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Ação judicial movida pelo órgão alega que a pre- tério Público, é de improbidade administrativa, cuja

feita Cecília Konell agiu ilegalmente ao colocar a pena é a perda dos direitos políticos por três anos.

irmã Carmelita Hirayama Konell em uma função Cecília informou que ainda não foi notificada e que
gratificada no Executivo. O crime, segundo o Minis- Carmelita já foi afastada do cargo:

AÇÃO TENTA REVERTER REAJUSTE DA TARIFA DE.ÔNIBUS .'
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Segunda semana
de torneiros vazias
Moradores des regiões mais altos de
Mossorondubo sofrem com o falto
de águo. Escolas éstãe sendo
abastecidos com caminhão pipa.
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'Comércio àquece
e adoça as vendas
lojas especializados em produtos poro
Páscoa esperam vender 10% o mais em

. relação à mesma doto do ano passado.
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HOJE:
TEM I

ESTUDO MOSTRA QUE EMOÇÕES
POSITIVAS E FELICIDADE PREVINEM

.

QOENÇAS DO CORAÇÃO.

Estudo do Centro de Comportamento de Saúde Cardiovascular .

do Columbia Universily Medical Center, Fonte: O Globo

I
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CHARGE

DO LEITOR

o gesto
do abraço.

o gesto do "abraço" seja ele da forma'

que for, é carregado de significado. Carrega
em si a manifestação do amor em seu mais

pleno sentido.
O esporte, que faz parte da história da

humanidade desde que a conhecemos,' faz
o exercício de nobres valores como respei
to, coragem, força, união, determinação, hu
mildade, tolerância, paciência, dedicação e

principalmente ética, e os perpetua aos que
o praticam e aos que o assistem. E todo espa
ço que nos possibilita este reencontro é como
um templo sagrado. O sentimento que expe
rimentamos, que nos arrepia conio quando
o nadador Cezar Cielo, que com um soco 'na

água vibra na conquista da medalha de ouro,
nos remete ao que é verdadeiro.

Ter a oportunidade de participar e acom

panhar bem de perto o quanto o esporte con

tribui na formação de uma criança é uma

benção. Nós pais, que acompanhamos a roti
na, viajamos juntos, nos engajamos, gritamos,
sofremos, esbanjamos, sorrisos, formamos
com eles um único movimento, o de crescer,
o de evoluir, o de construir e buscar perma
'nentemente algo melhor e maior.

E este deve ser um exercício permanente,
pois a mediocridade nos cega, e a' grandeza'
não podendo ser vista por consequência não.

poderá ser alcançada.
Diante à incompreensão dos atos, muni

dos
-

da força e do significado do gesto do
abraço, continuemos neste crescente movi

mento, nutrindo de amor e compaixão nos

sos corações.

SIMONE A. MATTEDI, ARQUI1ETA E URBANIS1A,
ESI':lEOIAIJSTA EM PRESEFlVAÇAo E CONSERVAÇA,Q
00 PArr�IMÓNIO CULTURAl.

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

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

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

* telefone (* não serão publicados).

PONTO DE VISTA

Tarifa para receber boleto bancário

CRISTlANO MAHFUDWAnKO
ESTAGIÁRIO DO DEPARTAMENTO DE

'''',i: PLANEJAMENTO EMPRESAR4AlDA
CASSULI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

. "

Cobrar do consumidor uma tarifa para
emissão de boleto bancário ou ficha de

compensação sempre foi prática frequen
,

te e porque não dizer, usada'diariamente
pelos bancos. Porém, a Quarta TUTIIla do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou

, entendimento de que a cobrança de tarifa
é abusiva e constitui vantagem exagerada
dos bancos em razão dos consumidores.

RITa o ministro Luis Felipe Salomão,
os serviços prestados pelos bancos são re

munerados por uma tarifa interbancária,

e a cobrança de tarifa dos consumidores O recurso dos bancos estava susten

pelo pagamento mediante boleto ou ficha tando na tese de que a cobrança da tarifa
de compensação constitui enriquecimento' sob a emissão de boleto bancário é legal,
sem causa por parte das instituições finan- e que o Ministério Público não,possui
ceiras, pois:ocorre "dupla remuneração" competência para propor a ação, pois os

pelo mesmo serviço, o que importa em direitos dos clientes não são coletivos' e' ,

vantagem exagerada dos bancos em razão . nem individuais homogêneos.
dos consumidores. A ,legitimidade do Ministério Públi-

O caso julgado pela Quarta TUTIIla do co é indiscutível, porque a ação busca a

, STJ foi originado de uma Ação Civil Pú- proteção dos direitos individuais 'homo
blica interposta 'pelo' Ministério Público gêneos e a própria defesa do consumidor,
do Maranhão contra vários bancos' que conforme está previsto no artigo 127 da
continuavam insistindo em cobrar inde- Constituição Federal e no artigo 21 do
vidamente a tarifa. O MP do Maranhão Código do Consumidor.
alega que a ilegalidade dessa prática já é Decisão justa, louvável e por que não
reconhecida pela Federação Brasileira de dizer, mais uma proteção à qual o consu

Bancos (Febraban), devido à existência da midor pode recorrer e utilizar em' casos
tarifa interbancária e que foi instituída com

'

específicos que vierem a ocorrer nas suas

o intuito de remunerar O banco recebedor. relações de consumo.
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Carolina Tomaselli

Depõel
Hoje, a partir das 13h30, tem

nova rodada de depoimentos na
CEI. O mais esperado é o do ex

secretário de Turismo, Cultura e .

Esporte e presidente da CCO da
festa, Ronaldo Raulíno, apon
tado por todos como o respon
sável por .tudo e que, por isso,
deverá apresentar informações
contundentes aos trabalhos da
comissão. Comissão esta que só

. apura responsabilidades da ad

ministração pública municipal.

Depõe2
O primeiro, a falar à Comis

são Especial de Investigação é,
Heitor Bento Alves, responsável
pelamúsica da CCO, a partir das
13h30. Em· seguida, às 14h4.5,
vai depor a responsável pela
alimentação da CCO, Alice

Eyng _ Maçaneiro.· Responsável
pelas bebidas, Luiz César da
Silva será questionado após às-
16, horas. Ronaldo Raulino é o

último, com depoimento previs
to para as 17h15.

,

PIERO RAGAZZI

. I

.

Standby
Dois fatos curiosos marca

ram a reunião daCEI da Câmara.
'Primeiro foi, a saída 'estratégica'
do vereador José Osório de Ávila

,

(DEM), representante do gover-
.nona comissão, antes do depoi
mento do secretário deAdminis
tração e de Finanças, Ivo Konell
(DEM). O segundo foi o silêncio
cio vereador Jean Leutprecht (PC
do B), que não dirigiu uma per:'
gunta sequer ao representante
da Prefeitura. Com os outros de

poentes agiu diferente;

Áàua
/ trepois de enviar reque
rimento à Casan, o vereador
Maüro Bramorski (DliM), teve

'

aprovado convite para que o res

ponsável pelo escritório da esta
tal emMassaranduba vá aCâma
ra prestar esclarecimentos sobre
as condições impróprias da água
-para consumo. Além disso, sobre
a falta dela em alguns períodos e

pontos ;de abastecimento, que
acabaram gerando bastante re

clamação da comunidade nos

últimos dias.

PIERO RAGAZZI

Perde
PSDB se reúne hoje para deci

dÍF se fica ou sai do governo mas,

independente da decisão, o parti
do sai enfraquecido. Se a renúncia

,

d� Pasold se tornar um fato iso
lado a ele e aos seus, sentenciar?
a falta de unidade da sigla. Se a

debandada da Prefeitura for ge
ral, os tucanos vão perder os es-

.

paços conquistados no governo,
amargando terem defendido um

projeto do qual não mais partici
pam, e-sem cargos. Na segunda
feira, Paulo Bauer se reuniu com
correligionários e defendeu uni
dade no partido.

'I.
..
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Procedimento- preparatório
foi instaurado ano passado
JARAGUÁ DO SUL

, A denúncia contra a prefeita
Cecília Konell (DEM) começou
a ser investigada em julho do
ano passado pelo MP (Minis
tério Público) , _quando o órgão
abriu um procedimento prepa
ratório para apurar informações

'

sobre a gratificação a Carmelita
Hirayama 'Konell. Segundo o

MP, a resposta da Prefeitura foi
feita pelo procurador da Pre-

feitura ,Valmir Elói, afirmando
que a prefeita tomaria provi
dências para "apurar e sanear

eventuais irregularidades".
Após a resposta, a prefeita

teria cessado a disposição da
servidora para o Poder Judi
ciário e, com isso, Carmelita
voltou ao trabalhar na Pre

feitura, o que para o MP não
resolveu a irregularidade exis
tente no caso .

.

�. Entidade'vai à Justiça contra:
----I aumento da tarifa de ônibus

Prefeito nomeou o irmã poro um cargo gratificado com salário maior ao que elo recebia no função anterior

DENÚNCIA

MP aciona prefeita
. .

por. improbidade
Ação acusa Cecília de beneficiar a irmã
JARAGUÁ DO SUL

A nomeação de Carmeli
ta Hirayama Konell, irmã da

prefeita Cecília Konell (BEM),
para unia função gratificada
no Executivo' é alvo de uma

ação judicial movida pelo'MP
(Ministério Público). Segundo
o órgão, a prefeita comete' o -

crime de, improbidade admi
nistrativa ao beneficiar uma

parente. A pena, neste caso, é
a perda do mandato e dos di
reitos políticos por três anos.

A ação do MP partiu de
uma denúncia de uma arquite
ta. A ação afirma que Carmeli -

ta, funcionária pública desde
1990, foi deslocada ao Fórum
de Justiça desde 2005, quando
tinha a função' gratificada de

supervisora da biblioteca pú
blica municipal na Prefeitura.

, Em março de 2009, assim que
assumiu, Cecília teria exone

rado Ca.rmelita do antigo car

go para ocupar outra função
com gratificação: supervisora
de Patrimônio Arquitetônico,
cujo salário seria maior.

"É perfeitamente aceitável,
que uma irmã queira propor
cionar melhor renda mensal à
outra. O que não se pode acei
tar é que faça isso utilizando-

se do erário, como foi o caso,
valendo-se da condição de
chefe do Poder Executivo do

Muriicípio", afirma a repre
sentação.

Para o órgão, além de be
neficiar um parente (Carme
lita é irmã por parte de mãe),
Cecília não poderia ter indi
cado Carmelita para, super
visara de Patrimônio Arqui -
tetônico, pois ela não teria
qualificação profissional para
assumir a função. O MP pe
diu a Justiçá a suspensão das.
portarias q�e concederam à� ','

gratificação para a funcio
nária, caso elas não tenham
ainda sido feitas pela prefeita.
A Promotoria lembra, ainda,
que após a instauração de um

procedimento preparatório,
feito ano passado, a prefeita
retirou a cessão da irmã ao Fó-

rum de Justiça, e ela voltou a

trabalhar na Prefeitura.
'''CoÍno prefeita municipal

que é, tinha o poder de conceder
função gratificada a, servidores

municipais, mas, moralmente,
estava impedida de conceder tal
benefício a uma servidora que é
sua irmã, para que esta auferisse
assim, melhor salário", diz a re

presentação.

GIOVANNI RAMOS

ASSESSORIA

Qualidade Total e 5ss
, CURSOS E PALESTRAS

,Liderança, Motivação e Vendas

ORGANIZAÇÃO DE FORMATURAS

Plvatto

�:, �!�a:!!!?'� phlvatto®terra.com.br

JARAGUÁ DO SUL

_O decreto da prefeita Cecí
lia Konell (DEM) que reajus
tou a tarifa do transporte' co
letivo de R$ 2,25 para R$ 2,50
(com cartão) e R$ 2,80 (em
dinheiro) será questionada
na Justiça. O CDH (Centro de
Direitos Humanos) de Jaraguá

. do Sul deve entrar com uma

ação pedindo a derrubada do
'aumento das passagens e do
decreto assinado pela prefeita
ano passado que instituiu o

sistema de bilhetagem eletrô
nica no transporte coletivo.

