
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LIBERTADORES

ESPORTE----------

S BRASILEIROS ESTREIAM HOJE
,I i' •

,
'

Pela Copa do Brasil, 15 jogos abrem a primeirafase da competição
DA REDAÇÃO

A Libertadores da América

começa hoje para São Paulo e

Cruzeiro." O time paulista,. en-'
frenta os mexicanos do Monter

rey, no Morwnbi, às 21h50, pelo
Grupo 2. Já oMineiro pega o Vé
lez Sarsfield, em Buenos.AITes,
às 21h50, pelo Grupo 7.

O Tricolor terá cinco desfal

ques. Dagoberto, Alex Silva, Fer
nandinho e Rodrigo Souto estão
no departamento médico. O za

gueiro André Luis terá de cum

prir suspensão pela Sul-Ame
ricana de 2008, quando ainda

jogava pelo Botafogo e arrancou

o cartão da mão do árbitro.
No Cruzeiro, uma das armas

é o artilheiro Kléber, de contrato
renovado até' 2015 após a frus
trada transferência ao Porto. Ele
ainda não foi confirmado no

time titular.
Pela primeira fase da Copa

do Brasil, 15 jogos abrem hoje
a competição. O Botafogo joga
contra o São Raimundo, às '21h,

com força maxnna, visando a

classificação antecipada. Opi
nião diferente tem Mancini, que
pensando no clássico contra o

Fluminense, no sábado, leva
rá apenas metade do elenco do
Vasco para enfrentar o Souza, às
21h50, na Paraíba.

O Grêmio terá uma situação
atípica. A equipe, vai enfrentar
o Araguaia-MT e por causa do

-

fuso horário o jogo começará às
23h50 (de Brasília). O técnico.
deve poupar Hugo para melho-

,

. rar sua condição física. Leandro
e . Adílson estão contundidos
e Maurício cumpre suspensão
pelo Brasileirão do ano passado.

.

O Palmeiras começa a com

petição nacional, às 21h50, con
tra o Flamengo-PI, sem o ídolo
Marcos. O goleiro não viajou
por causa de dores musculares
na coxa direita. Os zagueiros

,

Léo e Maurício Ramos e o meia

Joãozinho também foram veta

dos' pelo departamento médico
do Verdão.

•

DIVULGAÇÃI
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São Paulo, do atacante Washington, estreia na Libertadores em casa, mas não contará com ci�co jogadores

SEM e-NTRADA
.'

SEMJ ROS
SEM PAGAR NADA

NOS 3 ME,SES

ESCOLHA A MELH.OR
,w

OPÇAO.

Novo Go11.0 VHT (5U11C4), Total Flex, MY 09/10. 4 portas, com preço promocional à vista a partir de R$ 26,990,00. Voyage 1,0 VHT (cód,5U21C4) MY 09/10, Total Flex, 4 portas, com preço promocional à partir de
28,990,OO,Novo FQx 1.0 VHT (5Z31R4), Total Flex, MY 09/10, 4 portas, com preço promocional à vista a partir de R$ 30.490,00, Nova Saveiro 1,6 VHT (5UB1E4), total flex MY 09/10 4 portas, com preço promocional à vista a

partir de R$ 30,990,00. (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.
9842N4) MY 09/10, Total Flex, 4 portas, com preço à vista a partir de R$ 45.490,00. Gol g4 1,0 2 portas com preço à vista a partir de R$ 23.490,00 R$ 12,214,80 (R$ 52%) e saldo em 12 prestações mensais de R$ 985,70.
Taxa de juros de 0% a.rn. e 0%, Total da operação R$ 24,042,40. Nova Saveiro 1.6 VHT (5U81E4), total flex, MY09/10 4 portas, com preço promocional à vista a partir de R$ 30,990,00,
Preços e condições válidas por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques. Validade: 10/02110

www>outoelit .c:om.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibiJidade. � Ifj 47 3274 6000
.

•

Caraguá Auto Elite
Uma relacõo de confianca.

, ,
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