
Feira reúne comerciantes na Arena
neste fim de semana. Objetivo é

.

liquidar o estoque de verão.
Pá i

ecora ão
O primeiro passo para
mudar um ambiente
é pensar na cor. Das
neutras ao vermelho,

a dica é inovar.

Construir&
.

Reformar

Culinária
Veja na página de gastronomia como preparar uma

.
receita de' enroladinho de frango com abacaxi.

"

Página 13
.

Acordo firmado ente o prefeito de Massaran- isso, a capacidade para produção e distribuição
duba, Már10 Fernando Reinke..e o presidente da de-energia será 50% maior. As obras-devem come

Celesc,Alfredo Felipe da Luz Sobrinho, prevê a ins- çar em 120 dias, antes disso, a Prefeitura negocia a
talação de uma nova subestação na cidade. Com compra de um terreno na área central da cidade .

.

'

Página 11

PIERO RAGAZZI

Rede estadual tenta fechar o quadro de professores temporários, Enquanto isso, depois de um mês do início das aulas, estudantes ainda·
convivem com atividades improvisadas. Mas, segundo a Gerência de Educação da SDR, o problema já está sendo resolvido.

r-----'

I HOJE I

: TEM:

DE GUE

Equipe alerta
•

para prevenir
novos casos
Secretaria aumenta o
cerco contra o mosquito
transmissor da dengue. Até
agora, quatro casos foram
confirmados. Página 10

www.fameg.edu.br .
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ASSOCIAÇÃO DOS CLUBES DE TIRO
Desde o iníct� <ia difusão dessa cultura naregião, uma,p-(lS principais atividades ',_,

,
I;' das 80cíedaâêsoeAtiradores é"� escolhado Rei de Tiro.,No entanto, cada urna rra§
Sociedades�xistentes hoje nOVale do Itapocu tem umaprogramação própria, que inclui
ainda as Festas deRainha e outrasmodalidades esportivas como o bolão, a bocha e o
futebolApesar das peculiaridades, grande parte dessas instituições se uniu em 1989 para
colocar em prática uma grande Festa deAtiradores. Foi assim que surgiu aAssociação
dos Clubes e Sociedades de Caça e Tiro doVale do Itapocu - aAcsctvi, que em conjunto:., ,-"'-

com a comunidade e a Prefeiturade Jaraguá do Sul torno;upossível a Schützeníest, A
, primeira �I����iri? ocorrer�d�}1�q��le,anoA §O�, r�sp�p���ºidad� daAcs�

."11' "l'fi' i"

2 História

15
Duarte Coelho
é o 10 donatário
No dia 10 de março de 1534, Duarte

Coelho torna-se o 1 o donatário a receber
acapitania de Pernambuco. Isso ocorreu
através de uma Carta de Doação passa
da a ele por D. João III, em decorrência
do destaque do fidalgo nas campanhas
portuguesas na Índia. A capitania se es

tendia entre o rio São Francisco e o rio

Igaraçu. Com a doação, ele se mudaria
com a esposa e filhos para a região que
era o embrião de Olinda, e seria consti
tuída vila em 1537.

O sistema de capitania foi implanta
do no Brasil no começo de 1500, com a

doação da "Ilha de São João" (atual ilha
,de Fernando de Noronha), em 1504,
para Fernando de Noronha, que era ar

rendatário do contrato de exploração do
pau-brasil, No entanto, a doação não te
ria efeito na prática, já que os registros
mostram que a colonização não come

çou naquela época - ainda assim, os

descendentes de Noronha continuaram
com o título de posse até 1692;

A prímeíra ação de Duarte Coelho
em seu território foi construir uma forti

ficação, uma capela e moradias para si e

para os colonos. Nos próximos anos, ele
se ocuparia como tombamento de terras,
registro civil e a defesa contra os índios
Caetés e Tabajaras. Ao falecer, em 1554,
deixava aos filhos uma capitania já flores-

,

cente. Em Olinda, sede administrativa de
Pernambuco, se instalaram as principais
autoridades civis e eclesiásticas --; em fins
do século XVI, cerca de 700 famílias re

sidiam ali, além dos 20 ou 30 moradores
livres abrigados pelos engenhos.

INU8iTADO

"Guerra'da Barba"
o conflito conhecido como "Guerra.da
Barba", iniciado em 1152, aconteceu
porque Leonor, mulher de LuísVII,
rei da França, brigou com ele sob

.

o pretexto de que o rei raspara a
J

barba. Divorciada, casou com o rei
da Inglaterra, levando Luís a declarar

.

guerra ao país - principalmente
porqué foi obrigado a devolver o dote .

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 10 de março de 2010

ARQUIVO HISTÓRICO

Canção 'pela
,

fábrica de pólvora
Estamúsica, em estilo caipira e da auto

ria de Atayde Machado, foi declamada em

um programa da "Rádio ZY9" de Iaraguã
do Sul, por causa da explosão na Fábrica de
Pólvora da cidade, que aconteceu em 6 de
novembro de 1953. Acanção lamentava o

triste ocorrido e a morte de dez operários.
Abaixo, um trecho damúsica de 12 estrofes:

U(...) Existia hámuito tempo
Aqui no sul desta nação,
Uma fábrica de faze porva,
Produzia esta munição. (. ..) Mas teve eles um fim triste,

Do modo em que võ conta;
Nem mais pedaço existe
da fábrica em Iaraguâ.

(. ..)No dia seis de novembro,
Perto doNatarme lembro,
Quando todo Iaraguá chorô;
O povo daquela redondeza,
Chorô por aquela tristeza,
Quando um estrondo escuto,
Era a fábrica de porva
Que ainda deixô prova,
Do estrago que lhe deixô." Fotografia tirada dos destroços que sobraram após uma das explosões da fábrica

PELO MUNDO

15

Ilhas Galápagos
1876

1� transmissão
1 9

- Confissão de Ray
No dia 10 de março de 1969, James

Earl Ray declarava-se culpado pelo as

sassinato do ativista político Martin
LutherKing Jr. - ele repudiaria sua con
fissão anos depois. Martin foi um líder
da luta pelo fim da segregação racial, e
o ódio que despertou nos segregacio
nistas do sul dos EUA culminaria em

sua morte em 1968.

Neste mesmo dia e mês em 153Q,.0
bispo Tomás de Berlanga descobriu as

Ilhas Galápagos. O arquipélago é forma
do por 19 ilhas emais de 40 ilhotas, e fica
amil quilômetros da costa equatoriana,
'no Oceano Pacífico. Famoso por ter ins
pirado Charles Darwin a formular a te
oria da evolução, é Patrimônio Mundial
da Humanidade desde 1978.

Em 1876, Alexander Graham Bell
faz a primeira transmissão telefônica
bem-sucedida. A primeira conversa

foi entre ele e seu assistente, com pou
cas palavras: "Senhor Watson, venha'
àqui. Preciso do senhor". O Congresso
dos EUA reconheceu em 2020 que o

telefone havia sido inventado 16 anos

antes, pelo italiano Antonio Meucci. '

Entrevistas
Em 1971, "O Correío do Povo" publicava uma sessão chamada "FontesVivas -

Entrevistando osAntigos", que trazia histórias dos habitantes mais importantes da região.
Nesta edição, de 20 de fevereiro, alguns dos negócios da cidade eram cantados ao leitor.
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Subseção de PONTO DE VISTAJaraguá do Sul
SANTA CATARINA

QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA
Jorge Brognolli, Guida Brettlce, VictorOanich,
economista administrador sociólogo

A OAB e a sociedade
partir de hoje, através desta coluna em O Cor
reio doPovo, abre-seumnovo canalentre aco

�� munidade e aOrdemdosAdvogados do Brasil
OAB), pela sua 23a Subseção, que alcança os

cinco municípios da região: Jaraguá do Sul, Guarami
rim, Corupá, Schroeder e Massaranduba. Ao longo das
semanas serão trazidos à baila assuntos de interesse de
toda a sociedade, com o objetivo precípuo de proteger
a cidadania, à liberdade e a democracia, É importante,
entretanto, que a comunidade entenda o que é aOAB.

A instituição da Ordem dos Advogados do Brasil
ocorreu por força.do Decreto n° 19.408, de 18.11.1930.

. Anteriormente, os advogados estavam

organizados através do Instituto dos

Advogados do Brasil, aprovado pelo
Governo Imperial em 07.08.1843. Ainda
antes disso, por lei, em 11 de agosto de
1827, foram criados os Cursos Jurídicos
no Brasil, emOlindae emSão Paulo. De lá

para cá, aOAB vem lutando emdefesa do
Estado Democrático de Direito, para que
as garantias democráticas de liberdade
de expressão e do amplo direito de defe
sa, entre diversos outros, estejam acima .

do interesse de qualquer político, gover
nante ou força.

Nesta esteira, a Subseção de Iaraguá
do Sul trabalha e desenvolve projetos em defesa da ci
dadania, com a retomada de programas como OAB
vai à escola (levando educação de cidadania aos estu

dantes de escolas públicas e particulares) e OAB nos

bairros (com palestras voltadas aos problemas de cada
bairro, em parceria com as respectivas ASsociações de
Moradores). Ao mesmo tempo está preocupada com

a responsabilidade social e com a moralidade pública
em seus diversos aspectos, atuando através das suas

Comissões da Cidadania, da Criança e do Adolescente,
daMoralidadePública, dosDireitosHumanos, daAssis-

.

tênciaJudiciária, deAssuntos do Judiciário, deAssuntos
Prisionais e da Defesa do Consumidor. Todas com atu

ação em diversos órgãos sociais. A OAB ainda participa
de vários conselhos e comissões nas cidades da região,

É, de fato, uma entidade atuante e preocupada com

o resgate da dignidade do cidadão.
Em outra linha, a OAB trabalha na fiscalização da

atuação de seus 'membros, advogados, e na defesa das
prerrogativas dos mesmos, pois sem o advogado forte,
livre e, independente não existe democracia forte e so
ciedade livre. Por isso, a OAB também está preocupada

.

com a profusão de assessorias e associações que não

têm outro objetivo senão enriquecerem-se às custas do
cidadão incauto e desprotegido. Entretanto, para que
a atuação da OAB possa ser mais efetiva é necessária a

participação da própria sociedade. Cabe, aqui, um gra
ve alerta: advogádo está legalmente proibido de visitar .

. a casa do cidadão para oferecer serviços,
de fazer ligações telefônicas oferecen
do serviços; de distribuir panfletos na

rua oferecendo serviços; de atuar com

captação desenfreada de clientela atra
vés de falsas associações ou quaisquer
espécies de empresas que ofereçam
serviços jurídicos. Advogados que tra

balham destamaneira estão infringindo
o Estatuto e o Código de Ética da OAB,
com sérios riscos ao direito do cliente,
ou, o mais provável, não são advogados
e estão tentando ludibriar as pessoas. É
importante ressaltar que apenas o advo
gado pode prestar consultoria e asses-

.

soria jurídicas. E advogado é o bacharel em direito de-
.

vidamente inscrito naOrdem d9SAdvogados do Brasil.
Havendo qualquer dúvida sobre a idoneidade de quem
está oferecendo serviços jurídicos, o cidadão pode aces
sar a relação de advogados através do cadastro constan
te no seguinte endereço da internet:

www.oab-sc.org.br/servicos_online/opcoes_ser
vicos.jsp. Ainda persistindo a dúvida, qualquer pessoa
pode procurar nossa sede no período vespertino, locali
zada na ruaDonaldGhering esquina com a ruaMarina,
Frutuoso, no centro de Iaraguá do Sul.

A OAB existe para que não esqueçamos que a liber
dade e a democracia são os bens mais caros que uma
sociedade deve defender. E o advogado é a pessoa que
tem os conhecimentos específicos e a habilitação legal
para proteger os direitos de todo cidadão.

"
A OAB existe
para que nã.o
esqueçamos

que a liberdade
e, a democracia
são os bens

•

mais caros que
uma sociedade
deve defender

"
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Unerj e PUC/PR
abrem. inscrições

A Unerj e a PUC/PR estão com inscri

ções abertas para os dois cursos de mestra
do que passam a oferecer a partir de abril.
Os cursos nas áreas de Administração e de
Informática são direcionados a professores
e·profissionais que já atuam no mercado e

. buscam maior qualificação. Informações .

nos sites www.unerj.br e www.pucpr.br e

pelo telefone (47) 3275-8219. Os dois cur- .

sos têm duração de 24 meses e oferecem 25

vagas para Administração e 20 vagas para
, Informática, pormeio de processo seletivo.

AOS MINGOS

Aulas de dança de
salão no Vierense

o grupo de dança de salão I Sete está com
vagas abertas'para novos participantes. O

grupo iniciará os encontros de 2010 no dia 21
demarço, no ClubeVíerense, que cedeu o sa
lão térreo paraaprática todos os domingos. O
curso básico acontece das 17h30 às 19h30 e o
intermediário das 19h30 às 21h30. Os ritmos
são: samba de gafieira, bolero, forró, soltinho
(Rock),m�rengue e valsa. O customensal é de
R$ 45. Informações nos telefones (47) 9107-
1230 e 3372-1869 ou nos e-maíls sinioes@

yahoo.com.br e telmad@terra.com.br.·

EN NTRO
\

Curso especializa o
'

profission� cuidador
AClínicaSetes, em Iaraguãdo Sul; promo

ve dia 13 demarço o 20EncontroMultíprofis-
.

sional Cuidando dos Cuidadores. O evento

é destinado aos profissionais que desempe
nham papel de cuidador: assistentes sociais,
enfermeiros, fisioterapeutas, fonodiólogos,
médicos, nutricionistas, psicólogos, psicope-

.

dagogos, professores e terapautas. O encontro

acontece das8 às 12 horas edas 13h30 às 15h30,
na Clinica Setes (rua Anita Garibaldi, 75, Cen
tro). O custo é de R$ 150, inscrições pelo e-mail
divulgacaosetes@yahoo.com.br.

AlM O

3° Costelão do Rotary .

Club acontece domingo
Q 3° Costelão do Rotary será realizado

. dia 14 de março,. a partir das 11 horas, na
Paróquia Apóstolo Tiago, no bairro Ami
zade, em Iaraguã do Sul. O evento tem

como objetivo a confraternização, além
de levantar fundos para ações que benefi
ciem a comunidade. Os ingressos, no va

lor de �$ 20, devem ser adquiridos ante
cipadamente com um membro do Rotary
Club de Jaraguá do Sul, crianças até sete

anos não pagam. Informações pelo tele
fone (47) 9152-0442\.,
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EGI DE U G�NGI

Reformavaiparavotação
Vereadores votam amanhã projeto que extingue Secretaria de Turismo

.

o

JARAGUÁ DO SUL

Proposta do Executivo
desmonta Secretaria

que era comandada por
Ronaldo Raulino, mas
parecer da Comissão de

Legislação é pela rejeição.

Se
depender da Comissão

de Legislação, Justiça e

Redação Final, a Prefei

tura não poderá extinguir
a Secretaria de Turismo, Cultura
e Esporte, que está sem titular

o

com a saída de Ronaldo Raulino.

O projeto do Executivo propõe
uma rninírreforma administrati

va irá à votação amanhã do ple
nário, com parecer contrário.

Segundo o vice-presidente
....

da comissão, Isair Moser (PR),
dois motivos justificam a re

jeição da proposta do Executi

vo. O primeiro é a criação de
um cargo de sub-gerente do

Parque de Eventos, que ficaria

sob cuidados da Secretaria de

Administração. Moser lembra

que a Prefeitura ainda não, le

galmente, é a proprietária do

imóvel. "O Parque de Eventos

não está no nome da Prefeitura.

No cartório, ainda é da Salvita.

Então como vamos criar um car

go para administrar um local pri
vado?", questiona.

o

Moser também comenta que
o projeto não contempla as alte

rações na estrutura administra

tiva das autarquias e fundações.
Pela lei da reforma administrati

va' de janeiro de 2009, o Executi

vo deveria mandar o projeto que
trata da administração indireta

no prazo de três meses, o que
não ocorreu. "Este novo projeto
não contempla tudo que precisa
ser feito", afirma.

Além disso, a Assessoria Jurí
dica da Câmara sugeriu a supres
são do artigo que desvincula as

fundações do gabinete do prefei-
.

to, tornando cada uma "indivi

dual e independente".

'. Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES
o

Konell diz que será feita também a reestruturação da Defesa Civil

Secretaria da Reconstrucão
o �

também vai ao plenário
Se for aprovada, a minir

reforma vai separar os setores

de Turismo, Cultura e Espor
te. O primeiro será anexado à

Secretaria de Indústria e Co

mércio, e os demais continu
arão sob a responsabilidades
das fundações.

A Secretaria Extraordinária

da Reconstrução e do Desenvol

vimento Rural também deverá

ser extinta. O setor rural ganhará
a Secretaria de Agricultura, en
quanto a equipe que trabalhava

na reconstrução será recolocada

para a Secretaria de Planejamen
to eGabinete daprefeita.

Secretaria especial para
reconstrução da cidade
fica extinta pelo projeto

do Executivo

Conforme o secretário de

Administração e de Finanças,
Ivo Konell, a equipe que ficar

no gabinete estará à disposição
da Defesa Civil, até o Executivo

enviar outro projeto à Câmara,
para reestruturar o setor.

CÉSAR JUNKES

./

I
)

Moser argumenta que projeto não contempla reforma das fundações

ASSESSORIA

Qualidade Total e 5ss

CURSOS E PALESTRAS

Liderança, Motivação e Vendas

ORGANIZAÇÃO DE FORMATURAS

Pivatto

.� 3370-9717
www.phlvatto.com.br
phlvatto@terra.com.br

"
Comovamos

criar um cargo
para adminlstrar
um local privado?

ISAIR MOSER (PR),
VEREADOR

"

Projetos das
fundações fica para

_

semana que vem
Além do projeto da minirrefor

ma, outros três projetos do Execu

tivo, que desvinculam as funda-

o ções de Cultura, Esporte e Meio

Ambiente do Gabinete da Prefeita

foram enviados para a Câmara. No

entanto, as propostas ainda não ti
veram um parecer daComissão de

Legislação, Justiça e Redação Final
e por isso não serão votadas ama

nhã. Os projetos devem ser sub

metidos à apreciação do plenário
na próxima semana.

LIGUE E NOS

CONSULTE,
AGENDE UMA VISITA

3055-3400c

JARAGUÁ DO SUL TEM:

Automóveis Motocicletas Caminhões

.$
c
CI)
E
ro
'-

CI)
E
(/l
c:
CI)

g>
E

FINANCIAMENTOS

"

Máquinas
AgrícolasImóveis

.

SYCRED FINANCIAMENTOS SELECIONA

profissionais na área de vendas para atuar com

produtos exclusivos em toda Jaraguá do sul e
o

f

região, consórcios e financiamentos. Enviar

currículo para comercial@sycred.com.br o
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Política 5

Carolina Tomaselli
CÉSAR JUNKES

•

I

Câmara
aprovou ontem,

por unanimidade, pro
jeto do Executivo que
concede desconto de

12% para quem pagou o IPTU
em dia até 31 de dezembro de
2009. O benefício é uma com
pensação pela atualização da

planta genérica de valores,
autorizada ano passado pe
los vereadores, impactando
sobre o imposto que come-

,

ça a chegar agora à casa dos
contribuintes.

Mais que isso, uma re

compensa para os bons paga-

dores, ao contrário do Refis,
o programa de recuperação
fiscal do qual as Prefeituras, e
os governos estadual e fede

ral, lançam mão para tentar

aumentar a receita, tamanha
a inadimplência. ,

Além do desconto de 12%,
o contribuinte que optar pelo
pagamento à vista receberá
também o desconto de 18%

previsto na lei complementar
'46/2005 e no decreto 6.995,
de 2009, que, somados, re

sultam em 30% por cento de
desconto.

Voltou
Depois de duas semanas afas

tado, o vereador Gilberto Junckes
(PPS) retomou assento na Câmara
de Guaramirim. Ele se licenciou

após ter sido agredido por poli
ciaís, que o confundiram com um

traficante, episódio que foi leva-

,

do inclusive para a Comissão de

Segurança Pública da Assembleia

Legislativa. O vereador fica agora
na expectativa da conclusão do

inquérito policial prometido pela
PM para depois do dia: 5 de abril.

FALA Aí!
Cada um tem que'
cuidar da sua casa.
VEREADOR JEAN LEUTPRECHT

'(PCDO S}, DANDO UM RECADO MAiS
QUE DIRETO AO GOVERNO

Votação
Câmara vota amanhã o projeto que extingue a Secretaria

,

de Turismo, Cultura e Esporte, e todos os cargos ligados a ela,
a maior parte relocados para outras pastas, com ajustes na

nomenclatura. Se não votar, a pauta começa trancada na ses
são de segunda-feira. Um pedido de vista pode vir da base

governista, visto o parecer contrário da Comissão de Legisla
ção. Um dos argumentos é a criação do cargo de sub-gerente
do Parque de Eventos, que legalmente ainda não pertence ao

município. Mas, mesmo se o projeto não passar, a secretaria
só deve continuar existindo no papel. Ou não?

AUTORIZAÇÃO
Prefeito Nilson Bylaardt (PMDB) mandou para aCâmara
projeto que autoriza o Executivo a firmar convênios com
entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos, "sempre que as

disponibilidadesmunicipais ou regionais forem insuficientes para
a garantia da cobertura assistencial de saúde dosmunícipes". É a
lei que permitirá os atendimentos pelos hospitais de Iaraguá do

, Sul durante o período em que o centro cirúrgico do SantoAntônio
estiver fechado.Visto as opiniões arbitrárias por parte de alguns,
já é de se imaginar a discussão que está por vir na Câmara.

_-

erenda,
A ,prefeita

' Cecília Konell
(DEM) oficializa hoje, às 9h30,
o contrato de compra de R$ 262
mil em produtos da agricultura
familiar de Jaraguá do Sul. A as

sinatura acontece na sala de reu
niões da Prefeitura, na presença
de produtores rurais e dos secre
tários de Educação, Silvio Celes
te, e de Desenvolvimento Rural,
Ingo Robl. Os alimentos serão
distribuídos nas 32 escolas e 28

creches da cidade.

CÉSAR JUNKES

legislação
A medida atende a lei federal

11.947, de julho de 2009, que de
termina a'destinação mínima de
30% dos recursos do Fundo Nacio
nal de Desenvolvimento da Edu

cação para a agricultura familiar
e suas organizações. Em Jaraguá
do Sul também tem lei municipal,
sancionada no fim do ano passa
do, um reforço segundo os-verea
dores da bancada do PT, autores
da proposta. De fato, uma lei total
mente descartável.

Só agora'
A Prefeitura instaurou uma sin

dicância interna para apurar indício
de irregularidade na liberação de R$
150milpela Fundação Cultural, que
seriam destinados à contratação da

dupla Fernando e Sorocaba, que se

apresentou à 21 a Schützenfest, In
formação confirmada pelo contro

lador José Papp em depoimento. A
portaria da prefeita Cecília Konell
(DEM) data de 3 de março, mais de

quatro meses após o fim da festa.

Acareação
A CEI (Comissão Especial de

Inquérito) da Câmara, que deve en
cerrar hoje a ouvida dos envolvidos
na 21a Schützenfest com a presença
dos representantes da Fábrica de
Shaw, vai desembocar em acarea

ções. Não há outro caminho, visto
que o teor dos depoimentos, mais
no sentido de livrar a própria pele
do que de esclarecer os fatos.
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CHARGE-

DO LEITOR

Salário não pode ser
inferior a piso estadual

Em recente decisão, o "Tri
bunal Regional do Trabalho de
nosso Estado, através de uma de
suas seções especializadas em

julgamento de ações que envol-
'vem dissídios coletivos (SD I -1),
decidiu pela aplica
ção do Piso Salarial

Estadual a todos
,

os trabalhadores,
, Independentemen
te, da existência de '

,t'onvenção coletiva
, da categoria.

'

;

"

Tal decisão acon
.

teceu durante o jul
gamento de

_ ação
entre os Sindicatos

,

de Trabalhadores de Araranguá e

dos Concessionários e Distribuido
res de Veículos' no Estado de Santa
Catarina.

,

• De acordo com o juiz Gerson

,

"Iaboada Conrado, presidente da
, Seção em comento, deve ser ob-

- servado sempre o valor que seja
'mais benéfico ao trabalhador,
ou seja, entre a Lei Estadual e a

Convenção Coletiva de Trabalho,
o que for maior, tendo em vista
ser este um princípio basilar do

Direito do Trabalho.
Este foi o primeiro dissídio

'julgado depois da vigência do

piso estadual de salários e deve
servir como orientação para os

próximos. Por ampla maioria, os
magistrados enten

deram que a aplica
ção do piso é obri

gatória e imediata.'
A Lei Estadual deve
ser respeitada e

toda e qualquer ne-
, gociação deve par
tir deste valor.