Segundo o presidente da
entidade, Sérgio Hommrich, a
passagem de ônibus hão pode
.ser reajustada, pois a empresa
Canarinho, concessionária do

transporte coletivo, não cum

priu uma 'série de acordos pre- ,

vistos' no contrato de prorro
gação da concessão. Entre as

ações descumpridas, afirma,
, está a construção de mini-ter
minais pelo município.

"Era para ter cinco ou sete

mini-terminais pela cidade.
Mas até agora eles não fizeram'
nada e ainda querem que a

tarifa suba 1'1%. É inadmissí
vel", critica Hommrich.

O CDH vai pedir, também,
,

a anulação do decreto que ins
tituiu a bilhetagem eletrônica.
Hommirch afirma que o siste
ma atual infringe direitos dos

, usuários de ônibus. "Ele discri-
, .

mina quem não tem o cartão,
cobrando um, valor muito su

perior. Também somos contra

a proposta de cartão individual
e intransferível. O usuário pre
cisa apresentar uma série de
dados para a Canarinho �o se

cadastrar no sistema, Para quê?
Em Joinville, os cartões não
são nominais e tu compras em

qualquer esquina", reclama.
O procurador da Prefeitu

ra, Volmi Elói, confirma que
o

-

contrato de prorrogação da
concessão do transporte pú
blico com a Canarinho previa
a construção de um terminal,
porém ele atenta para falhas no
documento. "O texto fala que
a empresa precisa fazer investi
mentos, mas estipula, valores e

não datas. Só a construção do
terminal é um valor muito su-

. . .

penar ao que precisaria ser gas-
to por eles", explica. O Contrato
de prorrogação foi assinado' em
2006, na gestão o prefeito Moa- '

cir Bertoldi (PMDB).

Presidente do CDH alego que Canarinho descumpriu cláusulas do contrato

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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JARAGUÁ DO SUL

Quem quiser resistir aos

chocolates de Páscoa terá de
se esforçar. A tentação já inva
diu as vitrines e promete atrair
olhares durante todo o mês de
março. Com as lojas repletas de
sabores, formas e cheiros, os co-.
merciantes estão prontos para
vender, aguardando somente os

clientes.
.

,

Segundo Giovana Horn-
, burg, proprietária de um desses
estabelecimentos especializa
dos em doces, os consumidores
mais adiantados começaram a

procurar os produtos ao longo
da semana passada. Mas, as gu-'
loseimas chegaram oficialmen
te às prateleiras somente no úl
timo sábado. Agora, com tudo'

- exposto, alguns compradores
aproveitam a tranquilidade do

período e também a abundân
. cia de gostos e formatos. Além
. disso, muitos deles buscam
gastar menos adquirindo maté-

ria-prima para produzir os ovos

Jangada
fACUlOAoe

ApQ$tQ ',nQ, pnt,ciAq�ão- ,

Assim como
- 6iovono Hornburg, , aquisições, poro á vespero do dato

Thomoro Zordo, proprietária de 0.0- festivo. correm o ri,sco. de. nóo en-
tfo lojó'"w de cnbeolotes tlb cidode� 'coDtr(lr'rnoi's bs' protfutóS desejo'Uos. '

também já recheou o vitrine de op- Aos adiantados, ambos os comércios
n/Góes P9/rq O eá�;�"º.g. J'�;I/�ug,�te. ,q�!. ()fet.�c�m q" chane.e., �e re�i(qr QSI
cJientes -o compra antecipado. Isso itens somente na senane que pre-
porque, aqueles que deixarem as cede o domingo, 4 d� abril.

pascais em casa. ·A economia,
nesse caso, pode chegar a 50.%.

Para quem prefere não ter
trabalho extra, a oferta é exten
sa. Nessa Páscoa, a empresa de
Giovana deve derreter cerca de

cinco mil quilos de chocolate.
A produção iniciou em janeiro
e a expectativa é vender 10% a

mais do que em 2009.

KEUY ERDMANN

o CORREIO DO POVO IIQUARTA-FEIRA,3 DE MARÇO DE 2010

Operórióswltam tmbalhar na
"

expansão da Angelo Schiochet
JARAGUÁ DO SUL

Depois de cerca de dois anos,
o alargamento da Rua Ângelo
Schiochet, no Centro, deve ser,
finalmente, concluído. As obras
no local reiniciaram nesta sema

na e a intenção é concluí-las nos
próximos 15 dias. A última etapa
do projeto inclui escavações e a

pavimentação da via no sentido
bairro - rua Reinaldo Rau.

A previsão é de que a estrada
não tenha o trânsito interrom
pido totalmente. em nenhuma
fase da execução do projeto.

Na manhã de ontem, duas das
três pistas estavam reservadas
aos operarias da empresa In
frasul, vencedora da licitação,
e uma delas. servia ao tráfego
normal de veículos.

Conforme o secretario de'
Obras, Valdir Bordin, a expan- .

são completa da Ângelo Schio-
. chet vai custar R$ 122 mil. As
demais fases já estão concluí
das desde 2009. O alargamento
.começou em junho de 200S du-
rante o governo do ex-prefeito
Moacir Bertoldi .:

Fundo'de Cultura 'encerra as

inscrições nesta sexte-teírn
JARAGUÁ DO SUL

"

- Artistas e produtores de Jara-
•• ,,'

Cf) guá do Sul que ainda pretendem
. � solicitar auxílio financeiro do'
::>

i FundoMunicipal de Cultura têm
,� apenas até sexta-feira para se ins-

crever. Na terceira edição, o edi
tal vai distribuir R$, 750 mil aos
projetos selecionados nas áreas
de música, teatro, dança, maní-
festações, audiovisual, literatura,
artes visuais e patrimônio. Nesta,
os proponentes' são autorizados
a pedir recursos na ordem de até
R$ 25 mil. Já nas restantes, o li
mite é menor, de R$ 15 mil. '

\
Podem participar pessoas que

, residem ou trabalham na cida
de há, no mínimo, três anos. Os'

pedidos devem ser entregues ao

setor de Protocolo .da Prefeitura:
O horário de atendimento segue
das sn às 16h. Porém, quem quer
se candidatar ao recebimento
dos recursos precisa ficar aten
to às exigências. Uma delas é a

apresentação de uma certidão
negativa emitida pela adminis
tração pública. Para isso, os pro
ponentes devem buscá-la com

antecedência. Vale lembrar que
as propostas culturais financia-

_

das pelo Fundo precisam ser exe

cutadas entre junhó e,dezembro
de .2010. O edital completo está

disponível para consulta no en

dereço virtual http://cultura.jara-
.

guadosul.com.br.

Comércio espalha
cheiro doce pelo ar
Vitrines já se encheram de chocolates

�

o CORREIO ERROU
Ao contrário do informado no ediçõo de ontem, os Cds- comercializados por Jorge
Reinert nas proxímidades da ponte que liga Jaraguá do Sul o Guoramirim sõo
independentes e não piratas.

apoio'

Um encontro tão especial quanto ser mulher.
8 de março. Dia Internacional da �v1ulher,

Particlne do everao que ai homenagear todas as mulheres e levar mais informação beleza, cultura e saúde ate você. Das 9 as 11 n30 e oas 13 as 17 noras náve áafenção e

pressão arterlal oneníações sobre a saúde da muher.coríe de canelo, penteados massoterema maqulagerrl, oficinas de decoupage em madeira e em vlcro o lema de
.

t 'C9 e de cus.tO'11ízaçeio de camisetas (Ieva� uma camiseta). distribuição de brindes e material iflfó'fTlattvo.,Para mais informaçóe acesse www.jaraguadosu.c.om.br
,

,

'

• Data: 8 de março (2a-feira) • Horário: das 9 às í 8 horas • �ocal: Antiga Estação Ferrovarla (em frente à Fundação Oultural de -Jaragua do SUl). .

,

A INDUSTRIA 00 CONHECIJ,fENTO
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VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

PIERQ RAGAZZI

,

POLICINGERAL---------

Sogra e nora morrem em acidente
Polícia Rodoviária Estadual registra uma média de quatro colisões por ���UNKES
REGIÃO

Levantamento da Polícia
Rodoviária Estadual (PRE) re

gistrou uma média de quatro
acidentes por dia nos trechos
das estradas catarinenses da re

gião. Na madrugada de ontem,
aconteceram três batidas, entre
rodovias estaduais e federais,
que causaram a morte de duas
pessoas e deixaram outras qua
tro feridas. A polícia aponta a

falta de cuidado ao dirigir como
a principal causa dos acidentes.

No início da madrugada de
ontem, por volta da th, um gol
com três ocupantes, placa de
Massaranduba, atravessou a

pista contrária e bateu de fren
te com um caminhão Mercedes
Benz. O acidente aconteceu na

SC-413, km 56, no centro de
Massaranduba. Ceisa Maria
Batista André e a sogra dela,
Solange André" morreram no

local. Maicon Rodrigo André,
24 anos, marido de Geisa e fi
lho de Solange, está internado
em estado grave na Unidade de

Terapia Intensiva (UTI) do Hos
pital São José, em Jaraguá do

Sul. O motorista do caminhão
não sofreu ferimentos.

Por volta das 6h, na BR 280,
divisa de Corupá com São Ben
to do Sul, um Monza e uma car

reta bateram de frente. O moto
rista do carro, Airton Padilha e

do caminhão, Ideofonso Lessel,
estão internados no Hospital
São José, em Jaraguá do Sul,
mas não correm risco de morte.

Outro acidente aconteceu na

SC-413, em Jaraguá, também por
volta das 6h. Um caminhão que
estava em alta velocidade capo
tou' e causou congestionamento
de 2,5 quilômetros. O veículo era
dirigido por [uniorMoura Lopes,
28 anos. O motorista está inter
nado no Hospital São José, mas
não corre risco de morte.

CRISTIANE AI.,VES

Venha atuar como conferente de con

teiner, logística portuária, cargas e ope
rador de empilhadeira inf, Capacitar RH
galeria Alameda 25, sala 12, junto a Ce

telbras, Jguá do Sul Fone: 3371-0080 ou
9618-8595 recolhemos curricullum.

Acusado de pedofilia retirado de c,asa
Ontem, 'por volta das 9h, a Polícia Militar de Jaraguó do Sul foi acionada

para apoiar a oficial de justiça Débora Evandra Cancin no cumprimento de um

mandato de afastamento do lar. J.L, de 54 anos, estó sendo acusado em um

processo por pedofilia. Por considerar que uma menina de cince anos, filha da
companheiro do acusado, poderia estar exposto o úmo situação de risco, Mórcio
René Rocha, Juiz de Direito do laVara Cível, determinou que o homem saísse de
coso enquanto não acontece o julgamento do precesse,

'

FALECIMENTOS

Faleceu às 17h30 do dia 25/2, a Sra. Antonio Bel
miro Oliveira, com idade de 78 anos, o sepulta
mento foi realizado dia 26/2, às 17 horas, saindo
o féretro da Residência na Estrada Corticeira em

Guoramirim, seguindo após poro o cemitério Mu
nicipal de Guaramirim.

Faleceu às 7 horas do dia 26/2, o Sr. Victor Muller.
com idade de 84 anos, o sepultamento foi realizado
dia 27/2, às 9h30, saindo o féretro do Centro Comu
nitário da Igreja Cristo Solvador na Barra do Rio Cer
ro, seguindo após para o cemitério de Rio do Luz I.

Faleceu às 00 hora do dia 28/2, o Sr. Affonso Ullmann,
com idade de 79 anos, o sepultamento foi reolimdo dia
2812, às 17 horas, saindo o féretro do Capelo Mortuário
Sr. Bom Jesus .em Guaramirim, seguindo após para o

cemitério Municipal de Guaramirim.

Faleceu às OOh15 do dia 28/2, o Sr. Henrique Patri
cio, com idade de 87 anos, o sepultamento foi reali
zado dia 28/2, às 16 horas, saindo o féretro do Igreja
Santo Estevão no Estrada Garibaldi, seguindo após
para o cemitério do mesmo localidade.

Faleceu às 3 horas do dia 28/2, o Sr. Alwin Manske,
com idade de 97 anos, o sepultamento foi realizado

dia 1/3, às 9 horas, saindo o féretro do Residência
na Rua Ney Franco, 553 no Vila Baependi, seguindo
após poro o cemitério Municipal de Schroeder.

