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Presidente do ,OCp,

Walter Janssen Neto, '

anuncia investimento
em mídia eletrônica e

avalia os rumos
do jornalismo.
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Falta
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Mesa Diretora arquiva
pedido de impeachment
protocolado por

. Ronaldo
Raulino
contra

prefeita
.

Cecília
Konell.

Cria
�

o de emprego tem o

melhor resultado desde 2007
Enquanto no primeiro mês do ano foram criados 3.049 empregos formais, no segundo, Iaraguá
do Sul conseguiu inserir no mercado 'de trabalho 4.04� pessoas. O saldo entre admissões e

demissões ficou positivo emLl-tê vagas. O resultado é o melhor desde fevereirode 2007.
�

,

,

Já em Santa Catarina, as contratações somaram 195.245, frente a 159.844.dispeI}.sàS.
Página 11

CÉSAR JUNKES

,

Em solenidade na noitede ontem, no Baependi, Guida Bretzke (E) passou o comando da Acijs para Durval Marcatto Júnior ���

, V . AÇ<w
. PUpo recorre
ao TJ e pede
o desbloqueio
Ex-prefeito de
Guaramirim teve OS bens

,.

bloqueados em ação que
'investiga denúncia de .

superfaturamento. .:

Página 10
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2 História'

"19
É emitido o

Decreto de Nero
No dia 19 de março de 1945, Adolf

. Hitler ordenava a destruição de toda a'

infra-estrutura alemã para que esta não
fosse usada pelas forças .Alíadas; que eri
travam naAlemanha, Inicialmente intitu
lada como "Demolições no território do

Reich", a medida ficaria conhecida como
"Decreto de Nero". Era uma alusão ao im-

p�rador romanoNero, que teria.planeja-
.

do oGrande Incêndio deRoma em 64 d.C,
.

numa tentativa semelhante de apagar os
rastros de seu governo. A principal parte .

do decreto dizia:"É um erro pensar que
as instalações de comunicações, trans

portes, os estabelecimentos industriais
e os depósitos de suprimentos, que não
foram destruídos, ou que foram apenas
desativados, possam ser reutilizados para
os nossos próprios fins quando os territó
rios perdidos forem recuperados. O inimi-

ri

go não vai nos deixar nada além de terra
arrasada quando recuar, sem dar amenor

consideração paraa população".
,

Assim, Hitler declarava que as insta
lações de comunicações e transportes,
indústrias e depósitos de suprimento

. assim como qualquer coisa de valor 'no
território alemão deveria ser destruído. O
decreto foi em vão, e o homem encarrega
do das destruições,Albert Speer, falhou ao
pôr em prática 'as ordens que lhe haviam
causado estarrecimento. Ao invés disso,
o ministro nazista conseguiu demover
Hitler da ideia. O Führer cometeria suicí
dio 42 dias depois, e Speer se renderia aos
aliados no dia 7 de maio de'1945 - mesma

data em que o generalAlfred Iodl assinou
a rendição alemã.

Aqlliest�6
Um' conq"ht. d. ,1ncl6Jtri.
alllomobilistico .,cloo,1.
ASo,. V, .,i pod., <0"",.11••

JCU tonho - ,0..,,1, utn

ve(culo Id••I!

Propaganda
, da Perua

DKW, lançada
em 15de

novembro
de 1957
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Indústria brasileira
de automóveis

Não se sabe ao certo em que ano os primei
ros automóveis brasileiros começaram a ser

construídos, já' que a prática começou como

Uma experiência em garagens e pequenas ofi-
. cinas, Nos anos 1920, comum mesmo era a

importação. Um ano antes, a conhecida "Ford
Motors Company" havia .inicíado a montagem ':

de seu "Ford T'� em São Paulo.
No entanto, a rotina incluía apenas amon

tagem de carros importados. Entre 1925 e 1928,
. uma fábrica em São Cristóvão construía o pri
meiro carro "quase-nacional": todas as peças
haviam sido feitas no Brasil, com exceção do
motor. Com as fábricas de peças que surgiram
no Brasil por causa da guerra, a possibilidade de
uma indústria automobilística nacional come

çou a tornar forma.

Apesar de em 1956 alguns carros já terem

sido fabricados, foi no dia 15 de novembro de
1957 que saiu às ruas pela primeira vez o veículo
considerado com um "índice de nacionalização
elevado": a perua DKw. Dois anos depois, o au
tomóvel nacionaltornava-se popular no país:

.