A decisão do Tri
bunal foimuito bem

"
Deveser,
observado

sempre o valor
que seja mais
benéfico para o

trabalhador

"
recebida, pois crían-

, do jurisprudência, o quadro fica
bastante favorável aos trabalhado
res catarinenses em geral, uma vez
que, no Estado, a absolutamaioria,
das Convenções em vigor estabe
lecem saláriosmenores que o piso.

Fonte: ASCOM (Assessoria de
Comunicação Social - Justiça do
Trabalho - Santa Catarina)

Aline WincklerBrustolin, Advogada do
Departamento Trabalhista da Cassuli

AdvogadosAssociados

de cincomil veículos por ano, mas a área central
da cidade não ganhou nenhuma nova ponte na

última década. Segundo o IBGE (Instituto Brasi
leiro de Geografia e Estatística), em 2020 Iaraguã
do Sul deve 'alcançar uma população de 200 mil
habitantes e 130 mil veículos.

O crescimento da cidade e a falta de inves
timentos em infraestrutura geram, a cada dia,
novos pontos de congestionamento que as úl

timas mudanças no sistema
viário não foram capazes
de trazer soluções eficazes.
Porém, é importante lem
brar que a melhoria do trá

fego não passa somente por
grandes obras, mas também,
pelo transporte público de

qualidade. Somente o inves
timento nessa área poderá reduzir o número
crescente de veículos que circulam pelas ruas.

, .Õnibus de qualidade, mais linhas e horários
e transporte adaptado para deficientes físicos
são algumas reivindicações da população que
ainda não foram atendidas de formásatisfatória.
A Prefeitura e a Canarinho precisam assumir e

cumprir esse compromisso junto à comunidade, '

.qué é a principal prejudicada quando as coisas
não funcionam bem.

EDITORIAL

Trânsito
Com

cerca de 140 mil habitantes e uma

frota superior a 81 mil veículos, Iaraguã
, do Sul dá sinais claros de que é preciso

de melhorias urgentes para desafogar
o trânsito. Durante a reunião plenária na Acijs
(Associação Empresarial de Iaraguá do Sul), na
noite de segunda-feira, a Prefeitura apresentou o

Programa de Mobilidade Urbana. O projeto pre
vê á implantação de pontes, viadutos e a criação
de anéis viários, com o objetivo
de interligar diversas regiões do

município. As 'obras, que devem
somar perto de R$ 35 milhões,
pretendem reduzir o congestio
namento na área central, que vi
rou um pesadelo diário para mui
tos motoristas.

Pensar o trânsito é um gran- .

de desafio que o governo terá nos próximos três
anos. Além da imensa frota - hoje existe um ve

ículo para cada 1,7 habitantes - o .município
tem algumas características físicas que difi
cultam o tráfego. Por ter grande parte de sua

área física cercada por morros, a abertura de
, novas ruas exige investimentos altos por causa
das desapropriações.

Levantamento da Polícia Militar de Iaragüã
do' Sul constatou que o município ganha cerca

NACIONAL

Gripe A

A vacinação, que
atingirá metade
dos catarinenses
e que começou

, com a imunização
dos profissionais

da saúde, é
apenas uma das
ferramentas de

proteção

E
se faltar álcool gel nas farmácias e su

permercados? A interrogação lembra
um dos episódios que marcaram a epi
demia da gripe A (HINl) no ano passa

do e revelou quanto itens singelos podem fa
zer a diferença no combate a uma doença até
então desconhecida que matou 140 pessoas
em Santa Catarina e quatro em
Iaraguá do Sul.

E se falarmos então da estru
tura de saúde pública no Brasil:
médicos, demais profissionais,

, oferta de exames, postos funcio- ,

nando com eficiência, emergên
cias e leitos para internação? "

Este ano, para evitar que a gri-
,

pe A volte a assustar a sociedade,
o Ministério da Saúde deu início
na segunda-feira desta semana

à campanha de vacinação. Mas é

preciso ficar atento à situação da
saúde pública no Brasil como um
"todo: A vacinação, que atingirá
metade dos' catarinenses e que
.começou com a imunização dos
profissionais da saúde, é apenas
uma das ferramentas de proteção. Quanto às de
mais, talvez mais decisivas ante o alcance da po
pulação, nada se ouviu falar até agora.

Uma questão essencial é a,ampliação do
atendimento na saúde pública. As emergên
cias estão sempre superlotadas e os médicos

sobrecarregados não conseguem desenvolver
um bom trabalho.

No atendimento básico a situação tampou
co é diferente. Faltam profissionais, a estrutura

é precária e a população conti
nua refém da sorte. Nas especia
lidades, a situação é ainda mais

'grave. Com filas, de milhares de

pessoas tentando conseguir um
exame ou uma simples consulta.

No inverno, tradicional
mente aumentam os casos de

internações e não adianta pen
sar que a vacina contra' a gripe
A vai resolver a situação. Além
dela, há as demais complica
ções respiratórias que fragilí
zam principalmente .crtanças
e idosos. '

,

Campanhas alertando sobre
a necessidade de, higiene e pro
teção não podem ser esquecidas.
Muito menos os investimentos

necessários para aumentar o atendimento à po
pulação. O perigo está em achar que a imuniza
ção vai acabar com os riscos.

" '

"
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CÉSAR JUNKES

Se for preciso, SDR faz nova chamada de professores em abril

EDU

Nova chamada
deACTs só irá
abrir emabril
Mas, interessados podem deixar
currículos na Gerência da SDR
REGIÃO

o problema da falta de
_

professores na rede
estadual de ensino da
microrregiao chegou junto
com o início do ano letivo.
E, mesmo com o passar de
um mês desde a largada

.

das aulas, parte dos alunos
ainda é prQjudicada

.

'

inda sem dados concre-

'tos acerca da demanda
necessária para· suprir
as vagas abertas nas es

colas, a Gerência de Educação da
SDR (Secretaria de Desenvolvi
mento Regional) de Iaraguá do Sul

fez, ontem, a última chamada do
mês. Conforme Deni Rateke, res
ponsável pela pasta, caso o qua
dro não tenha fechado nesta ter

ça-feiraos docentes voltam a ser

recrutados no início de abril. Isso

porque, nenhuma contratação é
oficializada após o fechamento
mensal da relação de pagamentos.

Antes, porém, os interessados

podem procurar o setor para a en

trega de currículos. De acordo com
a gerente, sempre há carências ne
cessitando encaixes ao longo do

período. Os documentos são recebi-
.

dos sempre apartirdas 14h, naSDR.

Apesar das tentativas do go
verno, até ontem, estudantes do'.
Vale do Itapocu permaneciam,

, sem saber quando a situação seria
normalizada. Conforme alunos
do quinto ano do colégio Alvino

.

Irihess, no Vieiras, a disciplina
de Inglês está prejudicada devido
à ausência de um professor. Nos
horários destinados ao aprendi
zado do idioma, outras tarefas são
executadas. Complementando as

crianças, a diretoria da instituição
garantiu que os funcionários já '

foram contratados, preenchendo
assim as vagas até então abertas.

• Kelly Erdmann
kelly@0C0I1-eiodopOVO.com.br

Geral 7

Conferência Nacional de
.
Cultura tem jaraguaenses

JARAGUÁ DO SUL cista Beth Mueller viajou como

A Conferência Nacional de uma das suplentes do grupo.
Cultura deste' ano (vai contar Conforme Mery, as conversas
com a participação de três ar- do grupo compostopor enviadas
tistas radicadas em Jaraguá do de todos os estados brasileiros se

Sul. Realizado na capital fede- ,concentram em cinco eixos prín
ral, Brasília, o encontro inicia cipais. As bases são a produção
hoje e segue até o próximo do- simbólica e a diversidade, cultu
mingo. Em meio às discussões e ra, cidade e cidadania, desenvol
planejamentos, quem oficializa vimento sustentável, economia

a presença da microrregião é a criativa e gestão e lnstitucíonali-:
atriz Mery Petty e a produtora . , dade. No caso de Santa Catarina,
cultural Lisa Iaworskí. Ambas os representantes devem pleíte
foram eleitas delegadas na eta-ar que os investimentos sejam
pa estadual, em novembro pas- distribuídos regionalmente, não ,

sado, e dividem a função com 'sendo concentrados apenas no'

outras 40 pessoas. Já a musi- eixo Rio de Janeiro - São Paulo.
I

PIERO RAGAZZI,

Mery Petty é uma das representantes de Santa Catarina em Brasília

Fundo de Cultura recebe
\

'mai&-de cem inscricões
"

.

-

�

JARAGUÁ QO SUL
. Aprimeira edição deste ano

do edital do Fundo de Cultura
contabilizou 107 inscrições.
O recebimento de projetos foi
encerrado na última sexta - fei
ra e, agora, eles .seguem para 'a
análise de comissões técnicas
e também do Conselho Muni

cipal do segmento .

A área com maior procu
ra é a da música, com registro
de 33 solicitações de auxílio

.

----'- _

financeiro. Na segunda posi-'
ção estáo teatro (21), seguido
da literatura (14). Além desses,
os avaliadores ainda terão que
.verificar oito planos de dan-

ça, seis 'de audiovisual, 13 de

manifestações culturais, um

de patrimônio histórico edi
ficado e outro de patrimônio
imaterial. Conforme Marilene

Giese, coordenadora de Finan

ças e Planejamento da Fun-

dação Cultural do município,
três pedidos devem passar por
apreciação extra. Dois deles

chegaram sem a identificação
exigida no, edital e um via se

dex e, por isso, não foi protoco
lado juntáà Prefeitura.

(

Os pré-aprovados serão co

nhecidos em duas semanas. De
pois, eles têm 15 dias para com

plementar a documentação. Já
na segunda quinzena de abril'
ou' início de maio, o Conselho

divulga os selecionados: A exe

cução ocorre, obrigatoriamen
te, entre junho e dezembro de
2010. Dessa vez, o Fundo distri
bui R$ 750mil.
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, Violetas

C R
.;:,

Veja algumas dicas para combinar a pintura com cada ambiente da casa

primeiro passo para quem vaimudar a casa é a escolha das
cores que serão utilizadas parapintar. Cada uma delas e suas
variantes têmum oumais significados que farão a diferença
na decoração. Conheça o que está por trás delas e algumas

realizações para, então, colorir o seumundo do jeito que é só seu.

Os tons neutros são o curinga da
decoração. Imprimem um ar de
elegância e sofisticação a qual
quer ambiente. Pode ir do básico
ao requintado com facilidade,
sempre trazendo equilíbrio sem

comprometer a personalidade.
A combinação entre neutros é

.

perfeita para um ambiente clean,
porém aconchegante. São perfei
tos para comporum looknatural.
Uma ideia é utilizar tons mais
suaves e combiná-los commate

riais rústicos, como palha e vime. '

Se você quer compor um
ambiente sereno, utilize

neutros frios presentes nas
diversas variações de cinza

o azul reaviva corpo e mente.
Para um banheiro, escolha

tonalidades frescas
iii

UIS
O azul é uma das cores mais

profundas e, com ela, qualquer
ambiente convida a um mer

gulho na calma e tranquilida
de. Cor da lógica e ponderação,
evoca um horizonte de contem
plação. É uma cor que convida a
relaxar emeditar.

Vermelhos
Cor da paixão, representa for
ça' sensualidade, dinamismo.
Exaltante, impõe-se sem dis

crição. Quente, transborda
vida' e agitação. Masculina na

intensidade, feminina na deli
cadeza. Com infinitas possibi
lidades, permite combinações
diversificadas e interessantes.

O verde é o despertar das águas primordiais 'e

davida, É uma cor tranquilizadora,- refrescan
te e humana. A cada primavera após o inver
no, a terra é revestida de ummanto verde que
renova a esperança. O ambiente da casa não
sofrerá falta de charme se você plantar tons
de verde nas paredes. A paisagem da sua casa
ficará aindamaisbonita. '

Os verdes aconcjlegantes tornam um ambiente
íntimo ainda mais aconéhegante. São ideais para o
quarto, pois transmitem a sensação de conforto.

Amarelos
Cor da atenção e da liderança, afiada e ágil,
é dotada de simpatia e alegria. O amarelo é
uma das COFesmais quentes, expansivas e ar

dentes, capaz de unir passado e futuro, tradi
ção e inovação. Para uma sala de estar, aposte
em tons de amarelo e laranja, pois eles esti
mulam a comunicação entre as pessoas.

Tons mais claros de amarelo podem
ser aconchegantes, além de /

iluminar e ampliar o ambiente

o vermelho
intenso
utilizado na

\ parede
destaca os
objetos em
tons neutros
desta sala,
como o sofá,
oquadroea
almofada cinza

Formada pela combinação do azul com o ver-
,

melho, a cor violeta reflete dignidade, nobreza
e respeito. Em sua forma mais sublime, vibra
com a força da integração e daunidade.A força
tranquilizante dessa cor pouco comum é per
feita para compor ambientes inusitados.

Convide as pessoas a entrar em sua casa

surpreendendo-as com um tom de violeta no hall
de entrada. Você também pode enriquecer seu
ambiente com tons de violeta nas paredes e nos
objetos de decoração, como flores, vasos, etc.

laranjas,
Símbolo de fertilidade (noVietnã davam-se la
ranjas aos novos casais), a cor laranja é indica
da para fortalecer as energias. Propagadora de
otimismo, um ambiente decorado com essa

gama de cor faz as" pessoas se sentirem soltas
e confortáveis. Os laranjas trazem a força da

, vida. A combinação de amarelo com laranja é
harmônica e faz com que o ambiente chame a

, atenção pelo equilíbrio e clima agradável.
, ,

Um laranja vibrante na cozinha dá
energia e ajuda a abrir o apetite

Fonte: www.tintascoral.com.br
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Conheçaas diversas opções de
materiais para tornar o espaço

.

mais prático, leve e bonito

As
casas e os apartamentos estão é importante deixar o cômodo arejado e

se tornando menores e, com isso, com boa aparência. Veja algumas dicas
os banheiros estão cada vezmais para acertar na decoração'do banheiro e

esquecidos. Mas, se você quiser faça bom proveito de cada cantinho do
deixar sua casa bonita e aconchegante,

.

seu espaço.

Os armários

pintados de
h

�-........",...--4'..

branco e o piso
de pastilhas
na mesma

cor deixam o

banheiro de
2,25 metros
quadrados

mais leve. Uma
boa idéia éa

prateleira porta
toalhas sobre o
vaso sanitário

.

Lâmpadas fluorescentes
As tradicionais incandescentes de 60 W podem ser trocadas pelas

fluorescentes compactas de.I5W. Esses modelos duram oito vezesmais
e os gastos com a luz vão cair bastante: lâmpadas fluorescentes conso
mem até 80% menos energia. Apesar de mais caras (o valor varia de R$
5 a R$ 9), elas esquentam menos, Lembre-se de que elas podem ser en

contradas em duas cores: branca e amarela.

Umabelapía ou bancadapode
transformar o visualde banheiro.

ConformeCleyton, do ShoppingdaCerâmica, uma ideia é ins
talar uma cuba de louça: além de bonita, a peça é'prática porque,
ser impermeável, não mancha e não ainarela com a utilização de

produtos de higiene pessoal, como pasta de dente. I'ÀS mais pro
curadas são as brancas porque valoriiam o ambiente", destàcou.
Ele acrescenta que as cubas de poliéster também são uma boa op
ção, pois costumam ser duráveis e de boa qualidade.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Espelhos cobrem duas das quatro paredes deste
banheiro, conferindo amplitude ao ambiente.
Pastilhas de vidro incolores foram assentadas no
piso e nas laterais restantes

Este banheiro de apenas 2,90 metros
quadrados tem uma boa sacada:nas paredes
e áreas molhadas, optou-se por azulejos de
30 x 60 cm - quando se minimiza o rejunte,

. fica a sensação de que a parede é longa, o
que amplia visualmente o espaço

o armário de madeira tem
nichos que dão leveza ao espaço.
Com 50 cm de profundidade,
ele não atrapalha a circulação ,

do pequeno banheiro de 3,50
metros quadrados. Outro recurso
charmoso são as listras jateadas na
porta de vidro que isola o chuveiro

n'
..

Casa e Decoraç.ão 9

Azulejos
Os azulejos claros são perfei

tos para ampliar os ambientes,
porque tiram a sensação de su

focamento. Mas, de acordo com

o proprietário' do Shopping da
Cerâmica, Cleyton Círico, nada

impede que cores escuras sejam
usadas como detalhes. "É possí
vel usar azulejo escuro em meia

parede, por exemplo. Não é indi
cado usar cores escuras em todo
o

.

chão ou nas paredes porque
acaba carregando o ambiente",
destacou. Para quem não' gosta
de branco, uma alternativa é usar
cores neutras, como bege..

, Assento sanitário
Dê um toque pessoal ao ba

nheiro com um assento sanitário
decorado. Mas lembre-se: as cores
devem combinar com a dos azule

jos e do piso. Antes de comprar o
assento, verifique a marca e o mo
delo da bacia sanitária para que o

.

encaixe seja perfeito.

LONGO+
HE'INECI<

O ambiente de apenas três metros
quadrados ganhou porta de correr, uma

. cuba pequena e sem coluna e, por fim,
muito branco. O diferencial deste banheiro
fica por conta dos decksde ipê cobertos
com pintura epóxi, que estão agrupados.
em quatro módulos removíveis e dispostos
sobre cimento impermeabilizado

ARQUITETURA E INTERIORES

EIR
E EN: O. O

ECORAR
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JARAGUÁ DO SUL

Desde que começou a
vacinação contra a grip�
A, na segunda-feira, a
Vigilância Epidemiólógica
realiza ações para auxiliar
no combate ao vírus.

,

Nesta
primeíra etapa da

campanha, a equipe
está se deslocando para

/
as unidades de, saúde do

SUS e dos hospitais, para vacinar
todos os profissionais da rede pú
blica de saúde. Já os funcionários
de clínicas particulares e dos am
bulatórios das empresas devem se

dirigir à unidade central de saúde,
na rua Reinaldo Rau, até o próxi
mo dia 19, das 7h15 às.l7h45.

A expectativa da Secretaria de
Saúde é vacinar de 1,6 mil a 2 mil

profissionais que atuam na área
médica. De acordo com.o gerente
daVigilância Epidemiológica,Wal
ter Clavera, esse grupo tem priori-

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira,1 O de março de 2010

dade pelo fato de trabalhar diaria
mente no tratamento de pessoas
que' podem ter sido contamina
das pelo vírus. Clavera explica
que, inicialmente, o Ministério da'

.

Saúde estabeleceu que somente

os profissionais da rede pública
de saúde receberiam a vacinação
gratuita. Mas o regulamento mu-

..J.

dou nos últimos dias e agora inclui
também os profissionais de clíni
cas particulares.

''Alguns cuidados também são

muito importantes para evitar o

contágio: ventilar bem os ambien

tes, evitar aglomerações, lavar as
mãos com frequência e usar len

ços ao tossir ou espirar", destacou.
A campanha é dividida em cín

co etapas e vai até o dia 21 demaio
em todo o país. Em Jaraguá do Sul,
a população deve dirigir-se aos 15

postos de saúde com salas de vaci

nação para receber a imunização.
Aexpectativa é de que cerca de 70
mil pessoas recebam a vacina.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

CALENDÁRIO
DE VACINAÇÃO
• 8 DE MARÇO A 19 DE MARÇO
• PROFISSIONAIS DE SAÚDE E

POPULAçÃO INDíGENA

• 22 DE MARÇO A 2 DE ABRIL
• GESTANTES

(As mulheres que ficarem grávidas após
esse período devem procurar um posto'
de vacinação para serem vacinadas)
• CRIANÇAS DE SEIS MESES E

MENORES DE DOIS ANOS-

la dose (a segunda dose será 30 dias

após a primeira)
• POPULAçÃO COM DOENÇA
'CRÔNICA
(cardíaca, respiratória, hepática,
renal, sanguínea, diabetes,
imunodepressão ou grande
obesidade), exceto idosos acima

de 60 anos ou mais, que serão
vacinados em outra etapa.

• 5A23 DE ABRIL
• POPULAçÃO DE 20 A 29 ANOS

• 24 DE ABRIL A 7 DE MAIO
• IDOSOS COM 60 ANOS OU

MAIS - PORTADORES DE DOENÇAS
CRÔNICAS
(a vacinação será realizada junto com a

campanha anual contra a gripe comum)

• 10 A 21 DE MAIO
• POPULAçÃO DE 30 A 39 ANQS

POSTOS DE SAÚDE COM SALA DE VACINAÇÃO
• Unidade sanitária central

Rua Reinaldo Rau,'123, centro"
Telefone: 3276-8900

'. Posto de Saúde, Ilha da Figu�ir:a
Rua João sanson, 156, Ilha da Figueira
Telefone: 3370-4014

.

• P.osto de Saúde Mathilde Sebold Blunk
, Rua íngo Blunk' 110, Estrada Nova'
Telefone: 3276-0690

,

.

• Posto de Saúde Padre Antônio Eehelmeyer ,

Rua André voltolínl, 915, Nereu Ramos

(fundos da igreja) ,

Telefone: 3276-0211

• Posto de Saúde Renato Pradi (Caie)
ua Carlos Tribes$,. ;1.50, Bairro São Luiz
fone: G37,<flsnO

/
,',

t "1;;(J�" " ',:

-,,''''_- ,

,

"'i' �' .'Ir
,q"" .'. I

'í. 'Posto de sa Wi:>lfgatlg Weege ". .p�lT]a 2
,Hu'a Pastor�Ibe:t Schneider, 249, Barra do

Rio Cerro. Telefona: 3376-132913376-1467

PREVEN A
"

Açõespara combater a
Profissionais da rede pública de saúde. são vacinados no próprio local de trabalho

• ORIENTADOR RESPONSÁVEL PELOS
CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO',

1 vaga para Jaraguá do Sul. Inscrições até 10 a 15/3/2010

• ORIENTADOR PARA ÁREA
,

DE SAÚDE, (BOMBEIROS),
1 vaga para Jaraguá do Sul. Inscrições até 10 a 15/3/2010

• ORIENTADOR PARA ÁREA DO COMÉRCIO,
1 vaga para Jaraguá do Sul. Inscrições até 10 a 15/3/2010

As demais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no

item "Trabalhe Conosco" do site www.sc.senac.br. A critério da Direção Regional
poderá haver aproveitamento de candidatos classificados em processo seletivo

anterior, no prazo de até 24 meses, respeitando a ordem classificatória.

• Posto de saúde Adilson Bassan:
Rua 25 de Julho, 576, Vila Nova

'

.Telefone: 3372-1594

• Posto de Saúde Anna Preti Pedri

Rua Carlos Frederico Ranthum, 85, Santa Luzia

Telefone� ,3274'�8149
'

J'
�P:" '!" �

-t,,;

Vigilância alerta sobre a
. prevenção contraa dengue

JARAGUÁ DO SUL
A Secretaria de Saúde está in

tensificando a prevenção contra o

mosquito transmissor da dengue.
Neste ano, aVigilância Epidemioló
gica de Jaraguá do Sul registrou um
aumento nos focos e nos casos con
firmados da doença: foram identi
ficados seis focos (distribuídos nos

bairros Vila Ialau, Ilha da Figueira
e Vila Lenzí), sete casos suspeitos
e quatro continnados. Em todo o

ano de 2009, foram localizados seis
focos do mosquito e apenas uma

confirmação da doença
De acordo como gerente daVi

gilânciaEpidemiológica,WalterCla
vera, todos os pacientes até o mo-

110 maior

perigo está
no quintal

'

da nossa

casa", afirma
Clavera

mento foram contaminados fora do
Estado: uma pessoa em Roraima,
duas em Pernambuco e uma em

Goiás. A maioria dos focos foram
encontrados perto de ferros-velhos,
transportadoras e vias de circulação

, rápida, locais que contribuem com

a disseminação domosquito. "É im
portante não deixar acumular água
em garrafas, vasos, pneus e outros

objetos", orientou. Para controlar
a 'reprodução do Aedes Aegypti,
foram instaladas 700' armadilhas
por toda a cidade, com o objetivo
de constatar em quais pontos são

encontradas larvas ,do mosquito.
As peças são instaladas a cada 300

,
metros e vistoriadas semanalmente.
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Celescvaiampliar 50°/0
a rede emMassaranduba

Área industrial de Schroeder será
pavimentada, 4,5 quilômetros em abril.
Investimento é de quase RS 3 milhões

"
Precisamos atrair novas
empresas e ampliar a
economia instalada, ,

mas temos que oferecer
.

infraestrutura.
PREfEITO FELIPE VOIGT

Prefeitura negocia terreno na área central para instalar nova subestação "
REGIÃO reno e o Estado vai executar a

obra. Reinke negocia uma área
de 400 metros quadrados, pró
xima ao Terminal Rodoviário,
no valor de R$ 40 mil. A com

pra deve ser consolidada esta

semana. Após a aquisição do
terreno na área central, a obra
,começa dentro de 120 dias.