Faleceu às 13 horas do dia 28/2, o Sr. Antonio Vargas
de Souza, com idade de 78 anos, o sepultamento foi
realizado dia 1/3, às 16 horas, saindo o féretro do
Capela Mortuário ,do Vila Lenzi, seguindo após paro
o cemitério Municipal do Vila Lenzi.

Faleceu às 5 horas do dia 1/3, o Sra. Gisele Cristina
Domingos Souza, com idade de 29 anos, o sepulta
mento foi realizado dia 1/3, às 17 horas, saindo o

féretro da Capela Mortuário da Vila Limzi, seguindo
após para o cemitério do mesmo localidade.

Faleceu às 9h15 do dia 1/3, o Sra. Jorocir de Souza
Frediano, com idade de 68 anos, o sepultamento foi
realizado dia 2/3, às 10h30, saindo o féretro do Ca
pela Mortuária da Vila Lenzi, seguindo após poro o

cemitério do mesmo localidade.

Faleceu às 15 horas do dia 1/3, o Sr. Curt Richter.
com idade de 76 anos, o sepultamento foi realizado
dia 2/3, às 16 horas, saindo o féretro do Capelo Mor
tuário Mario Leier. seguindo após poro o cemitério
Municipal do Centro.

Polícia Rodoviária Estadual aponta a imprudência como a principal causa dos acidentes nas estradas

Deap afirma que estuda transferência.·
Mas alega que antes de abril dificilmente problema será resolvido

-

JARAGUÁ DO SUL

O Deap (Departamento Ad
ministrativo Prisional) a:firrriou
ontem que está tomando provi

.

dências sobre a intimação. as
sinada pela juíza de direito da
Vara Cível, Eliane Alfredo Car

doso Luiz, para resolver o pro
blema da superlotação no Pre
sídio Regional. "O Estado ainda
não foi intimado formalmente.
Mas eu tenho conhecimento da

. situação", disse ontem por tele-
I fone o diretor interino do Deap,
Alexandre Brum.

De acordo com Brum, novos
presídios e penitenciárias estão
em fase de conclusão no Esta
do; Mas as primeiras unidades

prisionais a ficarem prontas são
as de Barra Velha e São Fran
cisco do Sul, com inauguração
marcada para abril. Antes dis
so, a Secretaria de Segurança
Pública do Estado diz que não
há como transferir os presos
condenados. O prazo estipula
do pela Justiça é de 15 dias' a
contar depois da intimação.

O Presídio Regional está oom
210 detentos condenados em

suas celas. Como já foram julga
dos, eles deveriam ter sido trans
feridos para penitenciárias.

de J;lra!�'[1::Í do Sul, .

"-",

Durante plenária da Acijs, governador prometeu solução para o caso

" :' , ",' e·'i' "'itrill ;'VI/. ;.1"', ,: .,r,", ,"'l.'i:,:, "oi ',:,

"ii. os 'seriam transfçri�os': paro
os'unidades de Borra Velhó e São
Francisco' do Sul, quando forem
in'Qugun�das em, abril.

'
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Habitação faz "raio x" do setor
Pesquisa será aplicada em 40 loteamentos para levantar necessidades
JARAGUÁ DO SUL

Técnicos da Prefeitura per
correrão 40 loteamentos irre

gulares, a partir de hoje para '

levantar as necessidades do
setor de habitação no muni

cípio. No total, 12 profissio
nais da, Secretaria de Desen
volvimento Social aplicarão
os questionários em cerca de'
50U casas. Eles passaram por
capacitações para realizar o

estudo.
"Ê uma pesquisa por amos

tragem. Não significa que to

das as casas dos loteamentos
serão, visitadas", esclarece a

diretora de Habitação, Maris
tela Menel. 'Segundo'ela, o ob

jetivo do trabalho é definir um
Plano Local de Habitação de
Interessé Social que culmina
rá na elaboração de políticas
públicas para o setor.

Ainda de acordo com a

diretora, a escolha pelos lo
teamentos irregulares para,
realizar os estudos se dá pela,
necessidade de atingir uma

população com renda de até
três salários mínimos. "Esse é
o perfil que busca pelos pro
gramas habitacionais do mu

nicípio", acrescenta.

As visitas acontecem até o

dia 26�de março. No próximo
dia 30, os dados serão copi
lados. A partir daí, será reali
zada uma audiência pública
para apresentar os, resultados
obtidos e traçar metas para
promover melhorias no setor
nos próximos 15' anos . "No
final de tudo, esse plano é en-:
viado para o Ministério das
Cidades. Ê uma exigência do

governo federal para liberação
de recursos", explica.

IDENTIFICAÇÃO
Os técnicos que realizam

-,a pesquisa estão identificados
com o crachá da Prefeitura. A
orientação é para que as. pes
soas respondam às perguntas,
sem omitir dados. Informa

ções sobre a situação do imó-
-

vel (aluguéis, financiamentos,
estrutura, reformas, entre ou

tros) e sobre a renda da família
serão solicitadas.

Durante os trabalhos, aDire
toria de Habitação deixará um

funcionário no setor para aten
dimento básico. Informações

"

através do telefone: 2106 8636.

DEBORA VOLP.I

PIERO RAGAZZI

..

�" I, _�.

Pesquisa da Prefeitura levantará necessidades do setor e fará diagnóstico do déficit habitacional no município

Uma oportunidade para de Computaçâo.Tlestão de Re

ingressar no mercado de tra- . cursos Humanos e Finanças),
balho através de uma grande Direito, Ciências da Computa
empresa. Estão abertas até o ção, Ciências Contábeis, Secre- .

próximo dia 11 de março- as
. tariado Executivo, .Publicídade

inscrições para o Banco de e Propaganda, Jornalismo, Psi
Talentos 2010 da Weg. Atra- cologia, Ciências Econômicas e

-vés do processo seletivo, a Serviço Social.
.

organização cria um banco de' Depois de avaliar os currí
dados de candidatos externos, culos dos profissionais inseri
graduados ou estudantes, com' tos.. o setor' de recrutamento'

potencial para concorrer às divulgará, até o próximo dia
- futuras vagas na área adminis- 24 via site, os candidatos pré-
tratíva da empresa. ,selecionados na primeira eta-

.

1fj Para se candidatar, é neces- pa do programa.
.

� sário residir na microrregião e Nos últimos anos, a compa
� ter CuISO superior completo, ou nhia preencheu 80% das vagas
�, estar cursando graduação nas' administrativas disponíveis
g seguintes áreas: Administração com participantes do progra
,g (Comércio Exterior, Empresas, ma. Informações sobre como

� Marketing, Recursos Huma- realizar a inscrição podem ser
:;) ,

iS nos, Sistemas de Informação obtidas através do site www.

Gerencial), Tecnologia (Redes weg.net/bancodetalentos.Cerca de 80% das vagas administrativas são ocupadas por participantes

Inscrições abertas para o

Banco d� Talentos da Weg

Oficinas para
público idoso

.
são gratuitas

Seguem até o pró
ximo dia 31 .as inscri

ções para as oficinas do .

Centro de Referência do
Idoso (CRI). Todas as

pessoas com 60 anos ou

mais, inclusive os que
não participam de gru
po de idosos, podem se

inscrever pessoalmente
no CRI, que fica na Rua
Marina Frutuoso, 740,
nos fundos do supermer
cado Angeloní. Todas as

oficinas são gratuitas. As '

atividades, são nas áreas
de cozinha experimen -

-

. tal, artesanato, .gínâstica.
artes, música, ioga, mar
cenaria e idiomas. Mais

informações pelo telefo
ne 3370-7562.
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Mais de uma semana sem água
Solução do problemadepende de investimento de R$ 40 mil, diz Casan

. 'CÉSAR JUNKES

.�/�.j1 "
, .'

(I

li
, I

DIFICULDADE

MASSARANDUBA ' gia por um dia para trocarmos adequando os trabalhos can

a parte elétrica e aumentar a forme as condições básicas
capacidade de geração de ener- oferecidas pela agênciamunici
gia", explicou. pal. O estudante Marcos Paulo

Portanto, não há previsâo , Junke, 11 anos, contou que às
,

, para o serviço ser normalizado. vezes tem água, mas a quanti
"Estamos esbarrando na parte dade é insuficiente. "Tem dia
burocrática", argumenta [éfer- que não tem uma gota", relatou.
son, A execução do projeto está Na semana passada, as bom
'avaliada em mais de R$ 40 mil. bas que levam água até a esta-

Enquanto isso, a Casan está ção de tratamento queimaram.
fornecendo água com cami- Uma delas ficou pronta na- últi
nhão pipa para amenizar a difi-' ma sexta-feira.
culdade. É assim, por exemplo, Na cidade de Corupá, o ge-
que os profissionais e os estu- rente da Casan, Walter Maia,'
dantes da escolaMinistro Pedro não' registrou reclamações de
Aleixo, do Centro de Educação, interrupções do serviço desde
Infantil Ivete Schmittie do Pré- segunda-feira.
escolar Gotinha Sap-eca -locali-
zados na área central da cidade DAIANA CONSTANTINO
- conseguem manter as ativida-
des em dia.

Conforme informações da
direção' do centro infantil, o

problema persiste há duas se

manas. Os profissionais estão

Os moradores de Massa
randuba sofrem com a falta de

"

.

. _

água há mais de uma semana.

A falha no abastecimento atin

ge, principalmente, as comu

nidades localizadas nas áreas
mais altas da cidade.

Segundo o gerente da filial
da Casan (Companhia Catari
nense de Águas e Saneamento),
Jéferson Luis Rosa, a distribui
ção de água para' todos os mo

radores depende da troca da
fiação elétrica e do aumento
da capacidade de energia'para
fazer funcionar os motores da

, estação.
,

"O orçamento do projeto
para _ resolver o problema foi

aprovado pela agência de Pe
nha, agora vai para os respon
sáveis,

_ de Rio do Sul, que vão
,

mandar para Florianópolis.
Também precisamos da licença
da Celesc para desligar a ener-

Casan abastece
escolas e centros de

edu,caçõo infantil
com caminhõo pipo
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a.

Matagal na lateral das rodovias
prejudica visõo dos condutores

,.

ler, 27 anos, de Jaraguá do Sul,
relata que até já levou multa.
"Não consegui ver a placa que
informava a redução de veloci-

_

dade", contou. Ele também re

clamou das faixas apagadas e das

péssimas condições das estradas.
De acordo com o engenheiro

do Dnit (Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transpor
tes), de Joinville, Antônio Bessa,
a previsão é começar os traba
lhos de manutenção das rodo
vias dentro de 20 dias. A divisão

aguarda o anúncio do nome da

empresa vencedora da licitação
.

acidentes", reclama. que será a responsável pelo ser-'
O condutorVagner Kneubuh- viço durante três anos.,

REGIÃO
O matagal tomou conta das

laterais das estradas estaduais e

federais' da região. Os motoris
tas que trafegam pela SC-413;
sentido a Massaranduba, e pela
BR-280, que corta as cidades de

Corupá, Jaraguá do Sul e Guara
mirim não têm visibilidade das

placas de sinalização.
. A. representante comercial,·
Zenaide Schneider, 34 anos, pas
sa todos os dias por estas rodo
vias. "Vivo na estrada e não con

sigo ver direito os sinais. A região
é sinuosa e COITO Ó risco de sofrer

CÉSAR JUNKES
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Sesc faz curso .

para gestantes
o Grupo de Gestantes do Sesc (Ser

viço Social do Co�ércio) divulga calen
dário' de encontros. As atividades são

gratuitas, mas têm vagas limitadas e

exigem inscrição. Os encontros do grupo
acontecem .sempre aos sábados,de 6 de

março a 10 de abril, das 14 às 17 horas
com duas palestras. Nesse sábado, os te
mas são: Cuidados com os dentes da ges
tante e do recém nascido e As terapias
complementares em benefício à saúde
das Gestantes e Bebês. Informações pelo
telefone (47) 3275-7835.

- Unerj e PUe/PR
abrem i�scrições
A Unerj e a PUClPR têm inscrições

,

abertas para os dois cursos de mestrado
que passam a oferecer a partir de abril. Os
cursos nas áreas de Administração e de In
formática são direcionados a professores
e profissionais que já atuam no mercado
em toda a região e buscam maior qua
lificação: Informações nos sites www.

unerj.br e www.pucpr.br e pelo telefone
{47) 3275-8219. Os cursos têm duração
de 24 meses e oferecem 25 vagas para
Administração e 20 vagas para Informá
tica, por meio de processo seletivo.