FOTOS plVULGAÇÃO

Inauguração
da General
Motors do
Brasil, em

25de
,

janeiro
de 1925

PElO'MUNDO

1859

Seleção natural
No dia 19 de março, de 1859, o bi

ólogo e naturalista britânico Charles
Darwin concluía o livro que revolu
cionaria a história: "A Origem das Es

pécies". Darwin lançou ao mundo as

bases da Teoria da Evolução pela' "se
leção natural", com um conceito de
·desenvolvimento evolutivo baseado
na sobrevivência dosmaís fortes.

1931

,Império do Jogo'
1 5

Jordan no Bulis
.'

Dezenove de março de 1931. O
Estado americano 'de Nevada libera
legalmente o jogo, medida que daria
origem à formação do mais famoso
centro de cassinos do mundo: Las Ve
gas. A presença de grandes empresas e

indústrias também classifica a cidade .

como um dos mais destacados. pólos
'

econômicos dos Estados Unidos.

,
•

,'.!; '
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,A 'Sociedade;ijéAtiradoresRibeirão:.6rande da Lúz roifufidada em 5 'de julhb.dé1931�"cbm o nom·
de "Fiohsin'Çqu� significa "áIegri�t;-O nome só seriamodificado para o atual sete anos depois;
Por causa da SegundaGuerra"Mundíal.amaior parte dos documentos da sociedade, datados
antes de 1972, se perdeu. Segundo o estatuto de 1934, apenassõcíosmaiores de 21anos eram
admitidos. Em 1963, uma sede social demadeira foi construída nas terras deAmo Priebe, onde
futuramente seria edificada uma nova sede social. Em 1969, o uniforme laranja foi instituído e o

principal homenageado da Festa do Rei passou a ganharum prêmio por ser omelhor atirador:
uma panela de al�mínio n° 24. Na (esta, a últim�majestade passava a faixa para � SUcessor.

Neste mesmo dia, em 1995"Michael
Jordan voltava a fazer parte de seu an

. tigo .time de basquete, o Chicago BulIs,
, .

depois de uma passagem pela liga de
baseball, Jordan se aposentaria do es

porte mais uma vez em 1999, voltando
dois anos depois;Ele é considerado por
especialistas O maior jogador de bas

quete de todos os tempos.
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SOCIEDADE RIBEIRÃO GRANDE DA LUZ

Para escrever
A invenção do primeiro
dispositivo de escrever
mecanicamente é atribuída a

HenriMill, em 1714. O teclado só foi
introduzido por um italiano em 1808. No Brasil,
amáquina de escrever teria sido inventada em .

1861, pelo padre Francisco João deAZevedo.
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SÁBADO TERÇA-FEIRA 'QUARTA-FÉIRA QUINTA-FEIRA
OAB, de

j�raguá do Sul'
VictorDanich,
sociólogo

Edwardde Sá,
financista

Jorge Brognolli,
economista

Ponte do Portal: lições- a aprender ..
áveis quando se trata de realização, de obras .que
geram alterações nas rotinas dos contribuintes. É
certo que melhorias desta natureza são imprescin
díveis, ainda que o trabalho preventivo possa per
feitamente evitar desgastes acentuados como este
em questão. Talvez se a ponte contasse com um

plano regular de melhorias o tempo de execução
agora poderia ser menor e assim impactando me

nos sobre o dia a dia das pessoas. Para evitar que
este quadro acentue, faz-se necessário bom senso e

um planejamento mais adequado do cronograma e

um programa de serviços fora dos horáríos de pico
do trânsito, trabalhando-se mais ho
ras nos finais de semanas, enfim, in
tensificando o ritmo nos períodos de
menormovimento.

De qualquermaneira, obras deste
porte sempre possibilitam reflexões
para toda a comunidade. Agora que
estamos. caminhando para que os

.

serviços sejam concluídos, notamos
a vulnerabilidade á que estamos ex-

.postos por ausência de um melhor

planejamento urbano, principal
mente no tocante ao nosso siste
ma rodoviário ..Há que se pensar de
maneira urgente na construção de
alternativas de trânsito entre Iara
guá e Guaramirim com a construção

de uma segunda ponte sobre o rio Itapocuzinho,
ao lado da atual, além de outras obras' que levem

.

em consideração a conurbação destes municípios.
Isto porque, viabilizada a duplicação da BR-280 e

o contorno rodoviário, estas são obras que ape
nas amenizarão o problema atual. O que precisa
ser debatido no conjunto deste planejamento, são
soluções estruturais que levem em conta todas as

previsões de expansão urbana e de desenvolvi
mento das áreas destinadas a distritos industriais
decorrentes. deste crescimento para os municípios
da microrregião no entorno da rodovia federal e
das vias estaduais.