Sobre os problemas de que
overnos . municipais e das de energia elétrica, o prefeito
empresários . cobrarn salienta que a potência e a capa-:
projetos e prazos de exe- cidade de transferência estão no

.._ cução dos responsáveis limite. "A cidade está em cons-.

pela Celesc. Massaranduba é tante crescimento populacional
a primeira' a receber o

.

inves-
e industrial, por isso precisamos

timento que vai aumentar em investir planejando a distribui-
50% a capacidade do serviço. ção de energia para daqui amui-

Um acordo, firmado ente o tos anos", enfatizou.
prefeito Mário Fernando Reinke e

_

o presidente da companhia esta

tal,Alfredo Felipe da LuzSobrinho,
prevê a instalação de uma nova Schroeder é outro município
subestação na cidade. ''A potência da região que apresenta desen
de energia e a distribuição será de . volvimento, mas acaba esbar-

50% amais", afirma Reinke. rando nas limitações da rede
A Prefeitura vai doar o ter- de energia elétrica. Para se ter

o desafio das cidades do
Vale do Itapocu de ampliar
a rede de energia elétrica
começa a apresentar
alguns sinais positivos.

ÁREA INDUSTRIAL

/

uma ideia, o prefeito FelipeVoigt
anunciou 'ontem a pavimenta- .

ção de 4,5 quilômetros da área

industrial, ·no bairro Schroeder I,
a partir de abril.

O investimento será de R$ 2,9
milhões. O Estado vai desem-

.

bolsar R$l,9 milhão e o restante
é contrapartida da Prefeitura.
"Precisamos atrair novas empre
sas e ampliar a economia insta

lada, mas temos que oferecer in
fraestrutura", ressaltou.

.

Na companhia de empresá
rios, Voigt conversou com o dire-

. tor da Celesc, Eduardo'Sitonio. E '

ouviu a promessa que Schroeder
deve_ser o próximo município 'a'

receber investimentos da esta

tal. "A Celesc se comprometeu
em fazer um estudo técnico para
ampliar a capacidade de energia
elétricà", destacouVoigt.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES

Reinke anuncia ampliação da distribuição de energia elétrica em 5Q%

fUTURO

Menegotti reforça pedido à Celesc
AMenegotti apresentouao diretor da Celesc, Eduardo Sitonio, o crescimento econô

mico da indústria de 2003 a 2009 e esboçou o planejamento para os próximos três anos.
O objetivo foi mostrar o retorno em arrecadações tributárias para o Estado e aproveitar
para intensificar o pedido de ampliação da rede.A intenção é expandir o negócio, porém
a empresa tropeça nas limitações do serviço da Celesc.

PROJEÇÃO
Economia depende da ampliação

Segundo o prefeito FelipeVoigt, a potência, por enquanto, é suficiente. Mas, o ser
viço não tem capacidade para a ampliação de empresas. O prefeito afirma que o cres
cimento da economia da cidade depende diretamente do investimento da Celesc. ''A
cada R$ 1 milhão declarado pelas empresas anualmente, .Schroeder fica só com R$
2,5 mil por mês", exemplificou.

.
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Neste sábado, dia 13, a Associação Recreativa
e Cultural Rio da Luz "Salão Barg" promove a tra

dicional Festa de Rei e Rainha com bai1e. Os fes
. tejos iniciam às 18h, com busca das Majestades,

.

Invold Klabunde e Elmira Kün, sob o comando

. -

de Werner Siewerdt. O baile começa às 22h30
com animação da Banda Hannover. O Salão Barg

- fica na ruaEurico Duwe, nO 2.600, bairro Rio da
Luz I. Outras informações pelos telefones 3376-
2184,9117-1583 ou 3376-1160 .

12 Sociedades . -o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 10 de março de 2010

FOTOS DIVULGAÇÃO

SalãoBargpromove
festa deRei eRainha

Busca de Rei da
Sociedade Alvorada

A Sociedade RecreativaAlvora
da promove, também no sábado, a
Festa de Rei. Os festejos começam
às 14h30, com a busca do Rei José
Amaro da Silva, sob o comando
de Romeu Nitzke. Às 22h30 inicia
o baile, animado pela Banda Da

núbio Azul. Ingressos antecipados
à R$ ia, no Posto Mime daWalter

Marquardt, Posto Mime do Rio

Cerro, Posto Mime da Barra, Flash
Vídeo Locadora e Pit Bull Lanches.
A Sociedade Alvorada fica na rua

Gustavo Gumz, nv 28�, bairro Rio

Cerro II. Informações·nos telefo
nes (47) 9968-5490 ou 9101�5659.

.... �.;Wemer:SlwefC!1 e.��i HérWi;Ra.sch d\li��te�a "ª St,çi�ilad;�i�eita(), . nde d� L,!!z. 2l9s dJ5�i5Ama.,ê�éijll(líIb,nde.'He� e:LllciRa��; ROnleil�Emrti_
eWerner Siewerdt, durante um jantar dançante. 3} As Majestades do Tiro da Sociedade \litória Rio da Luz. 4) Rei Vino Krueger e a Rainha} sua esposa Lurdes Kfueger, da
Sociedade Vitória Rio da Luz. 5) Eno Porath e Alido Anklan em Festa da Sociedade Amizade. 6) Os amigos José Augusto Demarchi (de pé), Marcos Edilson Minei e Gilson Manske,
durante Festa de Rei da Sociedade Amizade. 7) As Majestades da Sociedade Amizade, 10 Cavalheiro Jonei MorO�in,. (E), Rei Egon Meldola e 2° CavalheirQ Marilsqn Rüchert.
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Palio Fire 2P ":r'

, iii24.8'0,80
'

A vista si troca

Mille Fire 2p·,,, ,

. RS-22.'90,00
ou ENTRADA + 60X DE

Àvista s/troca

1$299,00
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/

PÓS-GRADUAÇÃO .,

"

Estratégias Financeiras
360 9/4/2010 i 8h30min ás 22h30min 68 feria e sàb

e de Custos' 8h às 17h (aulas quinzenalmente)
,

,

TÉCNICOS -

Técnico em Enfermagem ,1806 19/4/2010 8hàs12h 2" a 6" feira

Técnico em Alimentos 1500 26/7/2010 18h45mln às 22h15min 2" a 6" feira

Técnico em Segurança do Trabalho
I

1449 26/7/2010 18h4�min às 22h15min 2" a .6" feira

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
. Linguagem e Programação JAVA 100 06/04 a 10/08/2010 19h as 2211 3" ena feira

Designer Gráfico 180 06/04 a 1 0/11/201 O 19ti às 22h 3" e 5' feira

-
,

GESTÃO E NEGÓCIOS

Boas Práticas em 20 08/03 a 16/03/2010 19111501ln às 22h15min 2" a 6" ,

Manipulaçáo de Alimentos

Gerenciamento de Equipe de Vendas 8 8/3/2010 9h às 1211 e 2a feira
t3h30min às 18h30min

GiPA - Comissão Interna 20 13/03 a 10/04/2010 8h15min às 121115mln Sábados
de Prevenção de Acidentes

Auxiliar Administrativo 210 13/03/2010 a Fev 12011 8h às 12h30min Sábados

08S: parcelamos no cheque, cartão de crédito e boleto bancário
Consulte-nos sobre os cursos de Ação Empresarial para sua equipe!

\.

(

.�
i_m/p/lII11Ji/lwr

3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

'o CLIENTE É ESPECIAL, VENHA CONfER,IR! .

Transparência na negociação

Na Cifra você tem empréstimo consignado sem consulta ao

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

cartão de crédito, no cheque especial e o desconto é feito díretono
seu benefício. E você tem até 60 meses para pagar.
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/
ws Imóveis agora com

consultoria Habitacional·
Facilitamos seu processo
de financiamento pela'
,caixa Econêmica Federat!.-·�-

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

Classimais 3.

Financiamentos

C"A,,,rA,.. ,.11.....
�

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamo"!> seu crédito junto a CAIXA

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

diversos pontos da cidade.
* loteamentos Próprios

(47) 3373·3404 I 3373-0066 '"

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

Split GREE Corner

9.0�OBtus
-

quente e frio.

Residencial

Monet
No Centro em

Guaramirim -

Condomínio
Fechado, área
de festas,
área fimess,
playground .

. Aptos Com:
.

03 dormitórios
com sute,
02 dormitórios
com suíte.
02 dormitórios

I

sem suíte

www.exatacontabilidade.srv.br

�ata
EXATA CONTABILIDADE LTDA.

Prest9mos Serviços de:
• Redução de custos;

•. Aproveitamento correto de

. impostos da matéria prima;
• Departamentalização;
• Centros de Custos;

• Custo da Hora Produtiva;

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

I.

• Encargos Sociais;
• Mark-up (indice para vendas);
• Os produtos mais Lucrativos;
• Os Produtos mais defricitários;
• Custo dos Estoques.
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o CORREIO no povo · Ouarta-feira, 1,0 de março de- 20í o a:
.

�, :. !;to .1'
-

••
,

_'

'Ve�nha' conferir 'Um ALMOÇO DIFERENCIADO. Servindo à mesa, a entrada, c
e massas variadas., Acomp�uhado de um Buffet de'saladas r pratos q'y 8:
A C�nfraria comprom�tida com seus clientes bus.cou, uma �.

.
" Nutricionista' @ um·Ctíef 'de Cozinha, para melhor elaborar- os pratos'
e_ com ,isso p.roporciona[ s'�ú�e e qualidade' :n� seu dia a dia:

,AlmOçO:d8S 11.11301Ri0 às 1411.··
,

'. _' �.' ,'t
'

.�� ,,;;;

• 1 suite, corri closet, 2 quartos, sala estarljantar"e cozinh� integrados, BWC, lavabo,
,.

jardim de inverno, área eXterna para .churrasqueira, garagem para 3 catros, jardim.
.

Acabamento ef,Tl porcefa�atc;r e piso lâminado1 Q�sso, massa eorrid�

ED. SELO ARVORE�O ""A,,!IZÁDE
Aptos com 1, 2 ou 3 Quartps, cozinha, BWC,'

.

sala es�rjjantar, lavandeiia,
.

.....

,-

sacada cOm cburrasquetr�,'�agaéle ,garagem,',

RESJDENC'AL CANNES ..AMIZADE

T�RRE�OS -

.

- AMIZADE - lot�amento Jardim d,a Acáciás, lote com �33,5{)rn2.
R$10.000,OO • Aceita proposté, Escriturado.

.� ESTRADA N.OVA • Rua Felix RiCh�rt, lote com343,20m"
R$ 6.,7.000,00 - ou entrada tparcelas de R$ 497,00 *

- AMIzADE - Loteamento 13!úmengàrten H.ldte com �46150m;
R$ 78.000,00 • Llnda vista da' r ião '

Apartamentos 2 Quartos, cozíntta, BWC
salaeStar/jantar, lavanderia; sacada com.
churrªqtJ.erra, vaga de garagem.

,. Apenas 3 apartamentos no Resídencial "

Entre,ga! AGOSTQ/2010
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Ref.1052 - C'hácara cl .

971.740m2, casa cf 02
dorm. Aceita propostas.

Sob Consulta.
Em Rio dos Cedros.

.

Ref.981 - Chácara cf
70.691,50m2, casa cf 02
orm. Aceita propostas.
Por R$ 210.000,00.
Em Schroeder.

Ref.738 - Chácara cl
50.000m2, 02 lagoas,

cachoeira.
Por R$ 120.000,00 à vista!
Bairro: Barra do Rio Cerro.

iJarCiímIMOBILIÁRIA

SPEDITO
Imôvei:.. LEIER

E:!.P.iW!!)I.(?I(TOSf,!()BiiJAflIO&

47 2101-0500

I

PIE MANN

47 3370-070047 3371-076847 3371-003147 3275-500047 3055-3300

5
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,��� VENDE-SE
, ALTO FALANTES - Vende
se, 6", Napoli, R$ 95,00. TR.
3373-8633/ 917,72688 Alceu

, BABÁ - Procura-se, p/ traba
lhar no horário normal, Bairro
Czerniewcz. TR. 96077945.

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

'

BAU - Vende-se, de caminhão
8,5x2,60m. de aãura, 2'portas
laterais, assoalho reforçado.
R$ 9.000,00. Tr: 3275-3975.

BICICLETA - Vende-sei' femi
nina, antiga, própria p/ colecio
nador. Tr. 92116664

BICICLETA - Vende-se, masco
18 marchas, R$ 120,00. TR.
33700983

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

o CORREIO DO POVO • Quaita-feira, 10 de março de 2m O

COMPUTADOR - Vende-se,
pi trabalhos gráficos, com-'
pleto, Quad Core 2.5Ghz,
2Gb, HD400Gb, placa profis
sional Nvidia, Quadro FX570,
R$2.300,00. TR. 9978 6795
Raquel

CUBA PI PIA EM INOX - Ven
de-se, 56x1,20. TR. 3373-
1900 Sergio

CUBO PARA GUITARRA -

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

CYBER CAFÉlLAN HOUSE -

Vende-se, cl 12 comp. Monitor
LCD, cadeiras, mobiliado, split,
.mpressora laser, geladeira,
clientela formada. Tr:' 8855-
3800.

FILHOTE - Vende-se,Vork Shi
re, macho. Tr: 3375-2006 ou
9146-4864.

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

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

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

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

LANCHONETE - Vende-se,
Rua Domingos da Nova, es

quina cl -Marechal, montada,
completa e bem decorada. R$
12.000;00. Tr. 91951881

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

FILHOTE - Vende-se, Mal- . JAQUETA DE COURO � Vende-

tes, macho. n 3375-2006 / se, pi motoqueiro, R$ 150,00.
91464864 Tr. 3370-5533.

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

FILHOTES - Vende-se, Collie,
R$ 400,00. TR. 9619-8260

FREEZER - Vende-se,' Côn
sul, 170 Its, R$ 250,00. Tr
33761403

GELADEIRA - Vende-se, Con
'sul, biplex, branca, bom esta
do, R$ 300,00. TR. 32756230

JOGOS DE VASOS SANITARIO
;_ Vende-se. TR. 3373-1900
Sergio ,

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

Vende-se, Cobertura indus
trial, Nissin, R$ 1.400,00. TR.
33700983

MARCENARIA - Vende-se, Tr.
32748679

MOTOR VOLVO 340- vende-
'se, 95, melhor oferta. Tr.
99380871

MOVEIS - Vende-se, apenas
t ano de uso, p/ loja de roupas
fem., em MDF, cores, caramelo
e branco. Balcão, caixa, balcão

'

expositor, provadores, 4 araras,
2 tablados de vitrine, 3 mane

quins, painel decorativo, sofás e

tapetes. Tr: 9903-9535.

MÓVEIS - Vende-se, escri
tório, 2 mesas,1 armário; 2
portas, 1 balcão, 2· cadeiras
giratórias" 4 cadeiras fixas,
2 cestos de lixo, 1 caixa de
correspondência. Tr. 47 8443-
3999 ou 3376-1996

MOVEIS ANTIGOS - Vende
se, cama cl aprox. 90 anos,
mesa grande cl 11 cadeiras

. \

acento de couro, balcão gran-'
de maciço. Tr. 30552255

NINTENDO WII - Vende-se,
destravado, americano, semi
novo, 25 jogos, 1 wii remate
e 2 nunckucks, R$700,00. TR.
9917-377,1

LOJA DE MÓVEIS - Vende-se. OFICINA - Vende-se, de bici-Tr. 99975027
cleta corupa, com todo ma-

MAQUINA DE COSTURA - ,quinário e estoque, uma ótima

freguesia, ótimo ponto comer

ciaI. Tr: 3375-2798

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

PADARIA E CONFEITARIA -

Vende-se, equipamentos e

balcões, semi novos; 'no bairro
Vila Nova,. Tr: 9652-3963.

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

PORTAS DE VIDRO TEMPE
RADO - Vende-se, 1-,40X2,0
duas folhas e outra fixa
75X2,0. TR. 3373 1900 Sergio

ROLLERS - Vende-se, 37/38.
R$ 50,00. Tr. 3276-0340

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

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

TANQUE LAVAR ROUPA -

Vende-se, fibra, 2 cubas, R$
150,00. Ir. 3276-0340

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

UTENCILlOS, PI MERCADO
- Vende-se, serra fita pi açou-

-:o

eh
LO
LO
C'-I

(.)
W
a:
(.)

- ADMINISTRA
,k

Fone/Fax: (47
I M O 8 I L I Á R I A www.imoveisemjaragua.
MANN

Ref. 3652 - Vila lenzi -

Apto Suite + Oormit
, R$100.046,54

gue, moedor de carne, balcão
de frios e laticínios. Tr: 3273-
5065.

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

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

II,I,gIJ:,IJllUllUiE COMPRA-SE

AR COND. 'PI CARRO - Com-
'

pra-se, AC original pi Opala 75.
Tr. 96523006

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

OURO - Compra-se, paga
se a vista. TR. 84484905 /
99790605

VIOLÃO - Compra-se, afina
dor. Tr: 2106-1924.

CACHORROS - Doa-se,
adultos, 'pequeno e médio
porte, fêmeas e machos. Tr.
3276-0340.

_ _., ,'_U_. " H _._.,' ._-"_..., '_...---.. 'H __'"":l"_ ,

Ref 3633 - Chico de Paulo - Apto 2 Dormi!.
+ sala cf churrasq. Entrada R$ 15.000,00

+ Saldo Financ.
_ ..... ..,.. .. ,_" ""�"'n,_.",_.__ ........__ " __..,...,u_�,,,...._' ...w," .••,, ......."_..,_,,

Ref 3101 • Vila lalau -

Apto Suite + dormit.
R$119.000,OO

Ref 2304 • Agua Verde -

Ref. 3251 - Apto, centro- Apto 2 Dormit. + sacada
2 dormitórios, demais cf churrasq. Entrada de- .

dep., área de testase R$20.000,OO +

piscina. R$144.000.00 Parc.+Saldo Financ.
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2003, Cinza, Ar-condicionado Digitalt Direção Hidráuu'ca,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Alarme, Rodas de
liga-leve, Faróis de Neblina.

'

2008, Branca, Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros
e Travas Elétricas, Alarme, Umpador e Desembaçador
Traseiro, Rodasde Liga-leve, Sensor de Estacionamento.

,

Glassimais

2008, Prata, Flex, Desembaçador Traseiro,
Ar-quente.

. 2010, Prata, Flex, Ar-.condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros e Travas Elétricas, Computador
de Bordo, Desembaçador Traseiro.

Cód.1049 - Nova Brasília - 2
suites(hidr)+3 qtos,. 2 bwc, copa, sala

tv, s estar, churrasq,aq solar,
garagem 4 carros.
Sob Consulta

Cód.2015 - Centro Apto.(acab.
gessaI massa cor) suíte+2qtos, bwc

social, cozinha garagem.
Próx.Justiça Federal. R$ 178 mil

Cód.1079 - Barra do Rio Molha - 1
suíte, sala,cozinha, 2qtos, bwc, lavand.

R$87.mil

Cod.1089 - Rio Cerro 11- Sobrado,
1 bwc,quarto, térreo-bar, (sala)

cancha de bocha e área de churraq.
2 bwc. Térreno 1420m2• R$ 450mif

Cód.1080 - Schroeder - sala,
cozinha, 3 qtos, bwc, lavand.,

80m2• R$110 mil

Cód.1088 - Rio Negrinho - 4 quartos,
lavanderia, gara9.2 carros, mais
kitinete nos fundos. R$ 80 mil

CÓd.1075· Chico de Paulo·· sala,
cozinha, 2 quartos, banheiro,

lavanderia. Garagem. Financ.CEF.
R$120mil

Cód.1090 - Rau- Geminada 60m2, 2
qtos, lavand., garagem, jardim,

playgrot.:;,d. R$ 85 mil

PROJETOS E CONSTRUÇÕES
Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiro,s, com grande experiência no mercado de

construções."Deixe todas as preocupações e os desgastes estressantes e emocionais de uma construção
por nossa conta, enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves."

FINANCIAMOS PELO SISTEMA fSFH).

Projetos
Estruturais e

Arquitetônicos
OrlllAGnlst':fNA

f' -Ii: ''ii I[,� III tJ4 � iii, fi1l I il

Bairro
SFS/ltaguaçú .

Água verde

Apartamentos
.

20á2 SFSIUbatú�a
2019 !3aln,Ca01borlú

Entrega 2010
Vill1LénZI
TresR!osdoSui
Vifalanzi

local
1 QUéllra domar 70rn'/Suíte+2q
Quadra domaí
N.Blasilla Suífe+1q
prOl.CarinhoSo 2tjuarlos
pra",Lulimâr 2. quarios

2q1.l<lf'ti:is

CIIÍlcara
4041 SFSIRibeira 17Z.QOOmC<
4003 Pedra Branca 9Q.OOOm'
4005 RíoCerroll 25.00001'
4006 Mass.lRibGustavo20UiOOm'
4007 SãoBonifácio'

.

242.000ro·
4009 NereuRamos 75.00(11)'

< (PrQx.Palhoça)
• (próx, ponte)

H .(',

, Ap�rtam�nto ,
'

6(JiJ,iJ:' Seiltro
Casa

! 5002 ChicodePáu!o
Casa IComercial

,

5001 Centro pmx.Cllneri 2000,00

I

: PARA VENDER I COMPRAR I ALUGAR OU ADMINISTRAR SEU IMÓVEL VISITE-NOS E CONSULTE MAIS ITENS DISPONÍVEIS
I

7
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HD áoo de atendlmenro:
Segunda a Sexta' � Das 8h - 2h e 31130 - 18h30

.

Sábados e feriados p4antáo�

rejane@atlantaimoveis.com
www..atlantaimoveis.com

Empr"endjme:ntoi
.

:ii!
.;,. .�

.
l\Jí/U'h, lI,Ciutos

.

01 Suite. 02 Dormitórios

Sala de Eetar e Jantar

. Sacada com churrasqueira
Cozinha

Area de Serviço
. Bwc· social

.'

.

Piso laminado de madei.((;l e meia..çana
.

em gesso nos dormítórío's
Acabamento c6m rebaixo em $.leu? nas sals$

Resi n ial·
-

vaYork

lot lIaeolomi II - Casa em construção com 1 suite.
master 2 dormitórios, saíar de estar e jantar com lareiraJ .

bwc social. área de.serviço, área de festas + fogão'a
tenha, 2 vagas de garagem. Massa corrida·+ acabamento
em gesso, preparação para Ar- SpJit.
R 305.000fOÕ

Centro .. Prox.imo
.

do anttgo Ange"óní .

.

.. Apartarnentos em
.

fase finar de
acabamento com 1
suíte, 2
dormit6rjos� bwc
·soclaL sala de
estar e jantar,
sacada com

churrasqueira,
cozinhaI área de
serviço. garagem...

RS. _:69.000.00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Compra .. Vende .. Aluga .. Administra

(47)" 3055 0070
PLANTÃO DE VENDAS

Deteon 9923�6174 I .Taníní - 9923 6771 I IIson 9923 9739

2096 - Residencial HEBROM - próx. A Arena -

Apartamentos cl suíte. 01 quarto ou 02 quartos e 01
banheiro. e demais dependências, sacada cl churrasqueira,

01 vaga de garagem. Parcelamento direto com a
.

construtora. A partir de R$ 105.000,00

.

2118-
Residencial

Arezzo - Suite,
02 Quartos,
banheiro, saía
de estar e

jantar, cozinha,
terraço, sacada

com

churrasqueira,
garagem.

R$ 250.000,00

Francisco -

Apartamento na

Enseada- com
150,OOm2, suíte,
cl closet 02
quartos, bwc,
sala de estar e

jantar, cozinha,
área de serviço,
sacada com

churrasqueira e

garagem. Aceita
imóvel de menor
valor em Jaraguá.
R$ 299.000,00

1155 - Casa semi nova - Suite, 02 Quartos, sala,
cozinha. área de serviço, bwc, varanda. Próximo ao

Brasão. R$ 195.000,00 nego.ciáveis

7016 - Sitio com área de 153.187,OOm2. com 1 casa de
madeira, 1 rancho grande, lagoa, água corrente, riacho,
plantação de eucalipto, área cercado para gado. Próximo

ao CTG Velha Querência. DE R$ 220.000,00 por R$
.