"

Personal sex faz -palestra a mulheres'
Rita Ma Rostirolla, considerada a primeira sex personal do Brasil, estará em Jaraguá
do Sul no dia 9 de março. Pioneira no desenvolvimento de aulas particulares mos

trando os segredos femininos da sedução e da conquista, Rita é convidada da CDl
(Câmara de Dirigentes lojistas) para evento em comemoração ao Dia Internacional
do Mulher. Aberto o empresários, profissionais e interessados em geral, o palestra
"Sensualidade e nutcestlma feminino" vai acontecer os 19h30, no Centro Cultural do
Scar. O investimento é de RS 20 para associados do CDl, Acijs e Apevi, e de RS 50 paro

'

o público em geral. Informações pelo telefone (47) 3275 7070.

ESTADO DE SANTA CATARINA! PODER JUD(CIARIO
Comarca de Jaraguá do Sul/13.Vara Civil

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen,87, Vila Nova, CEP 89.259-300 - Járaguá
do Sul- SC - E-mail: jgsvar1@tj.sc.gov.br

Juiz de Direito: Edenildo da Silva
-

Chefe do Cartório: Luíz Lanzsnaster Junior

EDITAL DE INTIMAÇÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS
Protesto contra a Alienação de Bens n° 036.09.010727-1

Requerente: Essencial Alimentos lndustria.e Comercio Ltda.

Requerido: Bretzke Alimentos Ltda e Outros
Objetivo: Intimação 'de todos interessados, para que tomem ciência de que nesta 1a Vara
Civil tramitam os presentes autos de Protesto Contra Alienação de Bens, em que são

requeridos' Bretzke Alimentos Ltda e Outros. Por intermédio 'do presente, a(s).pessoa
(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como

INTIMADA(S) para atender(em) áo objetivo supra mencionado, no lapso de tempo fixa-
_ do, contado do transcurso do prazo deste edital. E, para que chegue ao conhecimentos
de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de
costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 18 de dezembro de 2009

Edenildo da Silva - Juiz de Direito

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de [ara

guádo Sul / SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Ofi

ciala do Registro de imóveis da Comar
ca de Jaraguá do Sul / SC, torna público
pelo presente edital, que ARÍ JOSÉ PIER

MANN, RG n° 685.791-4-SESP-SC, CPF
n° 093.240.209-78 e sua esposa GER
TRUDE KANZLER PIERMANN, CI RG n°

4.914.303-4-SESP-SC, CPF n° 383.499.909-

10, brasileiros, casados pelo regime de Co-
munhão Universal de Bens, anterior á vigência da Lei 6.515/77, aposentado e

do lar, residentes e domiciliados na Rua 814- Afonso Piazera n° 122, Bairro
Amizade, nesta cidade, requereram com base no art. 18 da.Lei n° 6.766/79, o RE
GISTRO DE DESMEMBRA'MENTO, situado nas Ruas 437- Sem Nome, 1131-Hil
degard Piermann e na Servidão de Passagem S-358, Bairro Amizade; perímetro
'urbano de Iaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, .aprovado pela Prefeitura'

.Municípal de Iaraguá do Sul/SC; conforme Certidão n° 155/2009, expedida em

25.05.2009, assinando' como responsável técnico, o engenheiro civil Euclides
Adilson Bago, CREA n° 30.6�6-7, ART n° 2838453-W 1. O desmembramento é
de caráter residencial, possui a área total de 32.644,73m2, sendo constituído de

l(uma) parcela e remanescente.
'

'

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da
última publícaçãç do presente edital, e deverá ser apresentada PP}' escrito perante
a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia; Av. Marechal Deodoro da
Fonseca, 1.683- centro, ]ataguá do Sul/SC

]ARAGUÁ DO SUL, 17 DE FEVEREIRO DE 2,010.
AOFICIALA

ARTES

INCENTIVANDO TALENTOS COM
INSCRiÇÕES ABERTAS ATÉ'DIA 9

,

Jovens interessados em realizar algum 'curso no área das artes e que
precisam de apoio financeiro para o atividade podem se inscrever até o

próximo dia 9 no programa Incentivando Talentos, da Fundação Cultural
de Jaraguá do Sul. A iniciativa tem o objetivo de incentivar o desenvolvi
mento artístico de jovens talentos do cidade, fomentando o interesse por
atividades artísticos e culturais no muniCípio. Podem se inscrever pessoas
com idade entre sete e 25 anos, que residam em Jaraguá do Sul e demens
trem talentos artísticos no área de danço, música, teatro ou artes plásticos.
Os candidatos precisam comprovar que não têm condições financeiros de
custear um curso de aperfeiçoamento. Nototal, serão disponibilizados 80
bolsas no valor de RS 50 mensais cada. O benefício terá validade de abril a '

dezembro. O edital e o regulamento do projeto estão disponíveis âtravés do
site http://cultura.jaraguadosul.com.br. Poro fazer o inscrição é necessário
apresentar documentos como: comprovante de rendo fumlllat comprovan
te de residência, carteira de identidade (do inscrito e familiares) e foto
3x4. Outras informações pelo telefone: (47) 2106-8715.

.
-

Curso sobre tmtores agrícolas em Corupá
A Secretario Municipal ao�P�seovolvimento. Rural e Meio Ambiente de Corupá

,

promove curso sobre tratores ógrícolas (operação -ê manutenção)� Será nos dias 24 e

25'de março,. no Salão Paroquial São José, dos 8h às 12h e dos 13h às 17h. Informa
ções pelo telefone (47) 3375-1902.

'
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Jaraguá dentro
das tendências

A Coleção "Colibri" Verão 2011 do -Da
lila Têxtil foi apresentado ',em Jaroguá
do -Sul. Mais de 150 espectadores, entre
confeccionistas e estilistas conferiram os

molhos, o misturo de fies e os combina
ções propostos. As cores leves, vibrantes
e marcantes foram destaques do apre
sentação do estilista Márcio Paloschi.
Um 'desfile técnico mostrou

-

todos as

tendências para o próximo verão. Entre
os opostos, muito sobreposição, peças
amplos e com caimento. Nos detalhes, os
rendas, tules, paetês e cores flúor. O ciclo
de palestras do Dalila ainda' posso por
Fortaleza (CE), hoje, e no dia 9 de março
chego o Criciúma (SC).

.

Novo colegiado
na Amvali

A Amvali (Associação de Municípios do
-Vale do Itapocu) contará o partir desse
ano com um Colegiado de Comunica
ção. A criação foi definido em reunião
com os assessores de comunicação e

responsáveis pelo área dos sete prefei
túros e Câmaras de Vereadores do 'mi

crorregião. Outros colegiados anunciam
seus novos coordenadores. É o case do
Colegiado de Administração, Finanças

'

e Tributação que está agora sobre o

coordenação de Sandro Rogério Glatz,
secretário de Administração e Fazendo
de Corupá. No Colegiado de Captação
de Recursos também ocorreu eleição e

à novo coordenadora é Moro lúcio Bini,
gerente Municipal de Cont�atos junto à
Caixa Econômico, do Secretario de Pla
nejamento e Urbanismo de Jaraguá do
Sul. Já o Colegiado de Agricultura, Pesco

.
e Aquiçultura elegeu novo coordenador.
Ingo Paulo Robel, secretário de Agricul-

'

tura de Jaraguá do Sul.

EDITAL
-

ISA MARTA MOI:IR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis
da Comarca de Jaraguá do Slil/SC, torna publico pelo presente edital,
que MARCATTO ADMINISTRADORA PE, BENS LIDA, CNPJ sob n°
76.874.700/0001-77, com sede na Rua: 2- Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca n° 1.188, nesta cidade, requer com base no art. 18 da Lei
n° 6.766/79, o REGISTRO DE DES�RMv1ENTO, situado na. Rua
203-VictorioPradi, BairroJaraguáEsquerdo, perímetro urbano de Jara-

, ,

1
S/r5CAlA

guá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pe a Prefeitura Muni-

cipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Certidão n° 305/2009, expedida
em 15.09.2009, assinando como responsável técnico, a arquiteta e urbanistaCaríne ElizaPicoliMar
catto, CREAn° 59.182-6, ARTn° .3556650-4. O desmembramento é de caráter residencial, possui a
área total de 48.581,80m2, sendo constituído de �(uma) parcela e remanescente.

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

'

'

,

Registro de Imóveis da Comarca de [araguádo Sul/SC

JARAGUÁ DO SUL, 17 DE FEVEREIRO DE 2010.
AOFICIALA,

/
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CRÔNICA

PATRíCIA MORAES, "IORNf/J.US·fA

Mulher complicada
tem suas delícias

Paulo é um romântico à moda antiga. Ve
rônica é urna mulher moderna, estressada e

sem tempo. Mesmo assim a paixão teimou
em unir os dois. Ele é disciplinado e simples.,

Gosta de azul desde' criança, o que faz é va
riar os tons. Ela gosta de azul na segunda, de
rosa na terça, de vermelho na quarta, de ama
relo na quinta, de roxo na sexta, de nenhuma
delas no sábado e de cinza no domingo.

Paulo adora preparar urna bela mesa de
café da manhã. Verônica odeia conversar

quando acorda. Prefere um pão de queijo e '

um café expresso no Mime, sem ritual, mas é
coisa que já virou rotina:

Eles já estão casados há sete anos, mas

Paulo ainda se desaponta quando faz um jan
tar e Verônica pede para comer no sofá. A

moça de olhar verde escuro nasceu com pou
ca paciência e acha urna perda de tempo fa
zer apenas urna coisa por vez. Melhor comer

enquanto se atualiza das notícias, telefona
pqra mãe e coloca o pé no colo do marido pe
dindo urna massagem. Disso, Paulo até gosta.

Verônica tem pressa até mesmo quando
vai ao supermercado. Paulo demora meia
hora para escolher a carne. Todo domingo é
a mesma coisa. Depois de uma troca de cara

feia, os dois riem da situação. É corno se o fil-
,

me se repetisse.Vai ver tem alguma explica
ção. Explicação não, pensa Paulo. Nem mes

mo o papa da psicanálise conseguiu decifrar
as mulheres, só um louco teria tal pretensão.
Verônica sabe q�e é mesmo um animal com

plexo de entender, dê conviver então! Mas
isso tem lá suas delícias.

Paulo quebra a cabeça para comprar o

presente de casamento. Dessa vez quer acer
tar no alvo, mas sem combinação prévia, faz,
questão também de surpreender.

Verônica começou a dar pistas, foi quan
do percebeu que nem mesmo ela era cap�z
de acertar 100%. Se de manhã sonhava com

um anel de brilhante, às cinco da tarde
queria urna viagem para Gramado' e às dez,
da noite se imaginava vestindo urna camíso
ta de renda. Sabia que se ganhasse qualquer
urna das opções acima ficaria frustrada pelas
outras duas. Não .era o apelo,materialista e

sim a vocação para ser insatisfeita e exigente
que a deixava .ernburrada.

,

Chegou o grande dia, era um sábado. Pau
lo acordou cedo, tornou um banho é esperou.
Verônica caiu da cama de cara amarrada ima

ginado a mesa do café. Foi na cozinha e nada,
nenhum pão com manteiga. Suspirou. Sor
riu, achou graça no seu mau-humor. Olhou

para aquele homem e entendeu que nenhum

presente seria mais importante que o compa
nheirismo. e a compreensão. Paulo sacou-um
botão de rosa vermelha e fez aquela mulher
durona chorar emocionada.