A
obra que está sendo realizada para a

recuperação da Ponte do Portal vinha
sendo reivindicada há algum tempo
pela comunidade, uma yez que este é_

um dos principais equipamentos para a entrada
e saída a Jaraguá do Sul.

.

A importância da ponte que liga Jaraguá e Gua
ramirim, que também permite deslocamento a ou

tras regiões, torna-se acentuada se considerarmos
o fluxo de transporte de cargas de insumos e maté
rias-primas para as indústrias e do escoamento da
produção destas para os mercados consumidores.

.

Portanto, não se questiona a ne-
'

cessidade das melhorias que .estão , ,
sendo implementadas pelo governo
federal, a quem compete a manu

tenção da ponte. Por outro lado, é

perceptível que os trabalhos causam
transtornos no fluxo de veículos e

desconforto aos seus usuários.. de
maneira geral.

Considerando' o custo anuncia
do, da ordem de 300 mil reais, o vo-

·lume 'aplicado pode ser compara
do às 'perdas diárias impostas para
toda a sociedade desde que o tráfego
vem sendo restringido a uma pista.
Isto pelos atrasos que resultam dos
deslocamentos e ao estresse físico' e

IMAGEM DO DIA

. É preciso
que o poder
público pense

. , .

em vanavers

quando se. trata
de realização de
obras que geram
alterações nas
rotinas dos
contribuintes

"
emocional aos usuários, 'ou pelo maior consumo
de combustível.
"Alguns fatores deveriam ter sido levados em

conta pelos responsáveis, como assumir uma pos
tura mais prática e até simpática, planejando a

realização dos serviços em períodos que não im

plicassem tantos inconvenientes à população. Isto
porque esta situação acaba afetando não apenas a

região aonde os trabalhos ácontecem, mas com o

deslocamento do tráfego à região da Ilha da Figuei
ra cria gargalo naquele bairro, também carente de
melhor infraestrutura viária:

É preciso que o poder público pense em vari- Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
t obrigatório informar nome c�mpleto, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).

SERViÇO
RECENSEADOR

Inscrições pelos
Correios até hoje

Hoje é o último dia das inscrições
para recenseador pelas agências. dos
Correios. O IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística) realiza o censo a

cada 10 anos, em 2010 estão abertas 232

vagas na região, Os interessados devem
ser maior de 18 anos, ter disponibilida
de de horário para executar o serviço e

ensino' fundamental completo. As ins

crições através da internet ainda se
guem até 4 de abril, no www.cesgranrio.
org.br. A taxa é de R$ 18.

'

DRAMATURGIA'
Mostra revela

.

novos autores

PARCERIA

Senai e Marisol têm
"

curso remunerado
.-

OPORTUNIDADE
IEUSC oferece
vagas de estágio

Estudantes de graduação, técnicos, su
periores de tecnologia e ensino médio po
dem se candidatar para as vagas de estágio
'oferecidas pelo IEL/se (Instituto Euvaldo
Lodi). Em Iaraguá do Sul há vagas para
biologia, administração em recursos hu
manos, engenharia mecânica, educação
física, pedagogia, técnico em eletrotécnica,
técnico em mecânica e técnico em higiene
dental. Interessados devem se cadastrar no

www.estagioresponsavel.org.br. Informa

ções pelo telefone (48) 3231-4621.

.
'

O Senai deSchroeder e a Marisol são
parceiros na realização de curso gratuito e

remunerado de Aprendizagem Industrial
em Confeccionador de Roupas Indus-

,

triais, com duração de um ano. As inscri-

ções estão abertas até o dia 23 de março,
no Senai em Schroeder. Para se inscrever
é necessário ter entre 15 e 23 anos, ter
cursado ou estar cursando o ensino fun
damental. Os alunos aprovados pela sele

ção receberão bolsa durante todo o curso,
sendo vinculados à empresa.