,196.000,00

2122 -Baependi - Apartamento no Reinaldo Bartel
Suíte, 02 quartos, banheiro, e demais dependências, área

útil 91,00m2. R$128.000,OO, mande sua proposta

2116 -

Apartamento
com 0.2 quartos,

,,� bwc social, sala
de jantar e estar,

. cozínha, sacada
com

churrasqueira,
garagem. R$
130.000,00

2104 - Moradas da Serra - Apartamento novo, sufle, 02
quartos, banheiro, sala copa e cozinha conjugados,

sacada com churrasqueira. área de serviço, 01vagade
garagem, piscina, salão de festa com forno e

churrasqueira, elevador. Prédio cl Paisagismo, guarita. play
ground. R$ 158.000,00

6138 - João Pessoa - Terreno industrial - Área de
16.000.00m2 Dimensões 43,OOm x 37o.,OOm. Próx,

Retifica Felippe. R$1.600.000,00

2120 -

Apartamento
com 02 quartos,

bwc, sala de

jantar e estar
conjugados.

cozinha,
lavanderia,

garagem. Aprox.
9o.,00m2,

próximo a Igreja
Rainha da Paz.
R$165.000,00

2111 - Apartamento com 02 quartos; 0.2 owc: 5,
sala com sacada, cozinha, lavanderia e garagem.

R$136.000,00

1147 - Sobrado em Corupá 30o.,o.Om2 - �airfO Seminário,
suite má$ter, 3 Quartos.e d$lTlais cep•• Pis�lnà,�r1la de festa,

.

aquecimento solar, alarme, câmeras, ce-rca elétrica, Alto
padrão. toda mobiliada Prox. A Escola Aluizio Carvalho de

Oliveira. R$ 360.000,00 aceita imóveis na troca

7022 - Sitio com 42.500,00m2, apróx. Com 7.000 pés de
banana. 2 lagoas, rancho com casa, nascente no terreno.
Rua estrada Poço Danta. R$ 170.000,00 negociáveis

1185 - Jaraguã 9 - Casa inacabada com 1 quarto, bwç,
copa, despensa, lavanderiél, garagem, varanda - Terreno.

com 412,00ma. R$ 8&.999,99
Promoção da semana: valor R$ 75.000,00

. L-1000 - CASA DE ALVENARIA - AMIZADE -

semi- mobiliada, cl 03 quartos. sala, cozinha,
.

bwc, lavanderia e .garagem pi 02 carros. Toda
murada. R$1.150,00
L-1002 - CASA DE ALVENARIA - ILHA DA
FIGUEIRA - com suite, 02 quartos, bwc social,
sala, cozinha, áre de serviço. R$ 670,00
L-1004 - CASA DE ALVENARIA - BRAÇO
RIBEIRÃO CAVALO - suíte, 3 Quartos, bwc, sala,
cozinha, lavanderia, varanda, garagem
L-1005 - CASA DE ALVENARIA - CENTENÁRIO·
suite, 02 Quartos, sala, owc social. cozinha.
lavanderia, churrasqueira e garagem

L-1007 - CASA DE ALVENARIA - ILHA DA
FIGUEIRA - suíte, 02 Quartos, bwc social, sala,
cozinha, área de serviço, garagem, todamurada.
R$800,OO
L-1010 - CASA DE MADEIRA - BARRA DO RIO
MOLHA - 3 Quartos, 2 bwc, sala, copa, cozinha,
lavanderia, garagem, murada.

.'

L-2001 - APARTAMENTO NOVOS - RES.
VICENZI- VILA NOVA - cf 02 quartos, sala com
sacada cl churrasqueira, bwc, cozinha,
lavanderia e garagem. R$ 630,00

L-2002 - APARTAMENTO - VILA RAU - c/"01
quarto, sala com sacada, bwc, cozinha,
lavanderia e garagem. Prédio com elevador. R$
480,00

L-2004 - APARTAMENTO NOVO - VILA NOVA -

cl suíte, 02 Quartos, sala e cozinha conjugadas
e/sacada cf churrasqueira, bwc, lavanderia e

garagem. R$ 900,00
L-2005 • APARTAMENTO - CENTRO . cl 04-
quartos, sala e cozinha conjugadas com sacada
frente e fundos, 02 bwc, lavanderia e garagem.

L-2007 - APARTAMENTO -ILHA DA FIGUEIRA -

cl 03 Quartos, sala com sacada e churrasqueira,
bwc social, cozinha, lavanderia e garagem. R$
700,00

L-200S - APARTAMENTO - ÁGUA VERDE - cl 03
quartos, sala com sacada, cozinha, bwc social,
lavanderia e garagem. R$ 590',00.
L-2009 - APARTAMENTO - ÁGUA VERDE - cf 03
quartos, sala com sacada, cozinha, bwc social,
lavanderia e garagem. R$ 580,00 .

L-2025 - APARTAMENTpS NOVOS - VILA RAU -

cl 02 quartos, sala. cozinha, bwc, lavanderia e

garagem. R$ 550,00

L-2028 - APARTAM�NTO NOVO - CENTRO - cl
suíte, 02 quartos. sala, sacada com

Churrasqueira, cozinha, bwc social, lavanderia e

garagem.

L-2032 - APARTAMENTO NOVO - CENTRO - el
03 quartos, sala, cozinha, bwc, lavandeira,
sacada com churrasqueira, garagem. R$ 68(00
l-2033 - APARTAMENTO NOVO - CENTRO - cl
02 quartos, sala, cozinha, bwc, lavandeira,
sacada com churrasqueira, garagem. R$.620,OO

L-2035 - APARTAMENTO - CHICO DE PAULA -

cl 02 Quartos, sala, cozinha, bwc. lavanderia e

garagem. Com sacada - Prédio tem salão de
festas, portão eletronico. R$ 500,00

L-203S - APARTAMENTOS NI)VOS - ILHA DA
FIGUEIRA - cl 02 Quartos, sala com sacada com

churrasqueira, cozinha, lavandeira e garagem.

L-2047 - APARTAMENTO - CENTRO - cl 02
Quartos, sala, bwc, cozinha, lavanderia e

gar4gem. Prédio cl salão de festas. R$ 600,00
L-3011 - SALA COMERCIAL - CENTRO - cl
41m2', c/bwc. R$500,OO

lOCAÇAO .. 'ÇONSULTE-
)
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. APARTAM ENTOS
, .

. . ,

BAEPENDI - Vende-se,
2 qts, 1 bwc, sacada cl
churrasqueira, prox. a ro-

o

doviária, R$ 95.000,00.
TR. 3370�6370 I 9975-
2943

CENTRO - Vende-se, Ed.
Menegotti, 2 qts + dep.
Empregada, bwc privati
vo, R$ 130.000,00, aceita
carro e/ou imóvel em Ja
raguá I Praias I Itajaí.· Tr.
3248-4258 ou 8401-4000

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

.

ITAJUBA - Vende-se, 2 qts,
mobiliado, R$ 120;000,00.
Tr. 33707881 I 33761315 I
99056588 cl Leonel

JGUÁ/ CURITIBA. - Troca
se ou vende, apto. pequeno

. em Jaraguá do Sul por ou
tro no Centro de Curitiba. Tr.
33764587

o

MEIA PRAIA ITAPEMA
Vende-se, 165,34 m2 , heli-

.

porto, 2 vagas garagem. R$
600.000,00. Tr: 8408-8157
ou 8408-8159.

.

illllffmUI�m�l,

CASAS

o CORREIO DO POVO � Quarta-feira, 10 de março de 2010
,/

RAU - Vende-se, mista,
3 qts, com escritura, R$

,

55.000,00. Tr. 33716069
CRECI11831

-

RAU - venoe-se.. 3 qts +
AM.IZA�E - Vende-s� alve- 'depen.. Tr. 3370�80971
n�na, a��a de 200m, se- 91634439 Tina Creci 9839
rni-mobüada. terr. 450m2,
liberada pi financiamento

o

SANTO ANTONIO - Vende-
bancário. Prox, ao posto se, Joinville,

o

alv. R$ 40
novo. Tr: 8843-5751. 000,00, aceito carro no ne

gócio. Tr: 3372-1617.

TRES RIO DO SUL - Vende
se, prox. ao Mercado Laris
sa, alv., semi nova, 68m2,
terreno cl 332,50m2, mu

rado, R$ 50.000,00 + 72
parcelas de R$ 1.000,00.
TR. 8843-5751 .

CENTRO - Vende-se, alv.,
R$

.

130.000,00. Aceita
se troca pi terreno. TR.
91375573 Creci 1831

,IUIIWINIIWIIIIIIIII TERRENOS

AGUA VERDE - Vende
se, murado, cl escritura,
450m2, prox. ao Posto
Marcola, R$ 80.000,00.
TR.33716069

AGUA VERDE - Vende-se,
prox. ao Breithaupt, livre de
enchente, 614m2, cl escri
tura, R$ 87.000,00. Aceita
se carro. TR. 91375573

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

.

ANA PAULA - Vende-se,
400m2, prox. ao Colégio
Maria Salai, R$ 55.000,00
negociavel. Tr. 91375573

AVAl - Vende-se, 360m2,
pronto pi construir, legali
zado, aceita financiamento
bancário, R$ 45.000,00. Tr.
9183-8081

.

ITAJUBA - Vende-se, nova,
alv.. Tr. 91434423

.
BARRA VELHA - Vende-

,
. se, terreno no tabuleiro,

JARAGUA 84 - vende-se, ' frente pi o mar, 300m2, R$
385m2, 2 qtos, �ala con- 150.000,00. Tr. 88146407
jugada cl a cozinha. R$
50 000;00 á combinar. Tr: BARRA DO RIO CERRO -

3273-7195. Vende-se, 599,88m2, prox
a Buzmaq, R$ 115.000,00.
TR. 3370-6370 / 997'5-
2943

JARAGUÁ 99 -.Vende-se,
nova, alv., 120m2, terreno
esquina" murada, 2 qts +

1 suite, garagem dois car

TaS, prox a Malwee, R$
190.QOO,OO. Tr. 99025885
NOVA BRASILlA - Vende
se, terreno' cl 740m2,.....casa
cl 240m2, 1 suite, 3 qts,
2 bwc, piscina, área de
festa. R$ 550.000,00. Tr.
9169�342

PiÇARRAS � Vende-se,
prox ao fórum, ou troca
se por' imóvel em Jaraguá
do Sul. Tr: 9975-3090 ou

3371-1243 cl César.

BARRA DO RIO CERRO/
PRAIAS - Troca-se, terre
no na Barra do Rio Cerro,
por meia água na praia. Tr.
33709217 OU 99895750 .

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

GUARAMIRIM - Vende-se,
pi chácara, prox. ao períme
tro 'urbano, 15.000m2, R$
95.000,00. TR. 3373 3311
199625885

ILHA DA FIGUEIRA -

, -vence-se, 120.; m2,' .R$ Vende-se,' 450,00m2, R$·
70.000,00. Tr. 3275-0560. 80.000,00. Tr. 3370-6370

/9965-9934 / 9975-2943.

ILHA DA FIGUEIRA - Ven
de-se, 15x30 = 450m2,
Rua Ricardo Karssner, as

faltada. Tr. 99695540

JGUA/SCHROEDER - Com
pra-se, acima de 3.000m2.
Tr.33714008 I 88026635

LOr. CORUPÁ - Vende-se,
, prox. ao Colégio, 400m2, R$
52.000,00. TR. 33716069

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

NAVEGANTES - Compra
se. Tr: 3275-3736.

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

PiÇARRAS - Vende-se,
proximo ao fórum. Troca
se por imóvel em Jaraguá
do Sul. R$ 95.000,00. Tr:
9975-3092.

PiÇARRAS .

.:' Vende-se, 3
quadras da praia, Q76m2,
Rua das Figueiras esq. Com
Pedro Bencz. R$ 80.000,00
aceita negociação. Tr. 8402
8775

PiÇARRAS - Vende-se,
Beira Mar, 325m2, Rua
das Oquideas 3 lote. R$
100.000,000, aceita nego-

.

ciação. Tr. 8402 8775

RAU - Vende-se, comercial,
507m2, fundos do Mercado
Brasão, Rua Afonso Nico
luzzi. R$ 170�000,OO. Tr.
99757708

SANTO ANTONIO - Vende
se, prox. ao coléqio, cl água,
luz e esgoto, rua asfaltada,
R$ 7.500,00 de entrada +
parcelas de um salário mí
nimo. Tr. 33716069

SCHROEDER - Vende-
.

se, Centro Norte, esquina,
785m2, cf escritura, R$.
60.000,00. TR. 3370-4927

VILA LALAU E ILHA DA
FIGUEIRA - Procura-se, á
partir de 600m2. Tr: 9101-
8302.

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

',011": CHÁCARAS
GARIBALDE - Vende-se, 41
000m2, 3 lagoas, 1 rancho,
com pastagem, toda cerca

da, á 70m., do astato. R$
125 000,00. aceito terr. no

negocio. Tr: 305'5-8262.

JACU-ACU - Vende-se,
54.462,48m2, cl casa

simples de madeira, cl la
goa e energia elémca., R$
138.000.00.Tr.

.

3274.8844

- CRECI/SC 2716J

RIO CERRO II - Vende-se,
50 000 m2, lagoa de peixe,
cachoeira. H$ 120 000,00.
Tr: 3376-0726.

SANTA LUZIA - Vende-se,
sitio cf 375.000,00m2, gro-.
ta funda. Tr: 3370-2855.

o

SANTA LUZIA - Vende
ou troca-se, 21.800m2
, água corrente,
palmeiras,bananal, lagoa.
Tr. 32752037/91184455

SCHROEDER . Ven�
de ou troca-se, chácara
no Rancho Bom, terreno
70.674m2, 2 casas, 3 lago
as, pomar. Troca por casa
em Jguá do Sul. TR. 9148-
2677/9116-9841

SITIO Vende-se,
120.000m2, cl arvores

frutíferas, área propicia
pi pasque e pague, -R$
450.000,00. Tr. 33705603
199735780

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

TIFA AURORA - Vende-se,'
30..000m2, cl nascente e

casa nova, R$ 65.000,00.
Tr.33722818

zx LOCAÇÕES
APTO. - RAU - Aluga-se, 2 .

qts, garagem, R$ 470,00
mensal. Tr. 99932131 San
dra

CASA - BARRA DO SUL
Aluga-se, pi temporada.Tr. .

3376-1553 ou 9903-0545

CASA - CHiCO DE PAULA
- Aluga-se, alv., prox. a Me
negotti. TR. 9171-7766

CASA - JGUA ESQUERDO
- Aluga-se, Rua Osni Anto
nio Pradi, 2 qts, alv., . TR.
3370-8411 após 18hs

.

CASA- JGUA/GUARAMI ..
RIM - Procura-se pi alugar,
2 qts, sala, cozinha, bwc,
lavanderia. Tr. 9167-6964

CASA - PICARRAS/ BARRA
VELHA - Procura-se pi alu- '

.

gar, dia 24 a 3. Tr. 91812725

CASA - TRES RIOS DO SUL
- Aluga-se, prox. ao Mer
cado Larissa, alv., 68m2, 2
qts, sala cl varanda, cozi- .

nha, bwc, área serv., si ga
ragem, R$ 530,00 mensal.
TR. 8843-5751

o

CASA - TRES RIOS DO
SUL - Aluga-se, Rua Alwin
Koch, 130m2, garagem, 3
qts, R$ 550,00 mensal. TR.
3370-1447 Romeu

GALPÃO GUARAMI
RIM - Aluga-se, 300m2. Tr.
33701608

QUITINETE - ILHA DA FI
GUEIRA -- Aluga-se, nova,
1 qto, sala, cozinha, bwc,
serviço, garagem, murada.
Pref. pi solteiros ou casal si
filhos,R$ 400,00. TR. 3370
1821

QUITINETE, QUARTO,
APTO. - CENTENARIO -

Aluga-se, mobiliados. TR.
3370-3561/99583197 .

AMIZADE - Vende-se, 3
qts, R$ � 85.000,00, troca
se por apto no 1 ° e 2a andar.
TR. 91375573 Creci 1831

ARMAÇÃO/PENHA - Ven-
de-se, 130 m2 fica a 200

ALTO PADRÃO - Vende- metros da praia. Tr: 9953-

se, 5 qts sendo 3 suites, 2 5627

bwc, 2 garagens, cozinha BARRA DO RIO CERRO -:-grande, alto. pradrão. TR.
Vende-se, 2 suítes, 1 mas-9186 6262·

.

o

ter, cozinha planejada, lav.,
AMIZADE - Vende-se, 3 sacada, gar., área construí-

qtos, cl garagem. Tr: 3276-
. da 2-DOm2, terr. 400 m2. Tr:

3321. 9609-5924.'

BARRA DO RIO CERRO - BARRA DO SUl- Troca-se,
Vende-se, 2 qts, 1 bwc, sa- por chácara ou terr. em Ja-
cada cf churrasqueira, prox. raguá. Tr: 8824-1107.
a Buzmaq,R$ 115.000,00.
TR. 3370-6370, I 9975-
2943

o
•

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

CENTRO - Vende-se, ed. Tr. 91375573 133716069 -

Maxlrrurn Center, 1 suite, Creci 11831
2qtos , gar. ,salão de fes-
tas, elevador, 2° andar, sa- GUARAMIRIM - Vende-

. cada fechada com sistema se, alv., 3 qts, garagem
reike,que pode ser aberta cl churrasqueira,. livre de
totalmente qdo quiser, enchente, cl escnnra, R$
todo mobiliado com mó- 87.000,00. Aceita-se carro.

veis sob medida. R$270 f' TR. 91375573 Creci 1831
. 000,00, aceito financia
mento. Tr: 3055-2094 ou

911,7-8754.

SALAS COMERCIAIS -

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

AGROPECUÁRIA - Vende
se, Walter Marquardt. Tr.
3370-0370

CENTRO - Vende-se, ponto
comercial, com mesanino,
ideal para loja. T�. 99791101
ILHA DA FIGUEIRA - Ven
de-se, sobrado comercial
e residencial, com merca

do completo funcionando,
600m2, Tr: 3370-4927.

.

LOJA FEMININA - Vende
se, Centro de Jguá, moda
feminina, bolsas e aces

sórios. Tr. 99511107 I
32736762

z: VOlKSWAGEN

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

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

GOL - Vende-se, 09, 1.0,
4 portas, flex, preto. R$
28.000,00 Tr: 3273-5233.

GOL - Vende-se, 99.' R$
4.000,00 entra. + 27
parco R$ 397,00. ou R$
11.900,00 à vista. Tr: 9102-
9254.
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GOL - Vende-se, special
02, 2pts, ótimo estado. Tr:

,

9188-2814 cl Antonio

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

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

GOL - Vende-se, 96, Plus,
1.0, 59.000km, branco,
única dona, R$ 11.500,00.
TR. 9975-1177

GOL - Vende-se, 95, 1.0,
azul, ótimo estado, ,R$
7.000,00. TR. 3376.2533

GOlF _ vende-se, 06,
2.0, automático; prata,
22.500km. Tr. 9981-9777

GOlF _ Vende-se, 09, 1.6,
Sportline, vermelho, único
dono, completo, revisado.
R$ 50.000,00. Tr. 8849
3600 I 4732735144 (após
18hrs)
GOlF _, Vende-se, 95,
GTI, R$ 12.000,00. TR.
33716968

KOM81 FURGÃO _ Vende
se, 07, branco, flex, cl GNV.
Tr. 9979-6850 I 3371-6368

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

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

POlO - Vende-se,04/05,
Sedan, 1.6, 8v ,Flex, pre-
o, 69.000km, AC, OH, VE,
E, RE, CB, RLL 15, FN,

volante escamoteável, R$
26.000,00. Tr. 9973-5229

SAVEIRO _ Vende-se, 05,
lex, legalizado suspensão e

, enon. Tr. 99231153

,SAVEIRO _ Vende-se,
00100, G3, cinza, ótimo
estado. Tr. 33761060 I

�91376250
cl Maicon pela

manhã '

,

AVEIRO � vende-se, 99,
ola, 1.6, R$ 15.000,00.

TR. 33716968
,

SAVEIRO SUN _ Vende
se, 01, 1.8, prata, OH. TR.
99239345

� RENAUT

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 10 de março de 2010

CLlO _ Vende-se, 03, RL, '

1.0, preto, completo, airbag
duplo, ótimo estado, R$
18.800,00.Tr. 9978 6795
Raquel
MEGANE _ Vende-se, 01,
sedan, compl., cinza. Tr:
8433-0088.

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

MEGANE RETH _ Vende
se, 01, 20 dono, completo,
pneus novos. Tr. 99479765

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

I

� PEUGEOT

PEUGEOT 206 _ Vende-se,
02,. prata, AR. OH, VE, TE,
Air bag duplo, pode ser fi
nanciado. R$ 18.500,00. _

Tr: 9975-0078.

PEUGEOT' 206 _ Vende
se urçente. 07, SW Flex,
compl, único dono, R$
26.500,00. Tr: 9918-0000 '

PEUGEOT 206 _ Vende-se,
01, 'Selection, vermelho,
AC, R$ 16.500,00. TR.
99026717 Isabel

PEUGEOT 307 _ vende
se, 07, Griff, complete. TR.
9969-3914 t 3372-3008
Kauê

"

� FORD

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

DEL REV _ Vende-se, 83,
verde; metálico, bom esta
do. R$ 2300,00. Tr: 8459-
8773 ou 8461-3436

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

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

F-1000 - Vende-se, 93,
diesel, cabine simples
(modelo novo) motor
mwm em ótimo estado.
R$ 27.000,00 nego Tr:
99735052

F-1000 _ Vende-se, 86"
turbinada, vidros e trava
elétricos, alarme, OH, ban
co couro, completa, R$
22.000,00. Tr. 99419712CLlO - Vende-se, 04, 16v,

prata, esportivo, completo, FIESTA _ Vende-se, 00,
gasolina, 50.000km, R$ 4 portas, azul, perolizado,', 23.000,00. Tr. 9902 3992 pára-choque oersonaã-

zado. R$14 800,00. Tr:
8405-9689

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

ASTRA _ Vende-se, Sedam
2.0, 02, 4 pts, completo
+ GNV, quitado. Troco por
carro de maior valor, ou fi
nancio em condições espe-

, ciais. Tr: 9101-8302.

to. R$ 16.500,00 a vista paga, cl alarme. 14.000
ou 18.500,00 na troca. n km. R$ 9.500,00. Tr: 8802-
3276-0340 6399.

DAFRA _ Vende-se, 09,
Laser 150cc, prata, baú
givi, cl capa, cadeado,
R$ 4.000,00.' TR. ,3055-
3756/8408-9110

ALFA' ROMEO 164 _ Ven- DRAG 'STAR _ Vende-se,de-se, ,95, impecável, R$ 04, preta, customizada. Tr.
12.000,00. Tr. 99888137 ,33721528 191816689
CLASSE A _ Vende-se, MT 03 \I d 08
01, 160, completo, R$

_ ven e-se, ,

18.000,00.Tr. 33717390
..

160cc, 6.500km, R$
, 22.300,00. TR. 3370-7144 .

ASTRA _, Vende-se,OO, '

KA _ Vende-se, 98, prata, preto, completo + teto, R$
pára-éhoque personalizado, 19.500,00. Tr. 99269663
TE, AL. R$ 10.800,00 si
troca. Tr: 8405-9689.

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

VERONA _ Vende-se" 94,
LX, álcool, rodas de liga
leve, pára-choque per
sonalizado, película. R$

,

8.500,00. Tr: 8405-9689.