VARIEDADES-----�---

Destino de um

grande músico
Baseado na história real do prodígio

musical Nathaniel Ayers, que desenvol
veu esquizofrenia no seu segundo ano

no famosa escola de artes performáticas
Juilllard, de Nova Vórk. Ele acabou como

sem-teto nas ruas do centro de los Ange�
les, que viraram seu palco.

o mundo'secreto da

'pe.quena Florence
Na tradição de Edgar Allon Poe, "A

menino que não sabia ler" narra o mun

do fantástico da pequena Florence que,
em segredo, aprende a ler, devora livros
e conta sua histérle. A .,pr9tagonista do
tramo - ambientada 'na nova Inglaterra
do século XIX - precisa usar todo sua inte
ligência para pro-teger o irmão mais novo

e preservar seu mundo secreto. '

/
_'

NOVELAS

CAMA DE GATO
Alcino conto suo veI'SÔo dos fotos e Verônico se finge
de inocente. Elo se defende dos acusoções de Gusta-
vo alegando que Rose maltrota Glória. Dono Zico se

fantasio de vidente e sugere que Taís faço uma danço
,

poro reconquistar Bené. Glória questiono Roberto

poro sober o que está acontecendo, mos ele foge as

sim que vê o polícia. Roberto é preso e se declaro poro
Glório. Dr. Walter aviso que Alcino será inocentado se

__

existirem provas suficientes contro Verônico. Roberto

ligo poro o vilã e ameaço contar tudo se elo não arru
mar um advogado poro ele. Rose vai até o mansão e

brigo com Verônico.

TEMPOS MODERNOS
Hélio fico desesperado 00 constatar que pode ter

cemetide um grande erro 00 separar Zeca e Ne
linho. No delegacia, Bicalho interrogo Bodanski,
que 'resolve ficar colado. leal descobre que Goretti '

impediu que Bodanski fosse libertado e fico de

cepcionado com o filho. Tertuliano descobre que
Regeane desapareceu. leal acolhe Regeane e elo
obre o corQção poro seu pai. Ditta decide aceitar o
convite poro contar foro do 'país. Jannis confesso
o Túlio que tem medo de que suo mãe vá emboro
novamente. leal decide reassumir o posto de ad
ministrador do Titã.

VIVER A VIDA
.

Marcos e Tereza conversam sobre o trotamento com

células-tronco poro Luciano com Dr. Moretti e Miguel.
Myma mondo um presente poro Jorge e Paixão fico
enciumado. Malu devolve o presente de casamen

to poro Betina. Doro e Rafaela chegam, o Búzios.
Heleno confesso poro Alice que ficou aliviado com

o ido de Rafaela. Rafaela e Doro se emocionam 00

reencontrarem Garcia. "elena fico nervoso quan
do luciana chego com Bruno. Osmar comento com

Renato dos dificuldades do mercado de trabalho e

pede poro elo não criar falsos expectativas.

PODER PARALELO
O resumo não foi divulgado pelo emissoro.

BELA A FEIA'
'

Diogo convido Diego poro jantar poro convencer'
Cíntia o votar em Rodrigo. Cíntia se mostro com

preensivo e Rodrigo diz que acredito no noivo.
Vanda questiono Cíntia, que fico extremamente
irritado e não responde à mãe. Adriano diz, ser o
favorito à presidência do Mais Brasil e Bárbaro co

memoro. Rodrigo revelo que fez o escolho errado
00 optar por Cíntia e deixar Belo, o mulher de suo

vida de Iodo. Dinho, preocupado, conto que Verô
nico tem estado estranho. Ataulfo incentivo Dinho
o mudar o relação com Verônica. Belo se emociono
00 ouvir Rodrigo folar do amor que sente por elo.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade dos
emissoras).

.
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VARIEDADES

MUNDO ARTISTICO

Dado pode dar
pensão de 25%
Fabiano Vasconcelos Neves, mãe
do recém-descoberto filho de Dado
Dolabella, já entrou no Justiça com

um pedido de pensão alimentício. A
estudante pede 25% dos rendimentos

, de Dado, e o primeiro audiência de
conciliação está marcado para o dia
29 de abril. O advogado de Fabiano
alego que o ator não cumpriu com -

os obrigações de pai, apesar de ter
reconhecido e registrado o criança.

SUDOKU
, 1 4-

I:,,-,-�-'l-�· ....,j;;�uu.;�l
1

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

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

SOLUÇÃO

••') ÁRIES
• (20/3 a 20/4) ,4. De algum modo,

t\{(- você estará mais
sensível às neces

sidades dos outros e vai querer
agradar. Só evite ter �titudes
radicais na área afetiva. Hoje,
perceberá que as dificuldades
e os obstáculos, na maioria das
vezes, trazem amadurecimento.

TOURO ,

(21/4 a 20/5)
O setor profissional
ganha um novo

,

impulso. Aventuras
afetivas superficiais não terão
vez, mas controle as emoções e

evite atitudes radicais. Elimine
tudo o que, não serve mais
e abra espaço para o novo.

Confie no seu talento.

Nova novela da
Rede Record
A novo novelo do Record, Ribeirão
'do Tempo, promete muitos emoções.
No nova tramo, o cidade fictício que
levo o nome do novelo servirá como

cenário poro discutir temos come di
tadura, preservação histórico e meio

,
ambiente - mos o resumo dos primei
ros capítulos, infelizmente, ainda não
foi divulgado pelo emissora. Entre os

atores escalados estão Bianca Rinaldi
e Taumaturgo Ferreira.

Tempos,Modernos:
Deodoro é um robô
Fontes do Rede Globo revelaram ao

site "M de Mulher" uma bomba do
novelo Tempos Modernos: o vilã De
odoro não é humano, e sim um robô
criado por Niemann. Elo foi plantado

'

no Titã com o único objetivo de
destruir leal, e com ele seu império.
Albano desconhece o verdade, e acre

dito ter controle sobre Deodoro. No
, verdade, ele está apenas sendo usado
poro benefício de Niemann.

I Essa cachorrinho
foi encontrado no

acostamento do
BR-280, e está poro

ser adotado. Elo é dócil
e odoro crianças, só
não gosto muito de

outros cachorros. Quem
se interessar pode

entrar em contato com

Regione pelo telefone
(47)3370-9005.

I

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

Sol com nuvens e chuva, especialmente no

início e fim do dia. Temperatura subindo e

vento' fraco o moderado.

" Jaraguá do Sul e Hegião

�Fases da lua

CRESCENTE CHEIAMINGUANTE

� 7/3

NOVA

.12/3

)(
GÊMEOS
(21/5,0 20/06) "

A !ase. fav�rece '

,

a msplraçao e os

seus ideais de
vida. Profissões contam com a

ajuda dos astros. O romance

está protegido, mas pode
exigir alguns sacrifícios. Os
conceitos e valores das outras
pessoas podem fazê-lo refletir.

HOJE QUINTA
MíN: 18°C I"� MíN: 19°C
MÁX: 29°C � MÁX: 26°C
Sol com chuva

,,'"
CÂNCER

,'_�J (21/6 a 21/7)
;���� Fique atento aos
••

t' t• • pressen Imen os.

,Você vai entender o
desejo dos outros. Romance fa
vorecido, viva intensamente suas

emoções. Desapego é fundamen
tai para evoluir. Você tem muito
conhecimento para compartilhar,
use o seu bom-senso!

Sol com chuva

LEÃO
(22/7 a 22/8)
O dia favorece o

diálogo. Já, à noite,
você poderá optar

por mais privacidade. Família e

romance serão o centro da sua

atenção. Não perca tempo so

nhando com coisas impossíveis
�

e faça valer o que você tanto
deseja para a sua vida.

l1J'
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Quanto mais se
envolver com o seu

trabalho, melhor.
Suas emoções serão vividas com
intensidade. Bom momento para
declarar seu amor. Lembre:-se de
que viver intensamente o hoje,
sem se preocupar tanto com o

amanhã, é prova de sabedoria.

SEXTA

MíN: 19°C
MÁX: 28°C
Sol com chuva

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Quem trabalha
com recreação,
arte ou cultura

conta com ótimas vibrações. No
lance com seu par, tenha cautel�
com crises de ciúme! Envolva-se
apenas com o que possa trazer
benefícios, esqueça os proble
mas que se foram e se cuide.

SÁBADO
MíN: 20°C
MÁX: 26°C
'Chuvoso

ANIVERSÁRIOS
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'/2l3,"
I

',1'1
Muriel da S. Siqueira
Eduardo Schalinski

3/3
Adõo A. Martins
Adelino Priebe
'Ademir Cioatto
Airton Drews
Allan P. Cordeiro
Álvcno J. BértoU. Meto
Ana Paula Vicin,i
Cllarles Rosa '

Cintia Spezia
Deise Maffezzolli
Edemilson Amaral
Edmo .L. Fuck
Eduardo Vegini
Fernanda Maffezzolli
Geovani M. Kuester
Graciele R. dos Santos
Guilherme G. Kruger
Gustavo Kruger
Hectar C. Montibeller
Ingo Karsten
Jonathan R. Ribeiro
Josefa Schcickmann
Karin M. Borchardt
Lucia Blodorn
Luiz C. Feller
Maike Bulitz
Marcos E. Piotto .

Mariano Boing
M'erlinda G_ Greuer

- Monica Paupiti
Nair Draeger
Nilton Richter
Nilza Tavares
Obedio R. Neves
Ondina Feltrin
Regina Feustil
Ricardo Takaesu
Rudiberto. Sasse.
Salete F. Hening
Sigmar Schuster
JlUerri,A, 'Alouso
Valéria F. Laube

1 �Uma Bertoldi
. Valmir R. de Lima
Wandir E. Skalee

ESCORPIÃO
(25/10 021/11)
Experimente cami
nhos diferentes. A
Lua realça o seu

lado mais misterio
so, especialmente no'amor, tra
zendo forte atração por assuntos
sigilosos. Tudo o que você passar
influenciará a sua saúde. Não
relaxe com a sua aparência.

I

DIVIRTA-SE
....

O,Superman
O marido chego em caso às 7h do manhã. A
mulher espera no porto.
- Chegando o esta hora, Superman?
- Eu estava com clientes.

,

- E vocês trabalharam até agora, Supermon?
- Tó certo. Nós fomos o um bar para beberi
ca[ E depois fomos o um bar de strip-tease, '

mos só fiquei olhando.
- No que mais você quer que eu acredite,
Supermon?
- Nodo, eu... mos, querido, por que você estó
me chamando assim?
- Porque só o Supermon uso o cueca por
cimo do calço.

, SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Procure se recolher.

Q astral é ideal
para quem traba

lha com atividades que envolvam
planejamento_ Seu lado misterioso
e intuitivo fará sucesso no amor.

Invista sem receio em novos

relacionamentos, mas mantenha
contato com parentes.

CAPRICÓRNIO '

(22/12 a 20/1 )
� , Seu trabalho ganha'

,um novo impulso.
,

A Lua deixa'o
convívio com seu par muito mais
intenso, mas procure conter suas
reações e nõo seja radical. De
uma hora para outra, o céu abrirá
caminhos que pareciam fechados.
Siga os impulsos.

'I}\
AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Quem trabalha�

)
,

com atividades que"
exijam inspiração

,

não pode reclaplar da sorte. A Lua
indica mudanças importantes na

área afetiva, é tempo de grande
renovação. Os pro&lemas só
aparecem se você não cuida com

as necessidades alheias.

PEIXES
� (19/2 a '19/3)

�.,. Vai se destacar
�� em atividades que

exijam concentra

ção. No romance, a atração física
terá um papel fundamental na '

relação: capriche no visual! Suas
ideias vão ter força e clareza
suficientes para provocar uma
grande impressão nos outros.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



rn o CORREIO DO POVO
. QUARTA-FEIRA, 3 DE MARÇO DE 2010 ECONOMIA-----'-------'--'---

,

AREA INDUSTRIAL
Jaraguá do Sul é fortemente marcada pela atividade industrial e até pouco tempo atrás uma das grandes queixos era

a falta de áreas pata a instalação de novas indústrias. Embora a topografia do município não seja muito f,avorável em
relação a áreas grandes, planas e bem localizadas, agora elas até existem. Até a recente revisão do Plano Diretor da ci
dade havia duas áreas, Vieira/Centenário e Rio Cerro I/Rio da Luz, classificadas como Zonas Industriais. Atualmente foram.
incorporadas áreas junto ao novo traçado da BR-280, Santo Antônio e, Ilha da Figueira, desta forma a área total passou de
pouco mais de 14 mil km2, para mais de 40 mil km2, ou seja, um terço do território do município. Entre estas áreas, o mais
promissora é sem dúvida a que ficará 00 'Iodo do �ovo traçado da 'BR-280. Trato-se de uma área ainda pouco explorado e

por isto seré possível conseguir terrenos com área considerável e de fácil acesso. O que significo expansão do atividade
industrial de forma muito mais ordenado.

TECIDOS NÃO TECIDOS
Acontece nesta quinta-feira, no Hotel
Coesor Business no ,Avenida �aulista,

,

evento promovido por 12 indústrias ita-,
línnns dedicadas à produção de equipa
mentos voltados paro o segmento de te
cidos técnicos e não-tecidos, que a cddn
dia ganho mais importância.

EXPO 2010 ,

Acontece na Arena Jaraguá, de 14 a 18
de julho, o Feiro de Negócios do Vale do
Itapocu. Estão disponíveis 112 stands
internos e 12- externos. Como já existem '

muitos reservas, quem quiser expor seus
produtos preciso correr. Poro saber mais,
www.exp02010.com.br.

, MAURICÉIA VAI DE HC
A Mauricéia AIi�entos, empresa instalada em Luís Eduardo Ma
galhães - BA, que abaterá em seu novo empreendimento 300 mil
frangos/dia, que serão cemercíellzados sob as mais diversas formas,'
divulgou. o aquisição de 21 carrocerias produzidas pelo HC Hamburg,
de Jaroguá do Sul, destinados 00 transporte de produtos resfriados e

,

congelados. A Mauricéia é uma empresa com 20 anos de atividàd'e,
. atuando fortemente no mercado de, aves vivas� rações, ovos e vasta

gama de certes de frango.

SUA OSTRA ESTÁ AMEAÇADA
DIVULGAÇÃO A criação de ostras já se tornou uma importan-

, te tente de rendo para a população de diversos
municípios ao longo da costa de Santa Cata
rina, notadamente na região de Florianópo
lis. Embora seja normal a mortandade das
sementes durante o verão, este ano, em fun
ção de um aquecimento de até 4° C, subiu de
35% para 82%, clém de afetar o crescimento
delas, o que resulta em ostra de qualidade
inferior. Portanto, ao consumir ostras, não
estranhe se elas nõo estiverem tão robustas
como normalmente.

RAUMAK COMEMORA
Fundada em 1981, a Raumak Máquinas comemoro em 2010 seus 29 anos de existência. Voltada para o segmento de solu
ções paro o açondicionamento e movimentação de .produtos, a empresa conquistou o respeito do mercado e hoje exporta
pem mais de 40 países. Poro tonto, possui o eettificeçõn ISO-9001 bem como o CertifiCado CE, que significo que seus

produtos estão enquadrados nos regras do Comunidade Europeia, portanto podem ser exportados poro oquelesmercndes.

, POUSO POR APARELHOS
'A instalação de equipamentos que permitam
o pouso' mesmo em condições de visibilida
de adversas é algo que falta para a maioria
dos aeroportos do Estado. O aeroporto de
Joinville é um exemplo, pois com qualquer'

névoa fica interditado.' A Prefeitura de Joinville luto para que
seja instalado um ILS r: que custa cerco de RS 3 milhõ'es - para
sanar pelo menos parte do problema. _.

Ikarsten@netuno.cóm.br

INDÚSTRIA AUTOMOBilíSTICA
. ,

Recorde mensal na venda de COITOS
Resultado do 10 bimestre 'supera em 9% vendas do mesmo período de 2009,

, 'Apesar de fevereiro ser

o mês mais curto dó ano, 'as
vendas de automóveis alcan
çaram volume recorde com a

,
'

comercialização de quase 221
mil carros, comerciais leves,

,

caminhões e ônibus. No pri
meiro bimestre, as vendas de
veículos superam os volumes
de igual período do ano pas
sado em 9,4%, totalizando
434,3"mil unidades. Compara
do com janeiro; o resultado foi
3,6% maior e 10,8% superior
ao do mesmo mês de 2009.

As projeções da indústria
automobilística para março
também são de bons resulta
dos. No último mês de vígêrí-

,

cia da redução do IPI (Imposto
sobre Produtos Industrializa
dos) para os modelos flex.,as

estimativas são de venda de
300 mil a 320 mil unidades. O
corte do IPI está .em vigor des
de dezembro de 2008.

Mesmo sem a redução, as

montadoras,acreditam que as

vendas totais desse ano devem
crescer 9,3%, somando 3,4
milhões de unidades - 290 mil
além do número de 2009, até

agora recorde anual. Segundo
'os executivos das empresas"
a alta desse ano será ancora

da pela oferta de crédito com
financiamentos de longo pra
zo, crescimento de emprego e

renda e economia estável.
Quanto às, indústrias, a

Fiat manteve-se na liderança
de vendas de automóveis e

comerciais leves em fevereiro,
segmento que vendeu 211,4

mil unidades ,-;- 4,8% a mais
do que em janeiro. De acordo
com

.

dados preliminares de

registros de lícencíamentos
obtidos pelas empresas no De
tran (Departamento Nacional
de, Trânsito), 23% das vendas
foram da marca italiana.

O segundo lugar ficou com

a Volkswagen, que teve 20,4%
de, participação. O resulta
do é próximo ao da General
Motors, com 20% e uma dife
rença de 846 carros. Na soma

do bimestre, a GM continua
em segundo lugar, registran
do 21% das vendas totais. A
Fiat tem 22,8% enquanto a

Volkswagen alcançou 20,1%.
'Nesse segmento, as vendas
acumuladas somam 413,2 mil
unidades.

'

-

EMISSAO DE NOTAS
,

, A

RSCAIS ELETRONICAS
Software gratoíto, só
R$100,OO Imês

para até 50 Nfwe emítidas

lJE
@
___ ,4$

fH _, 03 - 05 ". 06 "",.' 09

11 �� 12 ".""'" "�� ..�" 16 .. - 'i 1
19 - 20 �"". 22 �- 24 - '25

LOTERIAS

CONCURSO N° 509

• : t

www.dimnfe.com.br
Fone: 47 3371-1514

INDICADORES

"'"

SELlC

TR

CUB

BOVESPA

POUPANÇA

8,75%

0,079%

985,95

.0,82%

0,5

9.DEZEMBRO.2009,

2.MARÇO.2010
, MARÇO.2010
2.MARÇO.2010
2.MARÇO.2010

DÓLAR COMERCIAL (EM RS) 1,781
DÓLAR TURISMO (EM RS) 1,7100

DÓLAR PARALELO (EM RS) 1,9000

EURO (EM RS)

1,783 .. -0,83%

1,8500 ' .J -1,72-%

2,0000 +0%

2,4386 .. 0,15%2,4374
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Siena Fire."2" Palio Fire �P"3"

�$26.990.
.

. Aw��

Mille Fire-2P·, ..

Ri-22.'90,00
À vista si troca

ou ENTRADA + 60X DE

R$299,00

.�\

,

Ultimas
unidades

2009/2010
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3370-7500
,i/IfI' .

I C···,· 'U LI 0····· ,I!!t!,;�'.I:... !/.·, .. ,·.';.:,� Rua Walter Marquardt, 2670

... O CLIENTE É -ESPECIAL, VENHA CONFERIR! .

.

�:!.(I.!S .":C!:\;HI !!Il�;':' ;lli,!'nl�l�r.rlli �. :,"" (turras com procetÍêniiu ";.' ..

I '__' ", ,- .' _

_ '. '" "
'" , ,

.

. Transparência'no: negoCiação -;
-,' ( -.

Na Cifra você tem empréstimo consignado sem consulta ao

SPC/Serasa, sem taxas extras e com juros muito menores que no

cartão de crédito, no cheque especlal e o desconto é feito direto no

séu benefício. E você tem até 60 meses para pagar.
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C3
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ü

ws Imóveis agora com

consultoria Habitacionall-�,. ,

. Facilitamos seu processo
de' financiamento pela
Caixa Econêmica Federal,�_ ... '

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

Financiamentos
.

'CrAI "1/1/!4'1",,- ,.,. .m"��"
-

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

.���-
* Casas Prontas
* lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
.

* Loteamentos Próprios
.

(47) 3· 73·3404 I 3373.� 66
_

Anuncios com validade de 5 dias após a velcuíaçâo.

Split GREE Corner
9.000Btus

quente e frio.

Residencial

Monet
No Centro em

Guaramirím -

Condomínio
Fechado, área
de festas,
área fitness,

, playgrpund.
Aptos Com:
03 dormitórios
com suíte.
.02 dormitórios
com suíte.
02 dormitórios
sem suíte

,

Envíe seu cu rrfcu I ,O' para:
tal,entocc:aa netuno.corn.br
" 41._.6 e_Qu." u .! . .) .. um,hll!i II !II�n"'''.3ii.ll �

Mais informações: ,327,5/-13,64

Se vccê gosta de vender, se comunica
.

f' "��d d' t
.

d
'.

.

'C:'Oll1 acm 'a .e e ';'em Jog:o i .e cintura,
.

.

venha fazer parte dia equipe do /C,CAA.

OPORTUNIDADE

(47) 3332-9811
(47) 9945-9408
(47) 9657�9181* Cadastro sob consulta SPC e SERASA
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��\)t. A-c()rl)PI1�\-\t. C.Oti)PRO�t .
.
'

'

Faça o seu check-up grátis de 30 itens '

e ganhe um brinde exclusivo na Emmendõrfer"

-

�SpeQtNt PA���tHE.RE.Y�· ,-

,-" I

IA 103
\

Aula de' 'mecânica'
, básica es 'ec'ial

mrnendõrfer.
I nscreva.-se!

�,
I

�I
,
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Ref.981 • Chacara cf
70.691 ;SOm2, casa cl 02
dorm. Aceita propostas.

Por R$ 210.000,00.
Em Schroeder.

Ref.1052·Chácara cl
971.740m2, casa cf 02

dorm. Aceita propostas.
Sob Consulta.

Em Rio dos Cedros.

íl. Á
_

Endereço: Avenida Marechal Deodoro da Fonseca,
Rua Marina Frutuoso e Rua 333, Centro.

LEIER.
EMPRfEflOll.!é."llilSIMOIJlUAAlUS

41 2107-0500

�I IIMOBILIARIA

PE ,MANN

47 3370-0700;41 3055-3300 47 3275-5000

-

i
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.�ata
EXÁTA CONTABILIDADE LTDA.

Prestamos Serviços de:
. Redução de custos; Encargos Sociais;

. Aproveitamento correto de Mark-up (indice para vendas);

impostos da matéria prima; • Os produtos mais Lucrativos;

Departamentalização; Os Produtos mais defricitários;

Centros de Custos; •

.

Custo dos Estoques.

Custo da Hora Produtiva;

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

www.exatacontabilidade.srv.br
-

.

• LOCAÇÕES8ar i VENDE-SECiJ II i'Mel li•
CORSA - Vende-se, 98, Pick
up, 1,6, preta, farol de milha,
alarme, multitrava codificada,
lona marítima, R$ 5,500,00
+ 3� parcelas, aceito moto
CJ125 ou 150 a partir de 07.
TR.91575474/33717944

l'lJ] I [I'j""!l� I�I

EnContro �os tlmigoS e CtlS8iS

Shaw De streeP tease.

com maiS �e30 mUlheres·

CASA - JARAGUÁ ESQU
ERDO - Aluga�se, Rua Osni

.

Antonio Pradi, 2 qts e demais

depend.TR.9158001�

ANTENA p/ SKY - Vende-se,
R$ 500,00. TR. 33711305 /
99627720

VENDE-SE CLlMATIZADOR
. de ar Consul, NOVO, na

caixa. Apenas R$ 350,00.
- Contato: 8433-0302.

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: das 15hOO as 3hOO
Rua Joaquim Francisco de Paula, 1058.
Chico de Paula

Tel. 3273-2347 I 8853-971.

• CHÁCARAS

SCHROEDER - Vende ou

troca-se, chácara no Rancho
Bom terreno c/ 70.674m2, c/,

.

dúas casas, 3 lagoas, pomar.
TR.91482677/91169841

� MOTOS.. TERRENOS MAQUINAS P/ JARDINAGEM
- Vende-se, FS 55 a gasolina
e maquina recolhedora. TR.
88250533/33709703

STX 200 - vende-se; 08,
p/ trilha, R$ 4.000,00. TR.
30558017

VIEIRAS . Vende-se,
8.448m2, fundos ADE areais,
rua Manoel F. da Costa, final
da rua Felix Kuskowski, ótima .

localização. Tr. 96023904

GOLF � vende-se, 95, GTI,R$
12.000,00. TR. 33716968 .