VERSAILLES ROVALE _

Vende-se, 96, completo, cl
GNV, acidentado, mecânica
perfeita, R$ 6.000,00. TR.
9914-6979/33718111 Ra
fael

_'"
,

FIAT

ASTRA- Vende-se, 01, Ha
tch, preto, R$ 19.000,00 a
vista e si troca. Tr. 3370-
8307 (horário comercial)
CELTA _ Troca-se, 04, Su
per, 4p. Troco por Fax, 05 a
07. Tr. 33717538 '

CHEVV _ Vende-se, 92, R$
6.000,00. TR. 3275 1467

JEEP _ Vende-se, 61" ga
solina, 4x4, reduzido, R$
18.000,00. Tr. 33740649

JEEP _ Vende-se, 61,' 6 ci
lindros, 4x4, 3 marchas, R$
18.000,00. Tr. 99623664CHEVETTE _ Vende-se, 93,

20 dono, ótimo :estado" R$
7.500,00. TR. 3373 3311 I NISSAN TnDA _ Vende-se,
99625885 08/08, 1.8, automático;

completo, único dono. T�.
88023118

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

CORSA -, Vende-se, 96,
Super, branco, trava elétri
ca, alarme, desembaçador
traseiro, ar quente, limpa
dor traseiro, roda liga leve,

FlORINO '_ Vende-se, R$ 7.500,00-+ 11x de R$
95, ótimo estado, R$ 415,00. Tr. 96156811 cl
10.000,00. TR.3275 1467 Guilherme

PALIO _ Vende-se, 99, 4 CORSA"':' Vende-se, 06, Ha-
portas, branco, cpmpl Tr: tch, Max., 1.0, 8v, 4p, prata,
9618-7945,. AC, OT, LT, ótimo estado, R$

23.900,00 sem troca. TR:
PALIO _ Vende-se, 97, 33704130/91313273
4p, vidro" trava alarme, R$ CORSA PICK UP _ Vende-11.900,00. Tr. 32753538 I
99319410 '

se, 02/03, FT,prata, alarme,'
trava, lona marítima, xenon

UNO - Vende-se, 4 portas, ' e suspensão legalizada,R$
cornp; R$ 4 000,00 entrado 4.000,00 + parcelas. TR.
E + parco Tr: 9618-7945. 91551154 manha

NO \I d 96' 1 ° MERIVA _ Vende-se, 03,U _ ven e-se, , .,'

completa, R$ 5.000,00 en-azul, R$ 8.500,00. TR.
trada + 40x de R$ 956,00.33700983'
Tr. 99886649

UNO _ Vende-se, 96, MiI-
MONTANA _ Vende-se,le Ep, 2p, R$ 8.800,00.Tr. 09, prata, 12.000km, na33719157

'

garantia, cl acessórios,R$
UNO - Vende-se, 96, bordo, 28.500,00. TR. 84927285
2 portas, 2° dona. Tr: 9152- OPALA - 'Vende-se, co-7848 modoro 83, azul, 2 pts. Tr:

9188-2814.

S10 _ Vende-se, 00, 2.2,
4x2, GNV, cab. Simp., VE,
TE, AL, LM, 4 'pneus no
vos. Otimo estado. R$
25.500,00. Tr: 9967-9864.

z: CHEVROLET

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

Classimais 11

SHADOW - vence-se, 600
VT, 01, 20 dono, em ótimo
estado. Tr: 9993-3937

SHADOW 600 VT _ Vende
se, 01, cromada. Tr: 9993-
3937.

SUNDOWN _ Vende-se"
Web EVO 100, 06, preta,
partida elétrica, grátis 2
capacetes preto. Tr: 3275-
3105PAJERO SPORT _ Vende-

se, 02, disel, 2.8, comple- TORNADO - Vende-se,
ta, 4x4, R$ 48.000,00. Tr. 04, pi trilha, cl doc.' Tr.
91151154 922000341 33712697 Cel-

,

PICASSO _ Vende-se, 02, so

exclusive, AR, banco de TWISTER Vende-se,
couro, cornpl, ótimo, es- 07, bordo. Tr. 33713570
tado. R$ 24 500,00 . Tr: 188216776
8862-0017. ,

XR 250 _ Vende-se, 04, tor-QUADRICICLO _ Vende-se, nado, equipada pi trilha, H$08, 'Suzuki 750. Tr. 9973- 3.500,00. Tr. 92140486,8618

,

VW 8150 _' Vende-se, 01,
81Z _ Vende-se, 05,' C1 00, cl baú, branco. Tr. 9979-
preta, cl partida, 16km, R$ '6850 I 3371-6368
3.300,00. Tr. 9975 6078 ou
33722348

TOVOTA _ Vende-se ou tro
ca-se, 04, HILUX, 3.0; tur
bo, 4x4, preta, gabine dupla,
couro, 'compl. 58.000KM.
10 dono. Tr: 3376-5122.

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

.: MOTOCICLETAS

81Z _ Vende-se, 03, 100cc,
sem partida elétrica, preta,
oferta, R$ 3.300,00. Brinde
capacete. Tr: 33702060 ou
9948-9644.

S-10 _ Vende-se, 04/04,
turbo diesel interculer, cabo 81Z _ Vende-se, 07, 125,
Simples, AC/OHNEIl E e preta, cl partida, 10 dono,

ASTRA - venoe-se. 05, se- sistema de rastreamento. 10.000 Km. R$ 4.500,00.
dan, confort, 4 portas, 2.0 R$ 39.000,00. Tr: 9107- Tr: 8405-9689.

flex, prata, cornpl 10 dono. 6932.
CG _ Vende-se, Titan.R$ 31.000,00. Tr: 3273-

S10 _ Vende-se, 00, diesel, 125 ks, prata, cl baú, R$5233.
ABS, AC, DH, prata. TR. 2.700,00. TR. 337173171

.ASTRA - Vende-se, 08, pre- 99239345 99267616 '

to, roda 16", ipva pago, úni- VECTRA _ Vende-se, 97, CVX 250 - Vende-se, 08,
co dono.Tr. 99294800'

, gls, 2.0, bordo, comple- Twister, licenciada, 2009

V8R 125 - Vende-se, 06,
vamáha,14.000 km, verme
lha, cf baú e capacete. Tr.
8443-3999 f 3376-1996

z: CAMINHÕES

MERCEDES 8ENZ l1214-
Vende-se, 94, cl baú, bran-

-

co. Tr. 9979-6850 I 3371-
6368

'

SCANIA T112H _ Vende-se,
83, todo revisado, pneus
novos.TR.3370-7144

TRUCÃO _ Vende ou tro
ca-se, 81, Fiat, mecânica
Mercedes, R$ 25.000,00.
Tr.99380871

REVENDEDORAS _ Aten
ção, temos algo diferente e

especial pi você aumentar
sua renda. TR. 327520631
91942338

\
'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



'-.-

CLíNICA
��LOS
CHEVROLET
�SpaCIAL PARA MUlHERE.S/é).D <

Faça o seu check-up grátis de 30 itens

e ganhe um brinde exclusivo na Emmendõrfer.*

DIAOS/03
Aula de mecânica'

_

básica especial .

.

para mul�.eres na
. Emmendorfer..

I nscreva-sel
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Painel digital
Computador de bordo

Z A�PS
Garantia

, . v:. .'
Direção elétrica

, . V
Alerta de limite de velocidademaxlm.a" .. ,,�
Limpador de para-brisas com temporizador speed-sens,t,ve

v:
.. Banco traseiro bipartido (encosto/assento) .v:
Trava elétrica no porta malas

�
;�:Se�:�::O:ed::�::� ;�a:�::nças �
Volante com regulagem longitudinal �
Menor custo de seguro v::
Rodas de liga-leve aro 15" V
Rádio CD com comandos no volante

()
Preço (Tabela oficial da montadora) f!;J31."

c- �
Não

Não

'A�I> 'AdI> ,AdtJ

Não Não Não

Não V Não

Não Não Não

Não Não Não

::ÇNão Não

Não Não

Não �
Não

Não
Não

Não Não Não
r

Não Não Não

Não Não

/ti ,1.()"

NOVA SÉRIE C3 SOLARIS�
AGQRA COM TETO ,SOLAR
E CAMBIO AUTOMATICO.-

CITROEN C34
a partir de R$

37.990,°01
P�IMEIRO PAGAM'ENTO
50 DEPOIS 'DA COPA2

• Fontes de inforrna$:sites oficiais das montadoras dtadas, em fevereiro de 2010. * * Preço do Chevrolet Agile 1.4 LT com pintura metálica baseado na configuração 03 da
montadora. * *. Pi.s características e preços dos veículos mencionados nesta peça podem ser alterados pelas montadoras a qualquer momento, sem aviso prévio,

ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR
E CONHEÇA TODOS OS OUTROS DESAFIOS.

-

14�à vista, não induem frete, seguro e opci�is, sem troca, válido apenas para os veírulos aqui anun<iados, linha Gtroen Okm 10/11. 2 �Promoção "Pri�iro�ffie!lt0 só depois da Copa" válida para os dientes que realizarem pedido firme deCO!)lpra de 25/2/2010 a 15/03/2010 ou enquanto durar o estoque! para modelos e veI5ÕeS Gtroen Okm. Leasing realizado pelo Banco ltaú com 10%?e entrada e saldo em 24x com taxa de, a.m. para l' pagamento em !Xl dias apos a assinatura do contrato. TC RS 982,00. Confira a CET em uma de nossas concessionánas. 3 -.Série espeaal, limitada a 1.400 unidades no Brasil. Consulte valores en-nessas concesslonanas. 4 - 2 anos de garantia sendo 1 pela Gtroen do Brasil e 1 pela Le Monde, confunne contrato assinado entre dlente e roncessJonaria. Imagens meramente ilustrativas.

CRÉATfVE TECHNOlOGIE

.'
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I '. ,If[{ Rio Jaraguá; traves�ão dos fundos. c?m I

EDITAL DE PRAÇA/LEILÃO terras de Arthur Heidecke; lado direito, IIcom terras de Volrad Specht; lado
I

COMARCA DE JA�GUÁ DO esquerdo, com Wendelin Leithold e r
: SUL 1 a VARA CIVEL Francisco Milbratz, cadastrado no INCRA I

: 2 •_. ,sob nO 801.062.019.836-0, matrícula 7.256 I .

I
1 Lellao/Praça. 16/0312010 -14.00 horas do CRI da Comarca de Jaraguá do Sul' I

I P�rv�l?rigu.alousuperioràavaliação. avaliação R$ 20.000.00 em 13/05/08: Ii 2 LellaofPr��: 29/03/2010 -14:00 h.oras Depositário:Gerson Bachmann. Vistoria: !i
A que':l mais ofertar, desde que nao a EstradaGaribaldi, Jaraguá do Sul.

I preço �II .

Processo: 036.05.009072-6 I
I Lo�al. Fórum.d: Jaraguá do Sul-SC �ua. Exeqüente: Banco Bradesco SIA . I
I G.Ullherme Cristano Wackerhagen, n 87 Executados: Parhamm Indústria I

! Vila No�a, f?ne: (47) 3�75-72?0: Metalúrgica e Comércio de Máquinas e I
I
Advertenclas: 01) Flca� intimadas as PeçasLtda.eGhazalehParhamfard . I

I pa�es através dest� Editai, c�so nã� o Bens: 01) 50,00m de mangueiras I
I sejam pel� Sr, Oficiai de JUS.tlça (��Igo hidratantes e pneumáticas; avaliação I
I
687 CP�)� 02) Os cred?res. hlpotecan�s, unitária R$ 89,50; totalizando R$ 4.475,00; I

I usufrut�a�os ou senhono direto que nao 02) 20 peças conexões hidráulicas; I

I foram Intlma?os pessoalm�nte,. ficam avaliação unitária R$ 30,00; totalizando R$ I
I
neste �to intimados. da realizaçao dos 600,00; 03) 800 peças correias industriais II respectivos �r�ças/�ellões (art. 698 CPC), para máquinas e montagem; avaliação

I 03) A verificação do estado de unitária R$ 48 00' totalizando R$ I.
I con.servação dos bens poderá ser 38.400,00; 04) 20.00o'.00m de fio elétrico; 1

i reali�ada pelo pretenso arrematante. se avaliação dometro R$ 0,20; totalizando R$ !
I des�jado, me?lante acompanhamento de 4.000,00; 05) 130 peças de rolamentos; II Oficiai de Justiça r

-

·tá· R$ 25 00 t t I' d R$I VICENTE ALVES PEREIRA NETO
ava laça0 Uni na ,; o a zan o !I

L 'I
.

p' bli Of" I R "
3.250,00; 06) 05 CT parafusos e porcas; I

: el.oelro U IC? reta e ura, avaliação unitária R$ 79,00; totalizando R$ I
I devidamente autonzado pelo. Exmo: �r. 395,00; 07) 20.000,00m de fio elétrico; I
: Dr. �DENILD,o DA SILVA. JUIZ de Dlrelt� avaliação R$ 4.000,00. Total da avaliação I

i da 1 Vara Clv.el da Comarc�_de Jaragua R$ 55.120,00 em 06/03/06. Depositário: 1I do Su�, vend�ra em Praça/Lellao, n� forma Ghazaleh Parhamfard. Vistoria: rua I.

I da Lei, em dia, hora e local supracitados, Walter Marquardt, 2820. Vila Nova,.1
I -os be.ns penhorados nos processos a Jaraguá do Sul. !
I sequir -

.

Ónus: Os tributos incidentes sobre os !: Proc�.sso: 03�.97.0000.�3.0/001 bens móveis e imóveis. multas sobre os

I Exequente:Wilson Knon�r automóveis bem como contas vinculadas I
I Executado: Marmoraria e Pedras às concessionárias telefônicas correrão Ii Jaraguá ltda.ME. por conta exclusiva do arremat�nte. Para I
I Bem: 03 mesas.de gra�lto_redon.d��, com arrematação em primeira praça, os valores I
I 1,40m, com p�; avahaçao unltana R$ das avaliações serão corrigidos I
I 1.100,00; totahza�d.o. R$ �.300,oo �m monetariamente até a data do leilão/praça, !I 18/04/06. üeposltário: Ehane MaCiel onde o valor do lanço não poderá ser

! Zattar, Vistoria: rua 12 - A�. Prefeito inferior à avaliação efetuada, sendo que, I
i Waldemar Grubba, 4133, Vila Lalau, não ocorrendo a venda ou adjudicação I

i JaraguádoSul. nesta, será levado à segunda
I

I Processo: 036.99.001190-4 oportunidade conforme data e horário
I Exequente: Silvério Stenger supra. onde haverá a alienação a quem
I Executados: 'Mibety Transportes e mais ofertar (art. 686, VI, CPC). desde que I
I Desdobramento de Madeira Ltda. e não a preço vil (art. 692, CPC). Os i
I Rovena G. Shoroeder . honorários do Leiloeiro na razão de 5% !
: Bem: Serra-fita Turbina, para madeira, (cinco por cento) correrão por conta do I
I modelo SFA-1, com desdobro, série nO comprador, remitente ou adjudicante em !
I 316, 2.200Kg; avaliação R$ 11.000.00 em caso de arrematação, acordo/remição ou II 16/03/06. Depositário: Elmiro Benthirh. adjudicação, respectivamente, conforme I

I Vistoria: rua 506-Feliciano Bortolini Firma. competente Portaria expedida por esta i
I Barra do Rio Cerro, Jaraguá do Sul-SC. Comarca. Informações com o Leiloeiro !
I Processo: 036.99.005284-8/001 Público Oficial e Rural VICENTE ALVES I
: ElÇeqüente: PedroSavi PEREIRANETO, fone/fax (47) 3026-1615, I
i Executados: Salete Bachmann e site www.agencialelLí!9.co.ID... .J�r. end, Av" !
I GersonBachmann. . .Hermann August Lepper, 1.500, Saguaçú - 1
I Bem: Parte ideal de 10.000,00m2, dentro Joinville-SC. Exmo. Sr. Dr. EDENILDO I
: da área maior de 54.450,OOm2, nos fundos. DA SilVA, Juiz de Direito da ia Vara Civel I
I do lado par da Esírada Garibaldi, distant{da Comarca de Jaraguá do Sul.

.

I
I 30,00Km do centro, Jaraguá do Sul. I
I • I
j..._ .. _. ,_.�_. ,__.� • '_. H__ ' . ._._H. .__._,_. ,_,__ .J
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-.---"'---"--'-'-"'-'-"-"�"'-'-"-'-'--"-"'-'lI I! 45.40m, da esquina com BR-280-RQd. I

I Íl·. Prefeito Engelbert Oeschler, Jaraguá do III h
� Sul, confrontando: frente, 15.00m, com a

i EDITAL DE PRAÇAlLEILAO rua 214-Paulo Kraemer coincidindo com I

! COMARCA DE JARAGUÁ DO o alinhamento de meio-fio; travessão dos i
i SUL _ 2aVARA CíVEL fundos, 15,00m, com lote 46; lado direito, II .' 28,OOm, com lote 26, e lado esquerdo, I: 1q Leilão!Praça: 16/03(20,10 -1�:09 horas 2?,00m. co� o lote 24 de Amau:i José II Por valongual ou supenor a avahaçao. Gerent, edificado com construçao em

I 2� Leilão/Praça: 29/03/2010 -14:00 horas alvenaria, com aprox. 200,00m2, matrícula II A quem mais ofertar. desde que não a 25.467 do CRI da Comarca de Jaraguá do
I preço vil ' Sul; avaliação R$ 140.000,00 em

I Local: Fórum de Jaraguá do Sul-SC Rua: 20/05/08. Depositário: Anderson Luiz
I Guilherme Cristiano Wackerhagen. nO 87 Goya e Valci Geren!. Vistoria: rua 214-
I Vila Nova, fone: (47) 3275-7200. Paulo Kraemer, Jaraguá do Sul.
I Advertências: 01) Ficam intimadas as 3· Processo: 036.07.004918-7

I partes através deste Edital, caso não o Exeqüente: Auto Mecânica Burges
I sejam pelo Sr. Oficial de Justiça (Artigo Ltda.
I 687 CPC)'; 02) Os credores hipotecários, Executado: ArlindoBorges daRosa II usufrutu.á�os ou senhorio direto que, não Bem: VeículoNectra 2.0, azul marinho, II foram Intimados pessoalmente. ficam placasBXL9911 4portas 1999··avaliação
i neste �to intimados. �a realização dos R$ 20.000,00 e� 30/10/08. De'positário:
I respectivos �r�ças/�eiloes (art. 698 CPC); Ivani Borges da Rosa. Vistoria: rua Camilo
I 03) A verificação do estado de Picolli, 190, Estrada Nova, Jaraguá do Sul.
I conservação dos bens poderá ser Ônus: Os tributos incidentes sobre os
I realizada pelo pretenso arrematante, se bens móveis e imóveis multas sobre osI desejado. mediante acompanhamento de automóveis bem como �ontas vinculadas
i Oficial de Justiça. às concessionárias telefônicas, correrão II VICEN.TE A�V�S PE.R�IRA NETO, por conta exclusiva do arrematante. Para

I Lel�oeJro Public? Oficlal e Rural, arrematação em primeira praça, os valores
I devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. das avaliações serão corrigidos
I Dr: BRU,N,? MAK�WIECK� SALL�S, monetariamente até a data do leilão/praça,
I JUIZ de Direito Substltut? da 2 Vara Clv�1 onde o valor do lanço não poderá ser I

I da Comarca .�e Jaragua do Sul
.. vende.ra inferior à avaliação efetuada, sendo que, I

I em Praçad.eilão, na for�a da Lelt em dia, não ocorrendo a venda ou adjudicação II hora e local .supracltados, o.s bens nesta, será levado à segunda I

I penhorados nos processos a segUir: oportunidade, conforme data e horário

IrI 1· Processo: 036.96.001247-3
.

supra. onde haverá a a1ienação a quem
I Exeqüente: Banco Itaú S/A mais ofertar (art. 686, VI, CPC). desde que
I· Executado: Resivale Combustivel não a preço vil (art. 692, CPC). Os I
I Catarinense Ltda. honorários do Leiloeiro na razão de 5%

!I Bem: 50.000L de óleo combustível (cinco por cento) correrão por conta do
I recondicionado: avaliação R$ 38.000,00 comprador. remitente ou adjudicante em

I em 07/03/06. üeposltárlo: Antonio caso de arrematação, acordo/remição ou I
! Fossile. Vistoria: estrada Geral de Três adjudicação, respectivamente. conforme !II Rios do Norte, sln, Jaraguá do Sul. competente Portaria expedida por esta
2 - Processo: 036.96.001699-1 Comarca. Informações com o leiloeiro

I Exeqüentes: Chalé Imobiliária e Público Oficial e Rural VICENTE ALVE� I
I Representações Ltda. e Sebastião PEREIRANETO,fone/fax(47)3026-1615, II Spengler . site \WI!W.agencial�,ªo.CQ.m.br, end. Ay,I Executados: Anderson Luis Goya e H�rm�nn August Lepper, 1.500, Saguaçu-
I Valci Gerent JOlnvllle-SC. Exmo. Sr. Dr. BRUNO

! Bem: Terreno com área de 420,00m2• MAK�WIECK! SALL�S, Juiz de Direito_

I constante do lote 25, localizado no lado par Substlt�to da 2 Vara Clvel da Comarca de I
I da rua 214-Paulo Kraemer distante Jaragua do Sul. JI . ,

L�.�_,_., .� .,__"_,__ . ._.,_._,_ .. _, ......._.._._._� .._,._" �__.� � .._,_._�.,_,

.

OCEANO CONFECÇÃO
. SU·RFWEAR

l!.!l··· .

Está contratando paratrabalhar em Joinville:

GERENTEDEPRODUCAo
Formação Superior completa na área. Sólidos
conhecimentos do processo produtivo de confecção de
moda surfweàr, desde a matéria rima ao roduto final.

CRONOMETRISTA
Cronometrar tempos e avaliar ritmos. . Ter atenção
concentrada e bom relacionamento em equipe. Desejável
conhecimento no processo produtivo de confecção.

ENCARREGADA(O)DETALHAÇAO
Habilidades técnicas de enfesto, conhecimento em

planejamento de' risco e corte.Ter liderança e bom
relacionamento em equipe.

OFERECEMOS: Salário compatível com a

função, moradia, alimentação e plano de saúde.

Interessados (as) enviar currículo para curriculo oceano.com.br,
ou comparecer à

Rua Copacabana, 2191 - Floresta - Joinville/SC. Tel.(47)3429-3000

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: Das 19h às 04h.
Rua Joaquim Francisco de Paula, 1058
Chico de Paula

3273·2347 I 8853-9716

CLASSIFICADOS O CORREIO DO POVO • EMPREGOS
Se você está procurando emprego, ou que anúnclar suas vagas; O jornal O

Correio do povo pode te ajudar! Agora nos classificados, seção.de empregos!
.

.

Ligue para 2106.1919 e informe-se

OPORTUNIDADE

* Cadastro sob consulta SPC e SERASA

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

,
.
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PROGRAMA DIREÇÃO LIVRE: VEíCULOS PARA
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.

LINHA UTILITÁRIOS PARA FROTISTAS:
SOLUÇÕES DO TAMANHO DA SUA EMPRESA.

Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

G?-UPO
STRASBOURG=

20�
Strasbourg Jaragua do Sul (47) 3274-1900

R. Relnoldo, 414
Itajaí (47) 3344-7000
Brue�ue(47)3355-4500

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

�I

Imagens somente para fins ilustrativos. Promoção Março Comemor� os 200'a�os de Peugeot é um� campanha �a Peugeot.do Br,asi!,Toda linha Peuqeot 307 com taxa 0% ZERO de juros no financiamento na seguinte fondição.
(50% de entrada para toda linha 307 e saldo em 12 meses sem JUros l, existem outras condições de financiamento dlspcníveis nas Concessionérias Strasbourg. Preço sugerido para o Peugeot 307 Sedan Presence 1.6l

Flex,Airbag duplo, freios ABS, 05 portas, ano/modelo.:09/10, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura sólida; a partir de RS 47.990,00 à vista com frete incluso - com + RS 2.900,00 ( Pacote Pack
l, rodas de liga leve 16", faróis de neblina, CO-mp3 com comando na direção e teto solar elétrico. O PREÇO DE RS 47.990,00 É EXCLUSIVAMENTE PARA O MODElO PEUGEOT 307 SEDAN PRESENCE 1.6l FLEX - ANO/MODElO.:09/10
EM ESTOQUE NA CONCESSIONÁRIA. Peugeot 207 HS XR 1.4l Flex, 05 portas, ano/modelo.: 10/10, Air condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura sólida, preço público sugerido paravenda à vista a partir
de RS 34.900,00 para todo o Brasil, com frete incluso.Peugeot 207 Passion XR 1.4l Flex, 05 portas, ano/modelo.: 10/10, Air condicionado, direçáo hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura sólida, preço público sugerido
para venda à vista a partir de R$ 37.790,�0 para todo � Bras!l, com fre!e incluso.Sujeito à aprovação de c;!édi�o, �ara ,:"aiores informações sob�e o Progra�a 0i�e5ão livre Peugeot e Lin�a d; .utilitários para f��tistas, consultar
a Concessionária Strasbourg da sua regiao. As condições aorna poderao ser-alteradas se houver alteraçoes Significativas no mercado financetro, sem avrso previa. Estoque das Concesslonárias Peugeot partkipantesPeuqeot
207 HB XR 1.4l Flex,S portas, pintura sólida, ano/modelo 10/10 - 02 unidades;Peugeot 207 Passion XR l.4l Flex, ano/modelo.:10!10, 05 portas, pintura sólida, frete incluso - 08 unidades.Peugeot 307 Sedan Presence 1.6l
Flex, Airbag duplo, freios ASS, ano/modelo.:09/10, 05 portas, pi_ntura s61�d�, frete incluso - 01 unidade. �razo.de vigência da p.r�moção d� 03/03/2010 à 31/0312010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para
outras promoções. Para mais informações sobre preços e condições espectais, consulte a Rede de Concessionárias Peugeot partrcrpantes. ligue para 0800-7032424 ou acesse www.peugeot.com.br.

PEU'GEOT
peuceOT
ASSISTANCE De Segundo a Sexto das 8h às 19h Sábados até as 13h. - V\iww.strasbourg.com.br MOTION & EMOTION

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• 4 filés' de frango
• 200 g de abacaxi em.cúbírrhos
• 2 colheres (sopa) de molho de soja
• ;[/2 xícara (chá) de suco de abacaxi
concentrado sem açdcar J

'

• ,114 de xícara (oháj.de água
• 1 colher (sobremesa) de
vinagre de maçã ,

• 2 colheres (sopa) de geleia de
abacaxi

• 1 colher (sopa) de, maisena

Coloque uma porção do recheio sobre
cada peito de frango, dobre as tateraís

'

e enrole. Prenda com um palito para o

recheio não sair. Coloquê, as trouxlnhas
de frango, uma ao lado da outra, em uma

, .

fôrrna.refrarárla, com o palito para baixo.

Espattre em volta o abacaxi; reserve.

RECHEIO
A parte, coloque o molhá de soja, o

"f ,. W}'.;..
suco de abacaxi, a água, o vinagre, a
geleia e. a rrraisena. Mistúre muito bem
,'e leve ao microondas em potência alt�
por:3 a 4 minutos, ou até Q mistura

engrossar, mexendo a capa d;'minuto.
Despeje sobre o frango, cubra com

papel-rnanteiga�e leve-ao forno por 10
a :15 minutos em potência alta, giranao
2 vezes, Estará cozido quando a

e-,'carne

perder a cor rosada. '

,

' ", �

MODO DE PAEPARO:
Coloque os. fitês,entre dois pedaços ele
plástico e bata atê deixá-los finas. Pt;lsse

S
taíl
d
• INGREDIENTES: '

• 1 pitada de sal
• 3 mangas
• pimenta a gosto
• 1 colher (chá) de açúcar
• 1 pimentão verde
• lcebola Corte a cebola e deixe de

molho na água fervente.
.

Bata 1/2 manga no

liquidificador para fazer o
molho juntamente com o

açúcar, o sal e a pimenta.
Misture as mangas,
cebola e o pimentão
em tiras com o molho

e sirva frio.

• MODO DE PREPARO:
Corte as mangas e o
pimentão em tiras bem finas.'

... '

.MODO DE PREPARO:

Preaqueça o forno a 180 oC. Bata
as claras em neve firme, juntando
aos poucos a frutose, sem parar de

.

bater. Adicione o suco e as raspas
de limão. Unte com margarina e

polvilhe com frutose uma fôrma
para pudim; despeje amistura de
claras e leve para assar em banho-

.

marta por cerca de 30 minutos, ou
até que o pudim esteja cozido.

Retire-o do forno e espere atê'
esfriar totalmente. Enquanto
isso, prepare o molho. Coloque'
a framboesa no liquidificador e
bata-a bem. Passe o purê por
uma peneira para remover as
sementes. Bata as gemas até que
fiquem espumosas e' dobrem de
'volume. Acrescente o adoçante,
o iogurte e o purê e bata por
cerca de 5 minutos. Desenforme
o pudim em um prato de servir,
coloque por cima o molho e

decore com algumas framboesas.
Leve à geladeira atê servir.

• INGREDIENTES:
• 8 claras de ovo

• 16 colheres (sopa) de frutose
• 1 colher (sopa) de suco de limão

'raspas de limão (1Iimão)

MOLHO DE FRAMBOESA
• 200 g de framboesa fresca
• 2 gemas de ovo' ,

• 1 envelope de adoçante
• 2 colheres (sopa) de iogurte
desnatado

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRÔNICA
QUINTA-FEIRA - SEXTA-FEIRA

CINEMA
SÁBADO

KellyErdmann,
jornalista

TERÇA-FEIRÁ
LuizCarlosAmorim,
Escritoreeditor

CharlesZimmermann, Carlos Henrique
escritor Schroeder, escritor

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Invictus (l.eg) (16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)
(14h - sex, sab, dom, qua, qui)
• Cine Breithaupt 2
• Avatar (Leg) (18h - todos os dias) _

• Um Olhar do Paraíso (l.eg) (21h20 - todos os dias)
(15h30 - sex, sab, dom, qua, qui)
• Cine Breithaupt 3
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub)
(14h, 15h50 - sex, sab, dom, qua, qui)
• Premonição 4 (teg)
(17h40, 19h30, 21h20 - todos os dias)

-

JOINVILLE
• Cirie Cidade 1
• O Lobisomem (Leg) (15h, 17h, 19h, 21h - todos
os dias)

J

-Infidelidade é sinal de burrice
\

Pronto!
Está resolvido. .Enfim, surgiu

uma explicação razoável para a traição
masculina, e não venham dizer que é
instinto: é pura burrice. É isso mesmo.

Nada de ficar chorando pelos cantos. Olhe com
piedade para o galãmetido a garanhão que por
anos atarantou sua vida. Não se trata de ne-

I

nhuma piada das mulheres comprometidas e
.

de nenhum plano diabólico de vingança. São
os cientistas que afirmam: homens inteligentes
são mais propensos a valori- ,-

--------------------------

zar a exclusividade sexual do

que os menos inteligentes.
Publicado na - revista es

pecializada Social Psycholo
gy Quarterly, e coordenado

pelo especialista em psicolo
gia social, Satoshi Kanazawa,
o estudo garante que os infiéis tendem a terQI
mais baixo e sermenos inteligentes.

Depois de ler uma reportagem sobre o as

sunto, fiquei imaginando como existem ho
mens burros nesse mundo. Brincadeirinha,
calma!

Por muito tempo a palavra adultério foi
acompanhada de '-um certo charme. Beijos
roubados, encontros escondidos, suor, tra
vessuras. Letra de samba; tema preferido de
Nelson Rodrigues. Depois virou rotina de

NOVELAS.

moderninhos. A monogarma passou a ser

um bichó esquisito, coisa de gente defasada.
As mulheres entraram na roda e passaram a

disputar com os homens cada ranking novo
sobre- quem são os mais infiéis: eles ou elas.

Os coerentes dizem que a paixão é chama

que se apaga e que sucumbir a uma aventura
é humano e natural. Os românticos adotam
o lema 'até que a morte nós separe'. O que
eu acho lindo, mas perigoso. Os práticos

dizem que o que os olhos
.

não vêem o coração não
sente. Já Vinicius de Mora
es desejou: "que seja infinito
enquanto dure". Sincero e

poético.
-

Agora, garotas, vocês ja
sabem, traição é burrice,

'então, antes de entrar em uma relação, ana-
,lisar o boletim do pretendente virou pré
requisito. Os. Cdf's. estão com tudo. Ah, o

que os cientistas esqueceram de dizer é que
mandar flores, escrever declarações, pagar a
conta do restaurante e abrir a porta do carro
também são sinais de evolução da espécie
màsculina. Os cafajestes que me desculpem,
mas fidelidade e inteligência são combustí
veis para qualquer relação. E remédio para
toda e qualquer dor de cabeça. Não, é?

CAMA DE GATO
Miguel diz a Rose que a culpa por ele ter

ficado tanto tempo longe foi da mãe de Rose.
Rose fica inconformada com-a presença do pai.
Pompeu entrega uma carta para Alcino na qual
conta tudo o que sabe sobre Verônica e tem
um enfarte. Loló se despede de sua neta, que
afirma que voltará com os amigos para visitá
Ia. Salviano lê um trecho da carta de Pompeu.
Miguel conta histórias para Regina e Francisco,
que ficam encantados. Gustavo decide dar uma
nova chance a Heloísa. Saíviano convence Antô
nio a dizer onde Jair está e os policiais seguem
para o local para tentar prendê-Io.

• Cine Cidade 2
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub) (14h40 - todos os dias)
• O Fada do Dente (Dub) (16h40, 18h40 - todos
os dias)

• Avatar (Dub) (20h40 - todos os dias)
.• Cine Mueller 1
• Simplesmente Complicado (Leg)
(14h, 16h45, 19h30, 22h - todos os dias)
• Cine Mueller 2
• Percy Jackson: O Ladrão deRaios (Leg)
(13h40, 16h15, 18h45 - todos os dias)

TEMPOS MODERNOS
Ditta:-cede ao pedido dos filhos e decide

ficar no Brasil. Nelinha vai visitar Tertuliana no

hospital e descobre que Regeane a socorreu.
Bárbara surpreende Ramón, roubando-lhe um

beijo. Nelinha conversa com Tertuliana e conta

que ela e Zeca nunca mais ficarão juntos. Alba
no impede que Deodora continue trabalhando
na área de segurança e ela assume a função
de faxineira. Niemann recebe Goretti em seu

apartamento. Faustaço conta para Nelinha que
Tertuliana irá se recuperar na fazenda. Nelinha
pede para Zeca se afastar. Goretti comunica a

Albano que Niemann será seu conselheiro,

LANÇAMENTOS

Brinquedos vivos··

• Um Olhar do Paraíso (teg)
(21h20 - todos os dias) -

• Cine Mueller 3
• O Lobisomem (teg)
(14h20, 16h30, 19h10, 21h40 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Percy Jackson: O Ladrão de Raios (Leg)
(13h40, 16h20, 18h50 - todos os dias)
• Zumbilândia (21h30 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 2

Simplesmente Complicado (Leg)
(�4hl0, 16h40, 19h20, 21h40 =todos 6s dias)
• Cine Neumarkt 3
• Onde vivem os Monstros (teg) -

(13h50, 16h30, 19h10, 21h50 - todos os dias)
.• Cine Neumarkt 4
• Do Começo ao Fim (Leg)
(14h20, 16h50, 19h30, 22h - todos os dias)
• Cine Neumarkt 5
• Preciosa (Leg) (16hl0, 21h45 - todos às dias)
• Um Olhar do Paraíso (Leg)
(13h30, 19h - todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub) (14, 16h .; todos os dias)
• Avatar (Dub) (18h - todos os dias) -

• Avatar (teg) (21h20 - todos os dias)

de que Luciana o ama. Luciana muda de as

sunto quando Helena e Tereza insinuam que
ela gosta de Miguel. Sandrinha admira Benê,
que cuida com carinho de José. Regina per
gunta s� Renata está namorando Felipe. Pai
xão chega irritada à Projecta e rebate as im
plicâncias de Suzana. Suzana e Paixão ficam
impressionadas com o bom humor de Jorge
no escritório. Betina diz a Ingrid que decidiu
se encontrar com Carlos. Dora se consulta
com o médico e ele diz que está tudo bem
com ela e com o bebê. Dora tira dúvidas sobre
o exame de DNA.

BELA A FEIA
Douglas lembra que Rodrigo é uma peça

importante no caso do desaparecimento de
Bela. Adriano tenta descobrir quem escreveu

"assassino" em seu carro. Bela pergunta se

Vera acredita que Rodrigo terminará com

Cíntia. Rodrigo aceita conversar com Cíntia
guando ela diz que é para falar sobre Olga. El
vira fala sobre Rodolfo. Bela fica emocionada'
quando Vera diz que Rodrigo não a esqueceu.
Fábio marca encontro com Magdalena na pro
dutora. Magdalena pede que ícaro seja seu

assessor quando ela se tornar famosa. Rodri-
-

go fica preocupado quando Cíntia diz que Olga
jura ter visto Bela.

VIVER A VIDA (O resumo dos capítulos é de responsabi-
Ariane fala para Miguel que tem certeza lidade das emissoras).

CLIG DO LEITOR-

Dá só uma olhada no Faísca, escondido no-meio dos
enfeites de Natàn O dic é da leitora Rosemery Fabiano.

Envie sua foto para redacaoêocorrelocopovo.com.br

� ;.

A energia do Baba�o Novo
o novo álbum da banda de axé Babado

Novo vyio para mostrar porque o, grupo é um

dós mais "'aclamados do carnaval brasileiro.
. '.ii! '

'. ,"

Fazendo parte da série j'Essendal'�, que está
de volta para homenagear as bandas mais

populares do país, a coletânea traz sucessos
como "Lirirrixa", "Amor Perfeito" e "f'Ae chama
de amor". A banda, que iniciou sua trajetória
em 2001, ainda é uma das melhores opções
para anírnaras festas de fim de $:mfma ..
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Com discrição, você pode chegar

aonde quer. Boa fase para investir

em uma nova conquista ou esquentar sua

relação. Tudo na vida fica mais fácil e mais

agradável quando é feito com gentileza e,

bom humor.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Você terá sucesso ao fazer contato
com quem está distante. Invista nos

estudos. Sua vida amorosa ficará interes

sante! Dentro de um grupo, tudo vai bem se
cada um cumpre o seu papel. Faça valer sua
opinião.

,
GÊMEOS

I""w,,,,,,',,,;�,,,,,,r" (21/5 a 20/06)
Ifld� Traçar prioridades será fundamental.

. Mudanças no visual serão bem-vindas

e vão melhorar a sua imagem. ótimo astral na

paquera! Se alcançou sucesso, distribua um
'

pouco do que conquistou. Excessos evaporam.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Que tal se aproximar de quem pen
sa como você? Na área afetiva, te

nha ousadia e saberá agradar. Cada vez que

conquistamos algo, abrimos mão de outra

coisa. Faça o que deseja, mas controle os

impulsos.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Mostre mais interesse pelo trabalho,
Só encare mudanças quando estiver

preparado. Bom astral para cuidar da saúde e

quebrar a rotina. É hora de agir, porém, apenas
para que as coisas se ajeitem. Mexa-se.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
Deixe fluir seu lado criativo. O cli

ma de envolvimento vai esquentar
o romance. O astral será delicioso. Compor
te-se com os outros como gostaria que se

comportassem com você. Desta forma, im
põe respeito.

LIBRA

(23/9 a 22/10) ,

Astral ideal para quem pensa em

iniciar uma atividade por conta

própria. À noite, um passeio diferente pode
animar o clima a dois. É necessário ter dis

posição para não criar problemas, tudo é

possível.

'ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Não perca a chance de expressar
o seu talento no trabalho. Excelente

astral para investir numa conquista: declare o

seu amor. Poderá ganhar mais dinheiro do que
planejou, mas cuide para não gastar demais. '

e
SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

, ,

Aproveite a chance de ganhar di
nheiro. A individualidade vai falar

alto e você vai querer independência, mes
mo no amor, O conselho é agir mais com a

razão do que .corn o coração, em todas as

áreas possíveis.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Seu interesse por coisas novas e di-
ferentes vai aumentar. Viagem curta

ou encontro vai estimular o romance! Se você
'se sente capaz de encarar novos desafios, es
colha e dedique-se com persistência.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Se a palavra é prata, o silêncio é

ouro. Procure observar mais e falar
menos. O mistério vai fazer muito bem para o

convívio com quem ama. Não se deixe surpre
ender, aja com correção e bom-senso.

PEIXES
(19/2 a 19/3�
Nos assuntos do coração, sua

espontaneidade vai prevalecer e
seu carisma atrairá como ímã. Aproveite!
Exercite um pouco seu dom criativo e não
o deixe de lado, pois ele torna você ainda
mais especial.
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Giselle Itié
termina namoro

_

No último fim de semana, Gisele Itié terminou
o namoro de quase dois anos com Kevin Tang. Se
gundo amigos dela, o motivo seria a distância - o

empresário americano é diretor da Câmara de Co
mércio e Indústria do Brasil e da China, e passa
muito tempo por lá. Existem boatós de que Gisele
teria voltado com o ex, Raul Gutierrez, que não quis
comentar o fato: "deixa quieto".

Helena,vai
sair de casa

Que Helena e Marcos, de "Viver a Vida", estão che

gando ao fim do casamento, todo mundo já sabe. A no

vidade é que ela vai sair 'de casa na próxima semana.
Na segunda-feira, logo pela manhã, Helena vai chamar
o marido para uma conversa. "Estou me separando
de você. Isso é coisa decidida e não vou voltar atrás".

Ela decide se mudar no dia seguinte. e vai morar no

apartamento que havia emprestado para Ellen. Mas,
primeiro, ela dará satisfações a tuciana

DIVIRTA-SE

Peixinho dourado
Um sujeito estava no jardim d� sua casa quando

viu o vlzínho, no jardim ao lado, cavando um buraco

de uns 80cm. Curioso, ele se aproxima da cerca que

divide.as duas casas e pergunta ao vizinho:
- O que você está fazendo?
- Cavando um buraco pra enterrar meu peixinho

dourado que morreu!
- Nossa! Mas esse buraco não é grande demais

pra um peixinho de aquário?
-

- É, é sim. O problema é que ele está dentro da

barriga-do imbecil do seu gato!

A nova temporada de "CQC""
que estreia no dia 15 de' março,
vem recheada de' mudanças.
Além do cenário totalmente re

formulado, a tecnologia da gra
vação e recepção das imagens
será toda em HD. Quanto aos

repórteres, Danilo Gentili subs
titui Rafinha no comando do

.quadro "Proteste Já". �ventos
como a Copa do Mundo e as

"eleições presidenciais terão

destaque, e irá ao ar uma nova

atração: Cidadão em Ação"
que pretende denunciar abu
sos e desvios da sociedade.

Mateus 80lano
• •

Vai ser papal
Mateus Solano, o intérprete de Jorge ,e

Miguel em "Viver a Vida", não cabe em si de

tanta fellcldade. Isso porque sua mulher, a

atriz Paula Braun, está grávida de um mês
e meio. No entanto, o casal não quer dar de

clarações à imprensa até Paula completar o
terceiro mês de gestação. Os dois se conhe
ceram no início de 2008, e moram juntos há
um ano no Rio de Janeiro.

Recórd: 'líder
de audiência

"

O reality show "Troca de Família", que
estreou no domingo como um bloco do pro

grama "Tudo é Possível" foi uma boa jogada
.da Rede Record. O mérito é de Gretchen, que
passa uma semana vivendo com outra famí
lia - e o resultado da atração foi a liderança
da audiência das 16h23 às 16h59. O quadro
chegou a cravar três pontos à frente da Globo

(14x11), a segunda colocada.

SUDOKU

SOBREo JOGO
É um jogo de lógica muito
simples eviciante. O objeti
vo é preencher um quadra
do 9x9 com números de 1

a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em' cada

- quadrado de 3x3.

"CQC" de
,

cara nova·,'
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Moa Gonçalves
FESTA DAS BOAS

C
amo os ingressos da 2a Macarronada beneficente do Moa es

tão se esgotando (foram colocados à venda dois mil), o valor
do convite na hora da festa será R$ 15, e não dará direito a sa

borear a deliciosa Macarronada, preparada por Tato Branco e

equipe. Do outro lado poderá curtir o pagode dos Caubóis, o pop rock
da banda South orMind, o grupo Bella Donna, cover do Mamomas

Assassinas, o sertanejo de John & Luan e o excelente grupo Turbina
dos do Forró. A renda será revertida em prol da Ajapra (Associação
Jaraguaense Protetora dos Animais) e tem apoio da revista Nossa e. do /

jornal O Correio do Povo. Vendas na Imobiliária Jardim, revista Nossa
e com o pessoal daAjapra. É neste sábado!Vai perder? ,

r

Quem será?
Veio pelo e-mail que a boní- Edson Renhke, o "Capivara

ta amiga Luaninha Forte, aluna . Monstro", deu rasante no fim de
de administração da Unerj, que . semana até Campos do Jordão
"tá podendo", foi vista' domingo (SP) e já fez caminho de volta a'
à noite dando um rolê com um. Iaraguá. Na bagagem trouxe o

galã que se parecia muito com o tão desejado "alvará de soltura".
Antônio Bandeiras. Bem, como o O bom vivant terminou o roman -

.

"original" estava participando da ce com a bonita bancária Lilian
festa da entrega do Oscar, então Bonfim, que durava, quase cinco

.

só pode ter sido um sósia. anos. O homem está à solta.

Solteiro

leitor fiel
DICA DE

QUINTA�FEIRA
Curtir o grupo de pagode
Entre Elas, de Floripa.

. Amulherada sabe tudo.

O leitor fiel de hoje é André Ri
cardo Rízzo, Mesmo lá de São Paulo
ele acompanha todos os dias a colu
na para ficar por dentro das notícias
dessa terrinha que ele adora. Outra
coisa, Ricardo em breve vai lançar
seu primeiro livro.Valeumesmo!

Onde comer bem
em Jaraguá

No Smurff's lanches.

.;&.�"l,"'" ,

nos dias14, I 'e 16 demaio.

Participação de. Chiquito &.
Bordoneio, Grupo Rodeio e

Grupo Farrancho. Agendem!

tesouro que se aumentaao

a' idí I "

IV! 1- o.

( Cesare Cantú )

Place
Todos os destines num so lugar!

473275.0028
www.placetour.tur.br
suana@placetour.tur.br

Rua Francisco Fischer, 90 I AO LADO DA JAVEL

Oscar·
Cá entre nós o sono derru

bou a maioria da galera que iria

acompanhar a entrega do Oscar,
no domingo. Sabe o que aconte

ceu com aquele pessoal que se

armou durante ummês, viu quase
todos os filmes, cravou prognósti
cos em todas as categorias? Claro!
Dormiu antes do paredão do BBB.
Por uns pontos na audiência a:
"Vênus platinada" faz de tudo.

"
Aquele que tem caridade
no coração tem sempre
qualquer coisa para dar.

SAN'ro J�fdJI$ll��HIJ

"

Mico
"Ronaldo promete pagar

"mico gigante" em comercial de
Guaraná". O que seria esse tal
"mico gigante"?(Kibe Loko) "Jo
gar uma final de Copa do Mun
do com cabelo de Cascão. Ou
até passar três horas com três
travestis num motel e dizer que
foi engàno".

NAS RODAS
• Classe A. Foi inspirada no ,

filme 101 Dálmatas, o décor da
festa de aniversário da Cibele
Maria Bago, sexta-feira, no seu

belo apê, no endereço mais
chique da urbe sorriso.

• Muito bacana o romance dos
meus amigos Daniel Behnke
e sua bonita Giorgia Peixer ,

os bambambãs do Estação
Armazém. Rola comentários que
a dupla tem novos planos para
este ano. Quem viver verá!

•A lindona e sempre simpática
Ana Cristina Rozza, arranca
suspiros por onde passa. Em alta.

.. No Pet Shop Center.domeu
amigo Zuza, um dos apoiadores
da MacarronadaBeneficente,
também tem ingresso para a festa.
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Instalada a CPI daBancoop
Documento que abre a Investigação deve ser publicado hoje no Diário Oficial

ponente da CPI, Samuel MOreira,
deve presidi-la. Só depois dessas

definições será marcada a primei
ra reunião de trabalho do grupo.

Segundo o líder do governo
na Alesp, deputado Vaz de Lima,
existe "farto material catalogado"
sobre a cooperativa e as denúncias
de desvio de recursos envolvendo
o atual tesoureiro do PT, João Vac

comissão, pedida em ou- cari Neto, que presidiu a Bancoop
tubro de 2008 pelo depu- até fevereiro deste ano. Lima recha
tado SamuelMoreira, líder çou a existência de umamotivação
o PSDB na Casa, investi- política para a instalação da CPI e

gará denúncias da existência de um afirmou ontem que "ninguém tem

esquema de desvio de dinheiro da que termedo de apuração quando
Bancoop (CooperativaHabitacional

.

não há nenhum problema".
-

dos Bancários de São Paulo) para O promotor José Carlos Blat,
campanhas eleitorais do PT. do Ministério Público de São Pau-

O documento de criação da lo, estima que o desvio de dinheiro ,

CPI deve ser publicado no Diário para financiar campanhas do PT

Oficial de hoje, e, a partir daí, os tenha chegado aR$ 100milhões. Os
líderes dos partidos na Alesp têm valores foram calculados pelas dife-
15 dias para indicar seus represen- renças de balanço e já eram conhe
tantes na comissão. O grupo será cidos desde 2008, quando havia um
composto de acordo com o prin- inquérito instalado para investigai
cípio da proporcionalidade. Pela o suposto desvio que prejudicou 3

tradição da Casa, o próprio pro-· mil famílias de cooperados.

o presidente da Alesp
(Assembleia legislativa
de São Paulo), deputado
Barros Munhoz (PSOB),
assinaria ontem a

instalação da CPI, já
com o PT na mira.