SAVEIRO' - vende-se, 99,
bola, 1.6, R$ f5.00Q,00, TR.
3371.6968

MODULO P/ SOM - vende
se, 3.500V, Sony, R$ 400,00.
TR. 33711305/ 99627720�FORD

• APARTAMENTOS � ALUGA-SE
• CASAS" .'

KA - Vende-se, 03, preto,
ar quente, limpador e

desembaçador traseiro,
rodas liga leve, bom
estado,R$ 15.300,00. TR.
91171176

NOVA BRASILlA � Vende-se,
3 qts + closet, mobilla sob
medida, 2 garagens, piso
laminado, R$ 150.000,00. Tr.
33707034/ 91284348 Marli

MAQUINAS PI. COSTURA -

.

Aluga-se, - duas maquinas
Cobertura. TR. 33711305 !.
99627720

SCHROEDER· - Vende-se,
casa 80m2, terreno 400m2,
negociável. TR. 33742023 .
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Slio ta ,8'1 .

3r2·800,00 ,

2tltOS� vl�mlei:h'Í), IjJr,.cjj!rndil!:�onl.iilfl1l, Oireç:ã.O Hitht:illll,lic8,
Vm,�jr'�J,iJj1 '1Irl''ai/,frl{� �j E!:i�l/lJ�hús f]![;/jr'w/t,ró�, UI'I1I/liMIlIi' e
Dese.mb;açmor TflilSelnJ, C.a.mpu1adU!i.lr de Bordo" :Roda;s de'
Ug[d�lejile.

:2009, Cwnlllt nll');,. kr·cll)if�di(:�õn3rJili! Dlg)IÜl�, Olreçlliil
Hld'/ftwIiIHca" '!Jridms" 'rfalJr�j ifIl E.iJi��e!;lhfJ',s Elé,t��co'3 .. U�l!liPl�d(lnt riÍ!
Oe&embaçadtif' im;5Ieii.ro" FálÓis de trJeb�lna, 'Cúm��LltllitlOt Ü'!t:'
d3��r'd(�, RII/lidtl.is de Lhíf�,.flif.l'ile, Cd Prl11!�/'IJt:[

2008, frtd�'ifl. fta't., Ald"CJO!d'lliiJJlliitll'ltíiJdo OigiJ'lal. mt!é'91!!O HftlruMlrCi1li, VhiliNJIS. 'fliIViiS 'e, :ESlpelhil),f;:
tl��riMs, Oes!fiJnbaçado( lw;a;li��ro, I�Qda.s d/e uga..!liga.. Fantóis de t!Jeblií'llil, Air Bag It, fré!0:i
kM" i!l;atr:nl'!:O$ em C'ijIUrtl, O�t'lllbíL'" 'AIiJ/fJr!.)ldJiIIit/ltf;;(J. Cd Pla)'er. CO,(,�pLl!tildOIl' dfi:laiIJJ;(d�J.

OPORTUNIDADE
Se você gosta de vende r" secomunica
com tacüídade e tem Jogo de cintura,

J

'venha fazer parte da equipe do C'CAA.

Envie s�eu curnculo para:
talentocc:aa@tletuno.c:om.br

•

m

Mais informações: 32'7,5·1364

OPORTUNIDADE

* Cadastro sob consulta SPC e SERASA

(47') '3332-9811
(47) 9945-9408
(47)'9657-9181

o CORREIO DO POVO OQUARTA-FEIRA, 3 DE MARÇO DE 2010

2.00r,B,. PI:atl!!J, rMe.'X, 'OéSemb:a�l!ldõl T,{.íliStêilfú',
.'�r·qLle:nH:.

.2011J, Pr;a�a, fl-ex, ,1'1,1f.,ctmdh:::iIDl'Hlld", 01r1:l9$0
Hldrálllk:,i:lI, Vid!fi()S 'Il: Tl'a'ii'.�$ Elétricas, r;O!i��,flll�3idO�
de '8rCll'd)lJj. OeS,embii!JÇ.adlliit' 'n:ij}:Slêirfl,

�
1

O �,M, PJl:lttall".Fle,:(, Ar·,ttlflr!it:iOIl1i3ióó. Oi"!'e,,;.�wo �
Hidráulir.a, 'JiiJftlS e 'í,r;riJas Et�iri,(:a:'S" Um�pl]dor!e i
Oe(�ernbll!!çi!ldúlI Traseiro, ;C'l.)l'l"IpYll1l:áliJjOf de Bo!/dó, �
Faf,ôis de NeD1linll. f�odà$, die Uga�le'íJ!ll" Cd r'layer, J
cfnTliJi 'Con�r!Íllle no j�'tJI!alite:. Jii,

.�

PÓS-GRADUAÇÃO
Estratégias Financeiras

360 9/4/2010 18h30min às 22h30min 6" feria e sáb
e de Custos ' 8� às 17h (aulas quinzenalmente)

-

TÉCNICO_S
Técnico em Enfermagem 1806 19/4/2010 8h às 12h 2" a 6· feira

Técnico em Alimentos 1500 26/7/2010 18h45min às 22h15min 2a a 6" feira

'Técnico em Segwança do Trabalho 1440 26/7/2010 18h45min às 22h15min 2a a 6' feira

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -

Linguagem e Programação JAVA 100 06/04 a 10/08/2010 19h às 2211 3" e 5� feira

Deslgner Gráfico 180 06/04 a 10/11/20.1 O 19h às 22h 3a e 5:1 feira

- GESTÃO E NEGÓCIOS

Boas Práticas em ' 20 08/03 a 16/03/2010 19h15min às 22h15min 2a a 6a
ManipUlação de Alimentos

Gerenciamento de Equipe de Vendas 8 8/3/2010 9h às 12h e 2a feira
13h30min às 18h30min

CIPA - Comissão Interna 20 13/03 a 10/04/2010 8h15min às 12h15min Sábados
de Prevenção de Acidentes'

Auxiliar Administrativo 210 13/03/2010 a Fev / 2011 811 às 12h30min Sábados

08S: parcelamos no cheque, cartão de crédito e boleto bancário
Consulte-nos sobre os cursos de Ação Empresarial para sua equipe'!
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R. Barão-do Rio Branco,340 1 Centro 1 Jaraguá do Sul/SC 147 3275.2055
R. Dr. João Colin, 17561 América I Joinville/SC 147 3435.2080c s aa

GE:RALDO . CASA GERALDO COLCHÕES E ACESSÓRIOS
.

R. Blumenau, 1891 147 3029.3700
.

www.casageraldomoveis.comlcasageraldo@netuno.com.brlkf6veis e Decorações
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.

A partir do
" dia 6 também �
� nas bancas*! �

;j:�ijllJdH .ii!; '/IUl!w ,

BUXIXO
Corre nos rodos de bar que o "amigo" do turína filmou jovens riquinhos bale
deiros em cenas quentes, fazendo sexo em lugares e maneiros surpreendentes.
Flagra do ano! Putz.. :E o que. é pio r. .. Agora chantageia os garotos para não di

vulgar no Youtube. Aiaiaiaiai... Se for verdade os acessos vão bombor! Enquanto
isso, para relaxar eu sugiro um copo bem gelado do delicioso chope Kõnigs Bier.

" A minha
ventcde é forte,
mas a minha

disposição de
,'"obedecer-lhe é fraca.

CARLOS DRUMMOND
DE ANDRADE

ONDE "

COMER BEM
No Churrascaria Pavanello.
Landa e Toni Pavanello

são perfeitos.

FALHA NOSSA
No legenda do foto de Leandro Bauer,
no 'coluna de ontem, registramos que
ele foi empossado como presidente
do Associação Empresarial de Jaraguá
do Sul. O correto é ACIAS - Associação
Empresarial de Schroeder.

Carlinhos
Chiodini com
Luiz Henrique'
da Silveira,
na festa de

aniversário do

governador

O grupo South Of Mind fará show na Macarronada Beneficente do
Moa em prol da AJAPRA, dia ,13 de março no Pavilhão A da Schutzen

NAS RODAS
• O saradão Jean luiz Bart, em- mooqoncelves.com.br edição de
presário da consgruçtlQ, que adora fevereiro, está em floripa reali-
viver o vida, está de amor novo. A' zando vários trabalhos do mundo
eleita é a bonitona paulista, letí- . fnshlen.
cio, que está mornnde em nossa

cidade. Passaram o fim de semana
juntinho, em Piçarras, no maior

pique na orla e também no amor...

• A modelo Andressa Heller,que
foi notícia da revista do site www.

• Um conhecido profissional da
saúde está de "love" novo. Ele
prefere curtir a paixão no anoni
mato. Mas aqui vai a dica: Ela é
loira, solteira e estonteente. Volto
ao assunto.

O jovem Osmar
'Graciola Jr colou

grau no curso

de Direito pela
Uniasselvi/Fameg

,

,I
'/'

:-----spoFá---'
I J

J fzt..tM:
I �inást'ca é mOda: '

I Av, Mal, Deodoro da Fonseca I

I 819 - centro - Jara9ua do Sul I
I ... ;; .. _ ...·��)'�.l" """"i '1:;",',

J.

47 3275.0028
www.p�acetoUlr.. tur�br '

slll'Zalla@�.tur.bI'
EíC.iIl Fi<ancls'C(l;.FI$Clner, 9Q. I AO LADO D'A �VEl

• N,o próximo dia 14 de março,
,
,Q partir dos, 11 horas, oesrre no I

Igreja Paróquia Apóstolo liago,
no Bairro Amizade, o Costelão
do Rotary Club.,

• Quem está desfilando
solt�irinho é o amigo e gente do
bem Fernando Engelam"n.

• A boa gente Dr. Mário César;
Felippi, o advogado mais '

elegante dos corredores do
Fórum, preparo os quitutes para'
comemorar no próximo dia 25

,

de março a idade nova.
II{ I

,'iro iogo 'o seu coo"
paro o 2° Macarronada
Beneficente do Moo, que
acontece dia 13 de março, nO
Pavilhõo A do Schutzen. Os
ingre�os a 10 reais estão se
esgotando. Postos de vendas:
Revisto Nosso, Imobiliário lord'im

I e com o pessoal d:'a Ajapro.

• Com essa, fui!

,

,PEROLA DA SEMANA
O irreverente e folclórico amigo Mira
Maba, sábado (27), depois de uma

rápido converso com um português,
apresentado pelo amigo Zuza, des
confiado questionou o nobre patríCio.
"Vem cá mono, esse seu castelhano oi
é bem diferente do nosso por aqui".
Pode? Com Miro tudo pode!

DICA DE QUARTA
Curtir a "quartaneja" e

conferir as delícias do novo

menu, na Estação Armazém.
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Linha de Fundo

Julimar Pivatto
/

CURIOSIDADES OLíMPICAS

o PRIMEIRO ATLETA A MORRER

DURANTE UMA EDiÇÃO DOS JOGOS

OLfMPICOS FOI O PORTUGUÊS
FRANCISCO LÁZARO. EM

- ESTOCOLMO{1912), ENQUANTO
DISPUTAVA A MARATONA, ELE
DESMAIOU NO QUILÔMETRO 30

POR CAUSA DE UMA INSOLAÇÃO E

FALECEU NO DIA SEGUINTE.

DE VOLTA -Os três jogadores da
Malwee/Cimed (lamur, Dian e

Canoinhas) que estavam treinando
com a Seleção Sub-20 já voltaram e

estão todos inscritos na Superliga.

j u I ima r@ocorreiodopovo.com.br

Travessias
Atletas de Jaraguá do Sul e Guaramirim disputaram a Travessia de Porto Belo,no fim de

semana. Da equipe Urbano/FME, destaque para Henrique Fructuozo (3° lugar na categoria
19-21 anos), Bianca Ewald (2a na 11-13) eMarina Fructuozo (3a na 20-24). De Guaramirim, a
paratletaMaria Helena Eggert (foto) comemorou o bronze na categoria PPNE. Os jaraguaenses
ainda disputaram, no domingo, umaprova de cinco quilômetros em tomo da llha de Porto Belo.

Henrique novamente se destacou, sendo o primeiro entre os catarinenses e o 21° lugar no ge
ral. SoelenBozza ficou em 13°, uma posição na frente da companheiraAmandaGuimarães.