PREVISÃO DO TEMPO
�.
MAfRA
TÂ
13° 28°

Sol e temperatura elevada l
em Santa Catarina. I
Condições de chuva \isolada na madrugada .

e início da manhã. No
Oeste, tempo seco.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 18°C
MÁX: 31°C

QUINTA
MíN: 17°C
MÁX: 31°C

SEXTA
MíN: 19°C
MÁX: 30°C

\1
Ensolarado
ôÇ[)Ô
Panialmellte Nublí:1t111 instável

Nublado

(:1
CHAPECÓ
T •
13° 27°

Cuidado com
mar agitado

o mar fica niuito agitado e

grosso no litoral catarinense.

Condições adversas permane
cem. Os picos de onda próximo
da costa variam entre 3,0 e 4,Om,
mantendo a condição de ressa

ca. Ventos devem ficar entre 40

e 50km/h, sendo desfavorável às
atividades de pesca e navegação.

.�-�
JOAÇABA
T •

_ 12° 27°

RIO DO SUL
T.
16° 28°

Risco de incêndio
Devido ao calor, aconselha

se cuidado'com possíveis incên
dios. Apesar de as probabilida
des serem pequenas próximo ao

litoral do Estado, a possibilidade
aumenta no extremo Oeste e o

risco é altíssimo na região entre

Itapiranga e Chapecó. No Vale do
Itapocu, riscos menores.

Chuvoso

SÃO JOAQUIM
T •
13°24°

MINGUANTE NOVA CHEIACRESCENTE

"
Ninguém tem

que ter medo de
apuração quando
não há nenhum
'problema.

VAZ DE LIMA, LrDER DO
GOVERNO NA ALESP

"

Vaccarideve
ser convocado

Uma das primeiras providên-
cias depois de composta a CPI
deve ser convocar Vaccari para
depor. Desde 2008, ele já teria
sido convidado duas vezes a dar

explicações na Comissão de De
fesa dos Direitos do Consumidor
da Assembleia, mas não compa
receu. Vaz de Lima alertou ainda

para as possíveis consequências
eleitorais do esquema e garante
que "se for apurado isso, vamos
trazer a publico".

� I
JOiNVlllE

IT •
21° 29°

1;}/
JARAGUÁ -DO SUL

'

T • I
18° 31°

Ô
FlORIANÓPOUS
T.
20° 29°

I

I
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'Lourival Karsten

plexo 'da "ponte da Apae", que de
mandará gastos de. R$ 5 milhões
.em desapropriaçge� só na parte

) onde será cons
.... �

o. viaduto
I

, L.,., �

�re a)3R-289.11 mbéljvera a
.

erturã dos �Ge§ , .,
â' ponte bem'

,

como a extensão da pia' Rinaldo
Bago até anova estrutura.

Outro projeto em estado adian
tado é o da ponte ligando o Rau ao

.

de qu.e envolverá I�ambétn
"

sas" ,outras
.

ões nas

de "acess$!"',: qúe de-
,

mandam mais estudos,' destaco o

projeto da rua 13 d�,Maio prevista
para ser uma paraie� à Jorge Czer
niewícz, pela margem do Itapocu.
adrnínístração

"

aImerece,

'. \

Coleção de Inverno
A coleção de inverno é complicada

para as confecções, pois o sucesso dela

depende em grande parte do clima. Este
ano, no entanto, a disposição dos lojistas
'é diferente e eles estão comprando pelo

.

menos 10% mais em relação a 2009. O
mercado vive este ano um bommomen

to e espera-se que as vendas no período
ultrapassem' os 7 bilhões de peças e o

inverno deverá contribuir com 30 a 35%
deste total. Por outro lado, as importa
ções deverão tomar uma fatia ainda
maior do mercado.

DIVULGAÇÃO

'Dinâmica
empresarial

Em 2007, Iaraguá do Sul viu surgir 739 novas em
presas e 437 fecharam suas portas, com saldo de 302

empresas. Em 2008, este saldo foi aindamelhor com
385 empresas, fruto da criação de 812 novas empre
sas contra o fechamento de 427.No ano da crise in

ternacional, 2009, o número de novas empresas caiu
para 688, mas o fechamento também caiu, para 312
ficando, positivo em 376 empresas.No que se pode
observar por estes números, a economia de Jaraguá
do Sul é muito dinâmica e o aumento no número
de empresas nos últimos três anos ficou emmais de
mil, Como toda empresa cria empregos ...

Endividamento
da população

Os 'brasíleíros conseguiram um novo .recorde de

endividamento, devendo abagatela de R$ 555 bilhões.

Aeroporto regional
de Blumenau

.

Ganha força o projeto, que
conta entre outros com o apoio
da ACIB, que visa viabilizar o uso
do Quero-Quero para voos co

merciais. Claro que isto é muito
interessante para uma cidade tu
rística como Blumenau, mas não
faltam desafios para tornar isto

, uma realidade.

EMISSAO DE NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS

Software gratuíto, só
R$ 100,00 jmês

para até 59 NF-e emitidas
,

Shopping
Park Europeu

Já iniciaram as obras do novo

Shopping em Blumenau. Ele terá

84,7 mil m2 e demandará investi
mentos de R$ 160 milhões. Inau

guração esperada para 2011, com
32 mil metros de área para loca

ção. Estão previstas cinco lojas
âncora além de 180 lojas satélite,
entre outros espaços.

Hypermarcas faz compras por atacado
Comentei a aquisição da Sapeka pela Hypermarcas e ela logo a se

guir comprou também a York - curativos, hastes flexíveis, absorven
tes' algodão - e também a Facilit, detentora da marca Sanifill, entre

-..

outras. Em seus nove anos de 'atuação já foram 30 aquisições.

1 N D 'I GAOO R ES

•
,
-, 1:., :

nOLAR COMERf:IAL'(EM R$) t778.1J 1(7810 '" -0�.38.%
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CÉSAR JUNKES

Computadores serão interligados, o que deve agilizar os processos

"�o
TodO.$ 9s . .,rédios
públicos, inchJsive
escolas e centros
infantis, estarão
interligados.,

OlíVIO BElATRÃO JÚNIOR_,
DIRETOR DE ADMINISTRAÇAO

o ERNI O
,
..

,

Jaragua sera
• •

pioneira em
sistemadigital
Comunicação informatizada vai
agilizar serviços e gerar economia

Mais tarde, o Calçadão daMarechal
e os arredores do Centro Histórico
serão transformados em área livre
de acesso à internet. Nesses locais,
a rede estará disponível através do
sistemaWrreless (sem fio) gratuita
mente para toda a população. "Es
sas regiões vão se tornarverdadeiros
pontos de encontros e isso vaimovi
mentar o comércio local", acrescen
ta o diretor.

JARAGUÁ DO SUL

Um passo importante parà
tornar a inclusão digital
realidade no município.
Jaraguá do Sul será a

primeira cidade em Santa
Catarina a adotar um
sistema de comunicação
totalmente informatizado.
....lh,·OVO sistema deve estar ativo

entro de 50 dias e em uma

rimeira etapa deve integrar
--a gestão pública, moderni-
zar os processos, ampliar ó acesso

Já em uma segunda fase do proà internet e gerar redução de custos jeto, quatro bairros do municípiocom internet e telefonia. "Todos os .

devem contar com quiosques comprédios· públicos, inclusive .escolas
computadores. Também estão pre-e centros infantis, estarão interliga- vistas as instalações de terminaisdos. Teremos informações em tem-
em pontos estratégicos do muni

po real"! destaca o diretor de admi- cípio para consulta de serviços da
nistráção, Olívio Belatrão Júnior. .

Prefeitura. "Serão como caixas ele-
Ele explica ainda que a ideia é

trônicos de bancos. O contribuinte
estender o projeto para a comuni-

poderá fazer consultas de serviços.dade. Programas de inclusão digital, de tributação, impressão de boletos,cursos e computadores com acesso
entre outros", explica .

à internet liberado serão levados até
os bairros através de um ônibus, .

o chamado Caminhão do Saber.

Economia 19·

Postos Texaco já iniciam
mudança para Ipiranga

Desde que a Ultrapar, de
tentora da Ipiranga, anunciou a

compra da Texaco no Brasil, do
grupo Chevron, em 2009, o mer
cado dos postos de combustíveis
apresenta transformações. O ne

gócio movimentou R$1,16 bilhão
e com a aquisição da Texaco, são
acrescentados à rede Ipiranga
doismil postos em todo o país.

Em Iaraguã do Sul, são dois
estabelecimentos da marca Te
xaco. Um deles, que fica no Cen
tro da cidade e existe há mais de
40 anos, já iniciou a transição.
"É como se nós fossemos uma

franquia e estamos mudando a

bandeira. Acredito que é uma

transformação positiva porque
é uma marca brasileira que co

nhece nossa economia e nossos

consumidores", explica Lourival
.

José Demarchi, administrador do
Posto Marechal, ex - Texaco.

Segundo ele, a empresa tam
bém ganha em marketing. "A

Ipiranga -tem uma proximidade
com o consumidor e investe em

publicidade. Nós acabamos in

corporando isso",. destaca. Ele
.

garante que a qualidade dos
combustíveis comercializados
será mantida e os preços não de
vem sofrer grandes alterações.
Os postos com bandeira Texaco
serão extintos até 2012.

PIERO RAGAZZI

Mudança de bandeira deve ocorrer até 2012 em tods postos do país

Feirão Saldão de Verão
neste sábado e -domingo

. Para os consumidores, uma
oportunidade de comprar
itens de verão a preços baixos.
E para os lojistas, umamaneira
de queimar os estoques e mo

vimentar as vendas neste perí
odo de troca de coleção. Essa é
a proposta do Feirão de Verão

que acontece neste sábado e

domingo, naArena, em Iara
guádo Sul.

Em sua quarta edição, mais
de 90 expositores liquidarão
seus estoques nos segmentos
de confecções, calçados, aces
sórios, cama, mesa, banho e

brinquedos.
A Feira Saldão de Verão

abre suas portas para o públi
co, com entrada franca, no sá
bado dia 13, das 9 às 21h e no

domingo dia 14, das 9 às 19h.

. A expectativa é de receber um

público de ·10 mil pessoas du
rante os dois dias de feira. liA

,

procura tem sido muito boa.
e a. expectativa é de repetir o.
sucesso do ano passado", des
taca uma dasorganizadoras do
evento, Tânia Petry

A feira também terá atra ..

ções para as crianças. Alguns ..

estandes ainda estão à disposi
ção para locação. Outras infor- .

mações e reservas através do
telefone 3371-6757.
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
Abarca

P�ssou
a barca no Juventus.

E certo que o atacante Alan
Patrick (foto) pediu para
sair, já que não vinha sendo

aproveitado. O meia Iuri não apare
ceu no treino de ontem e tudo leva
a crer que ele vai embora também:
Outro que pediu o boné foi o lateral
direito Fabiano, que deve deixar o
clube ainda essa semana, mesmo o

técnico José Esdras querendo man
tê-lo no elenco. Esses dois últimos
ainda dependem, de acerto para
dizer se ficam QU não. Se estão des

contentes, émelhor que saiam.

CURIOSIDADES DA COPA

O Brasil pegou o Chile na semifinal
da Copa de 1962. Preocupados por
enfrentar o time da casa, os dirigentes
brasileiros saíram, na manhã dó dia
do jogo, para comprar pão, salame,

.

mortadela e queÜo. O medo era que
fosse colocado algo na comida do hotel
que pudesse prejudicar os jogadores.

AVENTURA • O Sesi comemorou '

a participação na Corrida
de Aventura de Corupá e vai

divulgar os resultados no
prqxim;o sábado.

�.

,6",0$, Kreís Ir. conquistou dois'
pódios na etapa do Paulista de
Automobilismo - nas duas prqvas,
o jaraguaense terminou em
terceiro lugar.

CÉSARJUNKES

Problemas conhecidos
Os dois ainda não acertaram a saída por causa da nego

ciação financeira. O clube tem de ter dinheiro para poder
dispensá-los, coisa que anda difícil por lá. Sobre a motivação
dos atletas, o técnico JoséEsdras está fazendo o possível e, nas
duas últimas partidas, deu para perceber que não teve falta de
vontade de vencer. Mesmo saindo atrás no placar, o time não

se abateu e foi para cima. O que vem faltando, talvez, é aquela
. paciência na hora de finalizar. Na ânsia de querer resolver, o
jogador acaba se precipitando. Em alguns casos, é claro, falta
qualidade técnica. Mas agora o negócio é se virar. com o que
tem. E terminar o campeonato da forma mais digna possível.

TINIS DEMESA.Priscila Salvador

�,

ficou em segundo no infantil e
-

terceiro no ratingA no Circuito
Catarinense. Já Luiz Felipe da Silva
foi ouro no ratíng G.

.
XADREZ.A jaraguaense
Jaqueline Pamplona terminou
em segundo lugar no Torneio
Internacional da Festa da Uva,
em Caxias do Sul (RS).
,

11RO.Aequipe jaraguaense ficou
em segundo na abertura do .

Catarinense de Tiro. Destaque
paraArno Utpadel e Rubens Barg,
que tiveram pontuaçãomáxima.

-
I

.

'RWfAçAO.A rapaziada o

sub-s do CT do Falcão recebeu,
no sábado, apremiação do vice
campeonato estadual de Futebol
Society.

BETO COSTA/CBFS
---

Seleção
Depois do título da Superliga, Tia

go, Falcão, Lenísio, Valdin e Chico,
além do preparador físico João Roma
no, do preparador de goleiros Fred e

do massoterapeuta Maurício Lean

dro, se apresentam hoje' na Seleção
Brasileira. O time disputará os Jogos
Sul-Americanos na Colômbia, uma

espécie de Olimpíada entre os países
do nosso continente. A Rede Record
tem os direitos da competição e deve
transmitir algumas disputas.

TE8 LA DO

Varzeano 2010
terá 27 equipes

• •

em seisgrupos
Treinadores montarão a seleção
dos melhores do campeonato
A Fundação MuniCipal
de Esportes divulgou
ontem os grupos dó 28º
Campeonato Varzeano
de Futebol - Troféu Raul
Valdir Rodrigues.

erão 27 equipes divididas
...�

em seis chaves, onde os

dois melhores colocados
.... se garantem na segunda
fase. Então são formadas mais
três chaves e os dois melhores
de cada uma delas, mas os dois
melhores terceiros colocados, se
classificam para a terceira eta-

.

pa, onde mais dois grupos são

formados e os dois primeiros de
cada fazem a semifinal.

A tabela da competição sai
no dia 15 de março e as dispu
tam iniciam no dia 20. Na pri
meira fase, serão até 12 jogos
por fim de semana, sempre nos

sábados à tarde. A novidade
deste ano é que os técnicos .de

/

cada uma dos 27 times escolhe
rão os melhores jogadores, que
'serão premiados em uma festa
no final do certame.

A coordenadora de eventos

da FME, Cleide Mosca, espera
que o nível técnico do evento

seja melhor do que ano passado.
i'A gente viu que algumas equí
pes se reforçaram, outras se uni
ram. Nossa expectativa é sem

pre a melhor possível", afirmou.
"Corno é um campeonato tradi

cional, o pessoal tem se esme

rado para formar boas equipes",
emendou Cleide.

"Ê um campeonato
tradicional, o pessoal tem
se esmerado para formar

boas equipes".
ClEI'DE MOSCA,COORDENADORA

DE EVENTOS DA FME

O campeão do ano passado,
Supermercado Brandenburg/
Dutra, está no Grupo B ao lado
do Amizade, João Pessoa e Gal

vanização Batisti.

Varzêano começa no dia 20 de março com até 1 i partidas por sábado

OS GRUPOS
GRUPO A GRUPO B GRUPO C

Sup. BrandenburglDutra Prod. Ump.
.

Amizade/Móveis Boeing
João Pessoa

Vidraçarias Vieira
Sell Arte
Bazar do Rau/
Lavações Master
'Operário Galvanização Batisti

Galácticos
Kiferro EC
Fluminense FC/
B. das'Flores

.

Noite a Fora EC

Atlético Independente
Néki

GRUPO D
_
GRUPO E GRUPO F

GERio Molha

Tigre Mat. de Construção
Momfort
Confort Flne/Dieipel TS
Box7

Garotos da Vila

Decorações Barrabaxo
JJ Bordados EC

São Luiz FC
Roma E.C.
Borracharia Senem
Ponte Preta/Conti Elétrica
Eletropoll
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,

aarea

Henrique
Porto

Falta de manutencão
�

�.omparando uma foto da fachada do espaço multiuso quan-
do de sua inauguração com uma atual, se verifica o descaso
na conservação da Arena Jaraguá. O telhado, antes branco,

.....agora é preto. As bandeiras, antes imponentes, agora estão

rasgadas ou não existem mais. O piso de madeira - que dizem ter

sido comprado - nunca chegou, colocando em risco as articulações
dos atletas. A pintura da quadra está danificada. Os elevadores para
a imprensa, camarotes e deficientes não foram instalados. Investi
mento como este precisa recebermanutenção constante.

Esporte e qualidade de vida
Estive em Ribeirão Preto no fim de semana e fiquei impres

sionado com o que vi. Uma cidade planejada, cheia de parques
e praças bem cuidadas,muitas delas adaptadas para a prática
esportiva da comunidade. Volto a Iaraguá do Sul e vejo áreas de
lazer que lembram a floresta amazônica, completamente aban
donadas. Nossa ciclovia não tem segurança, bebedouros e áreas
de alongamento. O Parque Malwee (propriedade particular) é o

único refúgio dos esportistas anônimos. A cidade carece de polí
tica pública de promoção do lazer. E não é de hoje.

CÉSAR JUNKES

Superliga foi válida
Não dá para negar que a par

ticipação daMalwee na Superliga
foi positiva. A equipe trouxe o.tí
tulo e merece festejar. Conquista
à parte, a competição exigiu do
time mais do que se esperava. O
resultado foi traduzido nos pla
cares apertados,. mesmo contra

adversários considerados inferio
res. Se por um lado o resultado

qualifica para liga Futsal, por ou
tro mostra que todo mundo quer
tirar uma casquinha daMalwee.

o barato saiu caro
o Campeonato Catarinense .

vai caminhando para o seu final,
pelo menos para o Iuventus, A.
equipe luta pará não terminar a

competição sem vitórias, o que
seria o fato mais vexatório dos
seus 44 anos de história. Se no

início a parceria com a Gênio

Esportes parecia uma luz rio fim
do túnel, com o tempo mostrou
ser Uma grande furada. Invaria
velmente os jogadores ligados
a empresários não têm apego à
camisa, história ou torcida. Que
rem jogar bem. dois ou três jogos
para serem vistos e pularem fora
daqui o quanto antes, quem sabe
para o exterior. E o descompro
misso se reflete em campo, como
estamos vendo a cada jogo. É
bem verdade que existem jo
gadores qualificados no grupo,
como Pará, Vanderson, Iander
son, André e Carlos Saa, mas que
sozirihos não são capazes de re

verter a situação. Um barato que
saiu caro e ainda trouxe prejuízos
à imagem e ao caixa.

Vem aío Varzeano

JOÃO MAAGATTO

·Municipalização
volta a serassunto
JARAGUÁ DO SUL

A municipalização do
Juventus voltou à
tona após declarações
do secretário de
administração e de
finanças, Ivo Konell..

[JilítiCO
falou na plenária

a Acijs sobre o interesse da
efeitura em municipalizar
Estádio João Marcatto. A

reportagem do jornal O Correio do .

•
,

Povo consultou o último estatuto do
time, com data de 23 de setembro

de 2001, e constatou que essa ação'
só é possível se o clube for extinto.

Segundo o artigo nono do es

tatuto "a dissolução do Iuventus só
pode ser decidida por assembleia, t:tfIJ1Ii

sendo que uma vez decidida a dis

solução do Iuventus, todos os seus

bens móveis e imóveis deverão ser

doados a favor da PrefeituraMuni-
,

cipal de Jaraguá do Sul, que usará
asmesmas para fins comunitários,

. não podendo transferir os mes

mos a particulares".
Ou seja, se o time fechar as por

tas todos os bens do Iuventus pas
sam imediatamente para aPrefeitu
ra. Segundo informações, a ação foi
colocada no documento porque
toda a estrutura do João Marcatto
foi bancada por dinheiro público.
Dessamaneira, o artigo nono tam
bém esclarece sobre a comerciali

zação do estádio. Por isso que, se o
time fechar, a única atitude previs
ta no documento é a doação para o

'

poderpúblicomunicipal. Sobre as dí
vidas naJustiça fica claro no texto que
aPrefeituraherdará todos os bens.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

í

lido Vargas
comenta as

declarações
O presidente do Juventus, Ildo

Vargas, disse que essas questões
precisam ser conversadas com cal
ma e o clube ainda não tem um po
sicionamento a respeito do assunto.

Sobre se amunicipalização,Var
gas disse "pode acontecer de tudo,

Intenção é transformar o João Marcatto em um complexo esportivo

até de a gentemorrer amanhã".Mas
o presidente descarta totalmente
a possibilidade do clube fechar as

portas. "O Juventus é uma institui

ção muito forte e não existe essa

situação dentro do clube", reiterou.
Na reunião de segunda-feira,

Konell mostrou aos empresários
um projeto para tornar o João
Marcatto uma espécie de centro

esportivo, com a "transferência"
do Ginásio Arthur Müller para os

fundos do estádio. A intenção é

usar o espaço onde atualmente
está o ginásio para a construção
do novo terminal urbano. Konell
afirmou também que as conversas

com Vargas já iniciaram e se hou
ver interesse do clube, a proposta
será levada à Câmara de Vereado
res. Outra ideia, já descartada pela
atual administração, era construir
um ginásio ao lado da Arena Iara
guá, onde a Prefeitura estuda criar .

um projeto paisagístico, com ins

talação de pista para caminhada.
.
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DIVULGAÇÃO

TIMES BRASILEIROS JOGAM FORA DE CASA NA LIBERTADORES

Fia e Timão querem buscar pontos
DA REDAÇÃO

A Taça Libertadores tem con

tinuidade hoje para Flamengo e

Corinthians. Ambos entram em

campo às 21h50 fora de casa. O
FIa 'pega o Caracas, daVenezuela,
e o Timão enfrenta o Indepen
diente Medellín, daColômbia.

A preocupação do time cario
ca é com a estabilidade emocio
nal dos jogadores, já que o clima

ficou pesado com as recentes

polêmicas envolvendo o atacan

te Adriano, que foi vetado para a

partida de hoje, como punição
por faltar aos treinos. Petkovic
também não está garantido no.

time titular. O jogador não inicia
uma partida desde o Pla-Flu, no
dia 31 de janeiro. Ele concorre à

-

vaga com Bruno Mezenga.
O Corinthians finalmente

JOGOS PELO MUNDO

16h45 - Manchester United x Milan
16h45 - Real Madrid x lyon

• LIBERTADORES
HOJE

19h30 - Once Caldas x Monterrey
20h30 - Nacional (URU) x Banfield
21h50 - Independiente (COl) x Corinthians
21h50 - Alianza Lima x Juan Aurich
21h50 - Caracas x Flamengo
AMANHÃ
19h - Nacional (PAR) x São Paulo
21h15 - Emelec x Cerro (URU)
21h45 - Deportivo Italia x Cruzeiro
23h30 - Deportivo Quito x Internacional

• COPA DO.BRASIL
HOJE

19h30 - Fluminense x Confiança (ix1)
21h - Nacional-AM x ASA (OxO)

.

21h - Goiás x Ituiutaba (3x2)
21h - Guarani x Araguaína (ixO)
21h - Amériéa-RN x São José-AP (ix1)
21h - Vitória x Corinthians-Al (ix3)
21h -Santa Cruz x América-AM (ixO)
21h - londrina x Uberaba (Ox1)
21h - Corítíba x luverdense (iXO)
21h - Remo x São Mateus-ES (2x1)
21h - Brasiliense x Chapecoense (Ox3)
21h50 - Santos x Naviraiense (ixO)
21h50 - Náutico x Ivinhema (ix1)
QUINTA-FEIRA
21h30 - Botafogo x São Raimundo

• LIGA DOS CAMPEÕES
• OITAVAS-DE-FINAl - JOGOS DE VOLTA
RESULTADOS
Arsenal* 5xO Porto
Fiorentina 3x2 Bayein de Munique*'
*Classificados
AMANHÃ

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca
de Jaraguá do sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Ofi
ciala do Registro de Imóveis da Comarca '

de Iaraguá do Sul/SC, toma público pelo
presente edital, que VERNER ZIlZ, CI n°

162.525-0-SESP-SC, CPF n° 121.164.759-53,
lavrador aposentado, brasileiro, casado com
CECILIA PICOU znz, CI n" 19R/ -1.585.769-SSI-SC, CPF n° 828.099.769-53, pelo
regime daComunhão Universal de Bens, anterior à vigência da Lei 6.515/177,

Residentes e domiciliados na Rua 909-Carlos Tribess s/n°, nesta cidade,
- .

requereram com base no art.18 dad.ei n" 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEM-

B'RAMENTO, situado nas Ruas 909-Carlos Tribess e 319-Paulina Demathe Pi

colli, Bairro São Luis, perímetro urbano de Iaraguá do Sul/SC, abaixo carac

terizado, aprovado pela Prefeitua Municipal de Iaraguá do Sul/SC, conforme
Certidão n° 339/2009, expedida em 21.09.2009, assinando como responsável

. técnico, o engenheiro florestal Claudionei Peters, CREA n° 56.132-5, ART n°

2819148-W 1. O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total
de 5.989,99m2, sendo constituído de 2(duas) parcelas, sistema viário e rema

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

JARAGUÁDO SUL, 17 DE FEVEREIRO DE 2010
AOFICIALA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

E O I"T A L
PREGÃO PRESENCIAL N° 31/201'0
Processo: 001/2010-FUNDEC

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMEN:rO ECONÔMICO.

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

ALTERAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através do Secretário de Administração,

'

torna público para conhecimento dos interessados na licitação por Pregão Presenciá I

acima, que por razões de ordem técnica e operacional da Gerência de Licitações e

Contratos, está TRANSFERINDO A DATA DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVE

lOPES como segue: DATA, HORA e lOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES:
Até às 09:00 horas do dia 15 de março de 2010, no Setor de Protocolo da Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO t.ttt.barro: Barra do
Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 09:10 horas do
mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos.

Jaraguá do Sul (SC), 09 de março de 2010.
'

IVO KONEll - Secretário de Administração

deve estrear o seu "time ideal".

Mano'. terá força máxima para o

jogo que promete ser a primei
ra grande exibição da equipe na

temporada. Por isso, o maior ini
migo do time paulista será a al
titude. O time vai usar tubos de

oxigênio antes, durante e após a

partida 'de hoje. A partida acon

tece em Bogotá, a 2.640 metros

do nível do mar. Corinthians quer boa exibição, c_om Ronaldo comandando os titulares

EDITAL DE INTIMAÇÃo
REPÚBUCAFEDERA1WADOBRASIL- ESTADODESANfACATARINA

Tabelionato do MUIÚcípio eComarca deJaraguá do Sul
- Carlos FabricioGriesbach,Thbelião

AvenidaMarechalDeodoro daFonseca nO 1589
Telefone: (47) 3273-2390'Horário dePuncíonamento; 09:()()h às 18:OOh

EDfL\LDE INTIMAÇÃO .

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os

aceitar ou pagar no tríduo legal (3 diasúteis), alertando-se. desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado
e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta,
ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domíciliadaís) fora da Circunscrição Geográfica 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_

CPF: 493.682.659-68

Cedente:ARINAIDCOMERCIO E REPRESENfACOESCOMERCIAIS LCNPJ: 00.706.316/000
Número do Título: 53NET Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresen
tante: BANCODO BRASILSA. DataVencimento: 06/01/2010 Valor: 341,88 Liquidação após a
intimação: R$1O,4O, Condução: R$ 32,90, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Tabelionato GrJesbavh
Notas e Proteste

Protocolo: 139399 Sacado: ADEMIRANroNIOHUITER CPF: 037.070.179-82
Cedente: ABS EMPREENDIMENTOMERCANTIL LIDA CNPJ: 01.209.784/000
Número do Título: 595471 (l4-1Espécie: Letra de Câmbio Apresentante: ABS EMPREENDI
MENTO MERCANTILLIDA DataVencimento: 11102/2010 Valor: 886,94 Liquidação após a
intimação: R$1O,4O, Condução: R$ 37,83, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 139272 Sacado:ADEMIRALISETEPAUSE rnOMAZI ME CNPJ: 08.921.224/000
Cedente: DISTRIBUIDORADEALIMENfOSSARDAGNALIDA CNPJ: 00.056.685/000
Número doTítulo: 102080661 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 16/02/2010 Valor: 201,53 Líquí
dação após a intimação: R$ 10.40, Condução: R$ 18,82,,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 139274 Sacado:ALCllv(IRAUNbNERPASQUAULIDA CNPJ:80.743.834/000
Cedente:MKRAFfCOMEROODEMEIAIS LIDA CNPJ: 02.612.064/000
Número doTítulo: 13835/B Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 19/02/2010 Valor: 616,85 Liqui
dação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 133463 Sacado:CARWSALEXANÍ>RE DOS SANTOS CPF: 063.112.689-90
Cedente: BANCO FINASAS/A CNPJ: 57.561.615/000Número doTítulo: 42.0.156.179Espécie:
Espécie de ContratoApresentante: BANCO FINASAs/A DataVencimento: 31/10/2008 Va- -

lar: 8.333,66 Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 32,90,Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$10,4O

Protocolo: 139278 Sacado: CElSO LUIZ NAGEL CPF: 294.506.169-49 Cedente: AJLCU
MATIZACAO LIDA CNPJ: 04.58Ll51/000Número doTítulo: 14485A/05 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data
Vencimento: 21/02/2010 Valor: 586,00 Liquidação após a intimação: R$1O;4O, Condução: R$
18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10.40

Protocolo: 139602 sacado: CENTERSOMAUDIOEVIDEOLIDA CNPJ: 07,421.982/000
Cedente: TRANSPORTES COLETIVOSTURIJUI IlDA CNPJ: 90.735.549/000
Número doTítuio: 174028 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANI< BRASIL SA BANCO MULTIPW Data Vencimento: 22/02/2010
Valor: 43,44 Liquídação após a intimação: R$10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$1O,4O

Protocolo: 139487 Sacado: CINTHIACASSIA� _ L_
CPF: 031.037.809-58

Cedente:AYMORECREDITO,FINANCIAMENTOE IN vt::iTIMENTO S.CNPJ: 07.707.650/000
Número do Título: 20014163516 Espécie: Contrato de Mútuo Apresentante: AYMORE
CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.Data Vencimento: 02/07/2009 Valor:
16.367,39 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,89, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$ 10,40

Protocolo: 139488 Sacado: DJAIRCARWS MAYER CPF: 029.057.519-24
Cedente: AYMORECREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.CNPJ: 07.707.650/000
Número do Título: 20013655365 Espécie: Contrato de Mútuo Apresentante: AYMORE
ClUIDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENID S.Data Vencimento: 30/07/2009 Valor:

.

12.053,34 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 18,82, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$ 10,40

Protocolo: 137243 Sacado: DOMINGOSSAVIO MEIRELLES FERREIRACPF: 173.225.508-38
Cedente: BV FINANCEIRA S/A-C.Fl. CNPJ: OLl49.953/000 Número do Título:
131006049 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: ARISI'OGNO
ESPINDOIADACUNHA DataVencimento: 27/0112010 Valor:'4.728,72 Liquidação
após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,4O

Protocolo: 139651 Sacado: EDITORASALINAS LIDA CNPJ: 10.647.976/000
Cedente: POSTO PEIRO.MIL LIDA CNPJ: 06.977267/000 Número doTítulo: 9293
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO !TAÚ SA Data
Vencimento: 10/02/2010 Valor: 1.720,32liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução:
R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,4O

-------------------------------,------------------------------------_------_---------------------------------

Protocolo: 139442 Sacado: JOAO FRANCISCORIBEIRO CPF: 493.682.659-68
Cedente: ARINATO COMERCIO E REPRESENfACOES COMERCIAIS LCNPJ: 00.706.316/000
Número doTítulo: 380/NE

.

Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 09/12/2009 Valor: 265,44 Liqui
dação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 32,90, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O
______________________________________�------------t..----------.---------------------------------------------

Protocolo: 139110 Sacado: LEONARrÍOMEINERT CPF: 043:990.959- 'W
Cedente: CONDOMINIORESIDEt'\lCIALAMARYWS CNPJ: 00.906.163/000
Número do Título: 9200034081 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apre
sentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 12/02/2010 Valor: 110,17 Iíqui
dação após aintimação:.R$1O,4O, CoJldução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 139253 Sacado: LIGUE JA WC COM EQUIP CONSTR CML LIDA CNPJ:
00.951.865/000Cedente:AAPACOMPEC EQUIPWCAC LIDA CNPJ: 82.333.329/000
Número doTítulo: 11789F Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO !TAÚ SA Data Vencimento: 09/02/2010 Valor: 756,00 Liquidação
após a intimação: R$10,4O, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,4O

Protocolo: 139564 Sacado: LUGAMAR COMERCIO DE SUPRIMENfOS DE INFORM
CNPJ: 05.240.272/000 Cedente: REUNIDAS TRANSP ROD DE CARGAS SA CNPJ:
83.083,428/000 Número do Título: 692569-A Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por In
dicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 20/02/2010 Valor: 35,00u
quidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 133466 SaCad�: MARIO SERGIO SAVAIN CPF: 288.664.068-99 Cedente: SAN
TANDRE LEASING S/AARRENDAMENTO MERCANTIL CNPJ: 47.193.149/000 Número do
Título: 70007363602 Espécie: INDICACAO Apresentante: SANTANDER LEASING S/AARRE
DANTAMENTO MERCANTIlDataVencimento: 26/ll/2007 Valor: 1.931,84 Liquidação após
a intimação: R$1O,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 138850 Sacado: MARLENE DE ESPINDUlAGOEITEN E /OU CPF: 946.629.409-
15 Cedente: POSTO BOGO LIDA CNPJ: 79.378.667/000 Número do Título:115-5 Espécie:
Cheque Apresentante: POSTO BOGO LTDA DataVencimento: 15/09/2009 Valor: 4.000,00 Ií
quidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 139735 Sacada: PRISMA ELEfRICA E TERRAPlANAGEM LIDA CNPJ:
73.340.721/000 Cedente:ALGAMERICAIATINA GUINDASTES LIDA CNPJ: 05.879.042/000
Número doTítulo: 2834/03

.

Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 26/01/2010 Valor: 3.360,00 u
quidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 139325 Sacado: PURISSIMADO BRASIL BEBIDAS LIDA CNPJ: 00.231.921/000
Cedente: RVASSESSORIAEMPRESARIAL EDECOBRANCALIDA CNPJ: 04.834.801/000
Número doTítulo: 469/01-NA Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 20/02/2010 Valor: 1.563,50 Líqui
dação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,4O

Protocolo: 139328 Sacado: RICARDODANIELTREIS CPF: 026.282.269-52
Cedente: FORMIGARIINFORMATICACOMERCIODEPRODUWSELECNPJ:07.368.856/000
Número doTítulo:N 6462002 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresen
tante: BANCODOBRASILSA DataVencimento: 20/02/2010 Valor: 116,35 Liquidação após a
intimação: R$10,4O, Condução: R$13,19, Diligência: R$20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 139464 Sacado: RUBIA CAROUNE BORGES CNPJ: 09.108.497/000
Cedente: DISTRIBUIDORADEALlMENfOS SARDAGNALIDA <i;NPJ: 00.056.685/000
Número doTitulo: 102053161 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 18/02/2010 Valor: 432,67 Líquí
dação após a intimação: R$10,4O,Condução: R$16,71,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 139186 Sacado: SAULOWENNINGKAMP CPF: 004.692.249-08
Cedente: SERVICOSDE IATOARIAEPINfURAARlAlDO L CNPJ: 00.105.756/000Número
doTítulo: 666/1 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: HSBC
BANI( BRASILSA BANCOMUI11PW DataVencimento: 19/02/2010 Valor: 1200,00 liqui
dação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
---�--------------------------------------------------,-----------------------------------------------------

Protocolo: 139746 Sacado:VOlNEI EING CPF: 736209.800�63
Cedente:PMC-FERFZINMARTINSCOMERCIALUDA CNPJ:01.332.001/000
NúmerodoTítulo: 16877 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA . DataVencimento: 21/12/2009 Valor: 837,00 liqui
dação após a intimação: R$10,4O,Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 139747 Sacado:VOlNEI EING CPF: 736209.800-63
Cedente: PMC - FERFZINMARTINSCOMERCIALLIDA CNPJ: 01.332.001/000
Número doTítulo: 16878 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 04/01/2010 Valor: 837,00 Iíquí
dação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 139748 Sacado:VOlNEI EING CPF: 736.209.800-63
Cedente: PMe - FERFZINMARTINS COMERCIAI;LIDA CNPJ: 01.332.001/000
Número doTítulo: 16876 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 07/12/2009 Valor: 837,00 Liqui-
dação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 139085 Sacado:WANDERSONLIDAME CNPJ:OO.219.571/000
Cedente: BERrA IMOVEIS CNPJ: 09.524.313/000 Número do Título: 210
Espécie: Duplicata deVendaMei:cantilpor IndicaçãoApresentante:CAIXAECONOMICAFE
DERAL DataVencimento: 12/02/2010 Valor: 4.000,00 Liquidação após a intimação:
R$10,4O; Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,4O

Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

Protocolo: 133465 Sacado: FABIANOALVES CIAUDINO CPF: 060.668.579-89
Cedente:AYMORECREDITO,FINANCIAMENTO E lNVFSI1MENfO S.CNPJ: 07.707.650/000
Número do 'Título: 20012707787 Espécie: 'INDICACAO. Apresentante: AYMORE
CREDITO,FINANCIAMENfO E INVESTIMENfO S.Data Vencimento: 27/1112007 Valor:
1.647,96 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 26,56, Diligência: R$ 20,80,
EditaI; R$10,4O
------------------------------.. ------------;-------------------.--------------------------------------------_..

Protocolo: 139218 Sacado: FIDEl:;IS COMEROO E DISTRIBUIQ\O DE BEBIDAS I1' CNPJ:
01.806.836/000Cedente: BANCO DAYCOVALSA CNPJ: 62.232.889/000
Número doTitulo: 100014739 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indíeação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 14/02/2010 Valor: 1.138,57 liquidação após a
intimação: R$10,4O, Condução: R$ 13.19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 139111 Sacado: GUSTAVOPACHER CPF: 003.606.309-60
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIALAMARYWS CNPJ: 00.906.163/000
Número do Título: 9200034308 ESpécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apre
sentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 12/02/2010 Valor: 113,04 ü
quidação após à intimação: R$10,4O, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 139627 Sacado: IRMAQUINAS INDUSTRIAL E\ COMERCIAL L CNPJ:
02.977.016/000Cedente: BAMBOZZIAITERNADORES LIDA CNPJ: 02.977.016/000
Número "doTítulo: 128/A Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO!TAÚ SA DataVencimento: 16/02/2010 Valor: 5.385,00 Liquidação
após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,4O

Protocolo: 139401 Sacado: JACKSON JOAO QUELINDE LIMA CPF: 042.308.649-90
Cedente:ABSEMPREENDIMENTOMERCANTlI::LIDA CNPJ:01.209.784/000
Número do Título: 628832 (8/36Espécie: Letra de CâmbioApresentante: ABS EMPREENDI
MENTO MERCANTIL LIDA pataVencimento: 11/02/2010 Valor: 290,13 Liquidação após a
intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 37,83, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,4O

Protocolo: 139441 Sacado: JOAO FRANCISCO RIBEIRO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SEM COMUNIGAÇAO
Polícia fica 13·horas
com telefonemudo

Uma falha na linha
telefônica deixou a Central
de Emergência da PM, c.
190, sem funcionar das
20h de segunda-feira até

.

às 9h30 de ontem.

.....ra peito das 20h de segun
da-feira quando todos os

telefones da Polícia Mili
......tar, com tecnologia digital,
pararam de funcionar. Não era

possível fazer e nem receber liga
ções. "Nós simplesmente paramos
de ter contato com a população.
Se tivesse uma emergência não

. teríamos como saber", contou o

assessor de comunicação da cor

poração' Jean Rudolf.
Depois de entrar em contato

com a Oi/Brasil Telecom, empre
sa responsável pelo serviço de te
lefonia, Rudolf teve a informação
de que o problema seria resol
vido no prazo de quatro a cinco
horas. Passado esse período, ne
nhum técnico da empresa apare
ceu para resolver o problema.

Uma segunda tentativa foi feita
através do CCI (Centro de Comu

nicação de Informática) da Polícia
Militar, em Florianópolis.. Aberto
esse novo protocolo de atendimen
to, as linhas telefônicas da polícia
voltaram a operar normalmente
por volta das 9h30 de ontem.

Segundo a assessoria de co

municação da Koerich (empre
sa terceirizada que faz a insta

lação e manutenção das linhas

para OI), em São José, os pro
blemas corrra telefonia ocorre

ram por causa da transição da

empresa Koerich para a RM Te

lecomunicações, com sede no

Ceará. O processo de mudan

ça terminou na segunda-feira,
mas os serviços' telefônicos

podem apresentar problemas e

demorar até uma semana para
se normalizar. A Oi/Brasil Te-'
lecom não foi encontrada para
comentar o caso.

• Cristiane Alves
cristiane@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES

Transição gera
demissões e
risco 'de greve

A Oi/Brasil Telecom pediu
à empresa Koerich a redução de
30% nos preços dos serviços para
continuar com o contrato. Como
a diminuição era inviável para a

Koerich, a empresa de telefonia

optou por dispensar cerca de
600 funcionários em Santa Ca
tarina e no Paraná.

Desde segunda - feira, a RM

Telecomunicações, do Ceará, é
a nova prestadora de serviços.
Cerca de l.400 trabalhadores
que permaneceram.empregados
estão em greve para protestar

,
contra as demissões e por discor
darem sobre o salário proposto
pela nova companhia, que seria
abaixo do piso da categoria. Em
Jaraguá do Sul, os 39 funcioná-
rios trabalham normalmente. Problema nas linhas pode demorar até uma semana para normalizar

ACUSADA PODE PEGAR TRÊS ANOS DE PRISÃO POR OCULTAR CADÁVER

Cúmplice não se entrega à polícia
A mulher acusada de ter aju

dado Rosimar Ribeiro Rosa, 18
anos, a esconder o corpo de Rosi
mar Gomes Pinheiro, 38, morto a

golpes de pé-de-cabra na quinta
feira passada, não se apresentou
à Polícia Civil. Ela está foragida,
mas garantiu ao delegado Bruno
Effori, por telefone, de que iria se

entregar ontem. ocultação de cadáver.
O crime aconteceu no bair- O ciclista que foi atropelado e

ro Águas Claras. A polícia já tem morto na rua BerthaWeege, Bar
pistas de onde ela está, mas ra do Rio Cerro, na sexta-feira à

preferiu não divulgar mais de- noite, foi identificado pela famí
talhes para não atrapalhar .as lia após três dias no IML.Antônio
investigações. Se condenada; a Reiguel tinha 48 anos e era divor

acusada pode cumprir pena de
.

ciado. Elefoí enterrado ontem no

dois a três anos de prisão por cemitério do Santo Estevão.
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Choque entre ônibus e carreta matou uma pessoa e deixou 21 feridos

Inquérito aponta motorista
como culpado por acidente·
o inquérito sobre o aciden

te envolvendo um ônibus com
funcionários da Seara e uma

carreta no báirro Nereu Ramos,
que matou uma pessoa e dei
xou 21 feridas em novembro de
2009, foi concluído na semana

passada. A perícia atestou que
o motorista do ônibus, Alcin
do Zamberlan, estava em alta
velocidade em um local onde
é permitido andar a 60 km/h.
Com isso ele foi indiciado por
homicídio culposo (sem inten

ção de matar).
Agora, o Ministério Público

irá decidir se abre ou não pro
cesso contra o motorista. Se

condenado, a pena prevista é de

quatro anos de prisão, agravada
por ele estar prestando serviço
de transporte de passageiros.

O documento tambémapon
tau que não teve falhamecânica

no ôníbus.Eu dependia do rela
tório da perícia para poder con
cluír as investigações", comenta
o delegadoAdriano Spolaor.Ain
da de acordo com ele, a demora
nesses casos é comum porque
só existe um perito na região que
atende a cinco cidades.

Mudança de prestadora de serviço gerou problemas
JARAGUÁ DO SUL

omotorista do
ônibus, Alcindo
Zamberlan, foi
indiciado por

homicídio culposo.

Mais' de quinze testemu

nhas foram ouvidas no proces
so e a maioria alegou não ter

visto o acidente porque na hora
estavam dormindo. Maristela
Tilmann, 28, morreu na hora.
O marido dela, RalfTilmann, fi
cou internado em estado grave
na UTI durante uma semana.

DIVULGAÇÃO
TÁXI PEGA FOGO

,

O
s Bombeiros Voluntários tiveram trabalho para
controlar um incêndio em um táxi, na rua Fritz
Bartel, no Baependi. A ocorrência aconteceu por

volta das 17h30 de ontem. Segundo testemunhas, o fogo
teria começado no tanque de gás natural. O veículo teve'
perda total e, apesar do susto, o motorista não se feriu.
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Um colecionador de histórias
Loreno largou profissão para se dedicara outras paixões, entre elas, escrever
Loreno Zatelli Hagedorn
não poderia ser menos
apaixonado por livros e

coleções. Ele cresceu em

torno da leitura e também
de 'muitos objetos antigos.

Ohábito
que adquiriu dos

seus pais e um tio lhe ren

deu uma biblioteca em

casa. Hoje são quase dois
mil livros guardados e cerca de
3.500 revistas.

Com55 anos, amaiorpreocu
pação de Loreno é com o desti
no que a coleção terá no futuro.
"Estou me preparando para uma

passagem. Não posso deixar
isso morrer -comígo. Todos es

ses livros e documentos são im

portantes para a sociedade, não
podem cair no esqueciÍnento",
defende. Ele estuda a possibili - .

dade de doar os bens para. uma
biblioteca da cidade.

tos livros rascunhou. Até o fim do

ano, ele pretende lançar mais um.
"Comecei a escrever bem peque
no, na escola ainda, mas era algo
obrigatório. Hoje escrevo com

prazer e me dedico muito a isso".
A escrita não fica presa som�nte
aos livros. Na internet, Loreno
administra 28 blogs genealógi
cos de famílias da região Norte e

Nordeste de Santa Catarina.

Além disso, Loreno também
coleciona fotografias antigas, bo
necos, carrinhos, discos, artigos
de decoração e diversos outros

artefatos. Algumas de suas pai
xões já foram doadas. "Já me

desfiz de sete mil revistas de

quadrinhos, doei rádios antigos
para o museu e alguns livros

para a biblioteca. Não tenho es
.

paço para tudo".

_

Essapaixão de Loreno também'
lhe rendeu um hobby: escrever. • ·Débora Kellner
Ele já perdeu as contas de quan- deborak@ocorreiQdopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

"
Todos esses livros
e documentos são
importantes para
a sociedade, não
podem cair no
esquecimento.
LORENO HAGEDORN

"
Paixão por
colecionar
começou
desde cedo,
por influência
dos pais

0.490,'
Novo Fox

VHT/Total FLEX

.•Direção hidráulica
•Novo.design
•Novo Painel'
•Novo Acabamento

'com texturas e tecidos

nas portas

R$30.990
.

. I
Novo Saveiro •Banco do motorista
VHTjTotal FLEX e cintos de segurança

, cf regulagem de altura
•Tampa Traseira com sistema

de amortecimento e chave.

www.vw.com.br. Promoção 1 Real: veiculo de referência - (1) Novo Fax 1.0 Total Flex, 2 portas, ano modelo 10/10, cód. 5Z31R4, com preço promocional à vista a partir de R$30.490,OO. Voyage 1.0 Total Flex, 4
portas, ano modelo 10/10, cód. 5U21 C4, com preço promocional à vista a partir de R$29.600,OO. Estoque:. Nova Saveiro 1.6 Total Flex, 2 portas, anomodelo 10/10, cód. 5U91 E4, com preço promocional à vista a

partir de R$30.990,OO. Pacote Trend grátis válido para compra da Nova Total Flex, cód. 5U91E4. IOF. cadastros e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Financiamento do veiculo Gol, código
5U11C4, valor a vista R$ 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 referenciais. não condizentes necessariamente com os modelos ofertados, Alguns itens mostrados ou mencionados são opcionais ou referem-se a versões especIficas. Sujei
to a aprovação cadastral. Condições válidas até 11/03/2010

WW\t_V.outoeJite.com.br

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança

4732746000Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN

·aro 15"

.
• Farol máscara

negra

·Iimpador, lavador
e des�mbaçador
do vidro traseiro
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