DOIS TOQUES

F�MíllA •O Figueirense
acertou com o volante Nicolas,
19 anos, irmão de Felipe Melo.
A princípio, o atleta atuará no
time júnior.

'

REUNIÃO • Falando em juniores, o
congresso técnico que decidirá
o Estadual dessa categoria (e do
juvenil) será na próxima
terça-feira, dia 9.

JUVENTUS· O técnico Eduardo

Rodrigues é o responsável pelas
categorias de base. Vamos ver se o

time terá condições de fazer frente -

aos adversários.

TREINAPOR • O Criciúma já tem um

riovo técnico para abril. Argel, ex
jogador do -Grêmio e atualmente
treinando o São José, assumirá o

posto de Wilsão.

COPA 2010
'. '

Robi'nho é O destaque do amistoso
Atacante do Santos participou dos dois gols que deram a vitória ao Brasil '_

- -

-

,
DIVULGAÇAO

LON,DRES
o Brasil venceu o último desafio

antes da convocação final para aCopa
do Mundo da África do Sul. Ontem,
em Londres, o time de Dunga fez 2xO
na Irlanda e o destaque da partida foi
o atacante Rabinho. Ele fez a jogada
do primeiro gol e marcou o segundo,
além de perder várias chances. Ago
ra o torcedor fica na expectativa para
saber quem serão os 23 jogadores que
disputarão oMundial, A lista será di

vulgada em maio.
O primeiro tempo foimomo, mas a

Irlanda começou melhor. Tanto que a

primeira grande chance foi deles. Aos
'

15 minutos, Duff cruzou e Doyle cabe
ceou no canto esquerdo, obrigando Jú
lio César a fazer grande defesa. O Brasil
só chegou ao gol adversário aos 26, em
cobrança de falta de Adriano que 0 go
leiro'Given mandou para escanteio. O

placar abriu aos 43, quando Rabinho,
impedido, chegou na linha de fundo e

.

cruzou rasteiro. O zagueiro Andrews

tentou cortar e fez contra.
O jogo seguiu equilibrado depois do

intervalo. A Irlanda começou melhor,
de novo, mas pecava na hora doúltimo

passe. Dunga fez as primeiras substi

tuições 'aos 19 minutos, saindo Rami
res e Adriano e entrando Daniel Alves
e Grafite. A partir de então, o time me-

,

lhorou. No primeiro lance, Daniel rou
bou a bola, partiu para cima, driblou o

goleiro e chutou para fora. Aos 26, Ra
binho chegou a marcar, mas o juiz deu,
impedimento. Logo na sequência, o

atacante do Santos teve a chance, mas
de frente para o gol mandou por cima.
O segundo gol saiu aos 31, quando ,

Grafite, de calcanhar, deixou Rabinho
livre para chutar da entrada da área no
canto esquerdo do goleiro.

O Brasil jogou com Júlio César;
Maicon (Carlos Eduardo), Lúcio (Lui- ,

zão), Juan e Michel Bastos; Gilberto
Silva; Felipe Melo, Ramires (Daniel
Alves) e Kaká: Rabinho (Nilmar) e

Adriano (Grafite). Robinho participou dos dois gols do Brasil no último jogo antes da convocação final para a Copa do Mundo
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Falcão e Lenísio embarcaram .ontem com destino a Betim (MG); equipe estreia hoje contra Fortaleza

FUTSAL '

Malwee· inicia hoje
, ,

a temporada 2010·
Lenísio e Falcão revelam que time está pronto
JARAGUÁ DQ SUL

" o'melhor plantel dos últimos
anos, somado à hegemonia de ter
três dos quatro títulos da Super
liga, só pode gerar um resultado: ,. HOJE

a expectativa de faturar todos os
• 15h - Fesurv x Umuarama

campeonatos que disputar em • 16h30"7 Minas x Ananindeua
2010. A meta da Malwee/Cimed I. 18h30 - Setim X Paraná
está traçada e oprimeiro de mui- • 20h - Malwee x Fortaleza
tos jogos oficiais da temporada
acontece �oje, na estreiado time 'AMANHA
na Superhga 2010, contra o For- ,

•

taleza, às 20h, em Betim (MG). • 16h - Paraná x Malwee
A equipe viajou ontem para • 17h30 - Umuarama x Ananindeua

a cidade mineira e no embarque • 19h - Minas x Fesurv
Leriísio e Falcão falaram sobre as • 20h30 - Setim x Fortaleza
expectativas para ã competição.
'1\ gente espera o melhor, porque
tivemos uma boa pré-temporada • SEXTA�FEIRA

não só na parte física, técnica e
• 16h - Ananindeua x Fesurv

tática, mas também na convivên- • 17h30 - Fortaleza x Paraná
cia", relatou o pivô.

'

• 19h - Minas x Umuarama
Falcão preferiu ressaltar a he- • 20h30 - Setim x Malwee

gemonia da' Malwee e apontou
os adversários que farão frente à

equipe nesse primeiro desafio do
ano. ''Nosso time foi feito para
vencer, mas a gente sabe que
não é fácil, vamos enfrentar
os times da casa como Betim

J_

e Minas, o Umuarama, boas

equipes. Sabemos que sempre
temos a obrigação de'ganhar e

dessa vez não vai ser diferente",
avisou. O melhor do- inundo
está confiante rios bons resulta
dos da temporada 2010 e decla
ra: "tivemos uma boa prepara-

5° SUPERLlGA DE FUTSAL
" TABELA DE JOGOS

ção, este ano tem tudo para ser

diferente, já começando a conta-
'

gem.dos títulos pela Superliga".
Os jogadores garantiram

que as mudanças, na forma de
jogar do time, anunciadas por
Fernando Ferretti, poderão ser

sentidas nessa competição. Le
nísio acredita que as transfor
mações são, válidas para moti
var os jogadores a alcançar os

- objetivos. O jogador revelou
detalhes que, para ele, prome-

tem surpreender os adversários
já na Superliga. "Estamos ten
tando .mudar um pouquinho
o padrão de ataque, para que,
'tenha mais opções. Esperamos
que surpreenda, mas só vamos

saber quando jogar"; Todos os

jogos da Malwee/Cimed terão
transmissão da SporTV; da Stu
dia FM, da, Rádio Amizade FM
e da Rádio Jaraguá AM.

GENIELLI RODRIGUES,

o CORREIO 00- POVO lElQUAR,TA-FEIRA, 3 DE MARÇO DE 2010
,

Novo uniforme'
da Malwee'

Fui procurado pelo fornece
dor de material esportivo do
Malwee, que me questionou
sobre os críticos que fiz 00

novo uniforme. Argumentou
que o desenho do camisa foi
sugestão do próprio equipe e

que o material apresentado
quando do chega'da de Van
der Carioca não era o versão
final. Poro 'provar, me mos

trou uma camisa finalizado,
que vocês podem conferir
no foto 00 lede. Mudei mi
nha opinião. Confesso que
fiz minha análise anterior
em cimo de fotos, sem ter
contato com o material.
Precipitei-me, admito!

DIVULGAÇÃO
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São Paulo e Palmeiras, Vasco, Flu e Mengo também entram em campo
DIVULGAÇAO/VIPCOMM

DA REDAÇÃO
. o Juventus entra em cam

posó amanhã, mas três jogos
abrem hoje a 2a rodada do
returno do Campeonato Ca
tarinense. Às 19h30, oIoin
ville recebe o Imbituba sem

o artilheiro Lima, suspenso.
As outras duas partidas se

rão às 21h50. O Figueirense
pega o Brusque no Orlando

.

Scarpelli e a Chapecoense
vai até Blumenau enfrentar o

Metropolitano, no Sesi.
Em São Paulo, a briga co

meça a esquentar para saber

quais times vão se classificar
entre. os quatro melhores.
São Paulo e Palmeiras jogam
no mesmo horário: 21h50.
O Tricolor. enfrenta ,O Oeste
fora de 'casa com a volta do
técnico Ricardo Gomes. O la
teral-direito Cicinho, os za

gueiros Alex Silva e Miranda
e o volante Hernanes ficam
de fora. O Palmeiras tenta a

reabilitação diante do Santo
André, no Parque Antártica .

O time da capital não terá
. Léo, suspenso. Márcio Araú

jo e Figueroa são dúvidas,
No Carioca, Vasco e Flu

minense jogam às 19h30.
O Vasco, que pega o Bangu,
ainda sente as críticas dos
torcedores. Já o Fluminense
não sabe se contará com o

zagueiro Gum. Às 21h50, é
a vez do. Flamengo rece-ber
o Madureira no Maracanã.
Andrade não sabe se terá o

zagueiro Álvaro e o meia Pe
tkovic. Com as ausências, o

chileno Fierro deve ser a no

vidade entre os titulares.

Hernanes (D) é
um dos jogadores

poupados por'
Ricardo .Gomes,

que volta
ao comando do

São Paulo

• CAMPEONATO GAÚCHO
• la RODADA RETURNO
HOJE
16h - P. Alegre x N. Hamburgo
li'h - Inter-SM x Juventude
17h - Internacional x Santa Cruz
19h - São José x São Luiz
19h30 - Caxias x Universidade
20h30 - Pelotas x Veranópolis
21h50 - Avenida x Grêmio
AMANHÃ
19h - rplranga x Esportivo

• CAMPEONATO CATARINENSE
• 2a RODADA RETURNO
HOJE
19h30 - Joinville x Imbituba
21h50 - Figueirense x Brusque
21h50 - Metropolitano x Chapecoense
AMANHÃ
19h30 - AtI. Ibirama x Criciúma
21h50 - Avaí x Juventus

• CAMPEONATO PAULISTA
• 12a RODADA
HOJE
15h - Monte Azul x Mirassol
19h30 - Portuguesa x Rio Claro
19h30 - Bragantino x São Caetano
19h30' Barueri x Rio Branco
19h30 - Sertãozinho x Mogi Mirim
21h50 - Palmeiras x Santo André
21h50 - Oeste x São Paulo
AMANHÃ
17h - Corinthians x Botafogo
19h30 - Ituano x Ponte Preta
21h - Paulista x Santos

• CAMPEONATO CARIOCA
• 2a RODADA
HOJE
17hOl- Boavista x Macaé
19h30 - Bangu x Vasco
19h30 - Tigres x Fluminense
20h30 - Volta Redonda x Resende
21h50 - Flamengo x Madureira
AMANHÃ
17hOl- América x Americano
17hOl- Friburguense x Olaria
21h50 - Botafogo x Duque de Caxias

6 Il$0)(

iot:4P

VHT1Total!!�!-X ,

./

www.vw.com.br. Promoções válidas até 19/02/2010 ou enquanto durarem os estoques nos Concessionários Volkswagen para veículos básicos com pintura.sólida e frete incluso. Promoção 1 Real: veículo de refe
rência - (1) Novo Fax 1.0 Total Flex, 2 portas, ano modelo 10/10, cód. 5Z31 R4, com preço promocional á vista a partir de R$30.490,00. Voyage 1.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/10, cód. S,U21C4,·com preço
promocional à vista a partir de R$29.600,00. Estoque., Nova Saveiro 1.6 Total Flex, 2 portas, ano modelo 10/10, c6d. 5U91E4, com preço promocional à vista a partir de R$30.990,00. Pacote Trend grátis válido
para-compra da Nova Total Flex, cód. 5U91E4. IOF, cadastros e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Financiamento do veículo Gol, código 5U11C4, valor a vista R$ 27.290,00, com 60 parcelas
no valor R$ 486;00, com entrada obrigatória de 40%, o valor de TC - R$ 690,00 não esta incluso no valor de financiamento. Taxa de 1,59% a.m e 19,08% a.a Sujeito a aprovação de cadastro pelo Banco

Volkswagen.Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e do CET. Crédito sujeito a aprovação. Condições sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente refe
renciais, não condizentes necessariamente com os modelos ofertados. Alguns itens mostrados ou mencionados são opcionais ou referem-se a versões específicas. Sujeito a aprovação cadastral. Condições válidas
até 03/03/2010

.

www.o\ltita.çorn.br

Caraguá Auto' Elite
Uma reTação de confiança

4732746000.

"

Grupo Auto eUto 40 ClnO$ de credibilidade. ��
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