A 1 a Mostra de Dramaturgia de Iaraguá
do Sul acontece hoje no teatro do Sesc às
19h. O evento tem acesso livre e apresen
tará textos de oito novos dramaturgos da
cidade, através de leituras dramáticas.
Logo após as leituras, acontece o lança
mento do livro Palavra em cena (Design
Editora, 96 páginas, R$ 5,00), com textos
dessa nova geração. O projeto é pioneiro
no Estado, pois a partir de um curso de
formação de dramaturgo é que surgiram
a mostra e o livro.
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PE I' DE I -PEACHMENT

Denuncia deRaulino. -

'

. ,

., '

..

será arquivada
Mesa Diretora alega que faltaram documentos

·Raulino deve entrar
com outro pedido

\ Procurado pela reportagem
de O Correio do Povo, o ex-se
cretário Ronaldo Raulino afir
mou que fará novamente a de
núncia na próxima semana. "Se
o problema é falta de documen
tos, eu mando de novo, com
tudo. que for exigido", comenta.

A denúncia de Raulino é que
o secretário de Administração
e de Pinanças, Ivo Konell, teria
usado ,o Refis (Programa de Re
cuperação Fiscal) da Prefeitura
para pagar uma multa imposta'
pelo Tribunal de Contas do Esta
do de 1998, em relação ao período

em que Konell foi pre
feito. Raulino pede
a cassação da
: prefeita por ne

gligência; já que
teria permitido a

adesão irregular
do secretário
no programa.

Denúncia pedia a cassação
da prefeita, por uma
suposta adesão irregular
do secretário Ivo Konell
ao Refis municipal.

foi constatada a falta de docu
mentos na denúncia de Rauli-

_

no. "O mérito não chegou a ser

analisado. A decisão foi tomada
'apenas por questões técnicas -e o '

denunciante pode reapresentar
o assunto em um novo protoco
lo, se quiser", afirma.

O Regimento Interno da Câ
mara determina que o pedido de
criação de uma Comissão Proces
sante deve ser votado em plenário
na primeira sessão após dar en
trada no Legislativo. No entanto,
Natália afirma que a Mesa Dire
tora pode arquivar diretamente a

denúncia, caso a documentação
exigida esteja incompleta.
• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

.f

o mérito não
, chegou a ser

analisado. A decisão
foi tomada por'

questões técnicas
NATÁLIA PETRY,
PRESIDENTEOex-secretáriO

de Turismo,
Cultura e Esporte, Ronal
do Raulino, pedia a ins
tauração de uma Comis

são Especial Processante, que
será arquivada sem passar pelo-

,

plenário da Câmara de Vereado-
res. A decisão é daMesa Diretora,
que alega ter encontrado falhas
no documento, protocolado na

última segunda-feira.
De acordo com a presidente

.da Câmara, Natália Petry (PSB),

-"

��/
//

i/ti"

I
I

�

'-""'/')/,
, ,.

,

Presidente
confirmou

que denúncia
,

poderá ser

reapresentada

Pedido de criação de uma Comissão Processante deve ser
votado em plenário na primeira sessão após dar entrada

REGIMENTO INTERNO DA CAMARA
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A
Polícia Civil de Guaramirim vai
deixar o prédio localizado no

Centro para um imóvel a ser es

colhido pelo delegado Daniel Fer
reira Dias. A nova delegacia será alugada,
com as despesas pagas com recursos da SDR
(Secretaria de Desenvolvimento Regional). A
informação foi confirmada ontem, em uma
reunião sobre a segurança pública promovi
da pela Câmara de Vereadores.

O valor do aluguel não deverá ser su

perior a R$ 3 mil por mês. Segundo o de

legado Dias, a atual estrutura possui mais
de 50 anos e não possui mais condições

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 19 de março de 2010 Política 5

carolina@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli

de abrigar a Polícia Civil. "Faríamos uma

'parceria com a Prefeitura 'para reformar o
local, mas a prioridade agoraé encontrar o
imóvel para alugar", comenta.

O vereador Gilberto Iunckes (PPS) saiu
satisfeito do encontro, uma iniciativa dele.
Ele lembra que o projeto maior será a

construção de um prédio próprio para a

delegacia. "O aluguel é provisório. Vamos
começar a discutir um espaço descente

para a polícia. O' terreno da atual é muito
bem localizado e pode ser aproveitado,
desde que se construa um prédio total
mente novo", afirma.

Pré-candidato
.

o dentista Sérgio Luiz Pacheco colocou
seu nome à disposição do PSDB para ser

candidato a deputado federal. A intenção
foi comunicada ao presidente dó partido,
Irineu Pasold e aVicente Caropreso, que foi
o último deputado federal que a região teve,
de 1999 a 2002. "Nosso partido disputa a

Presidência da República e, por isso; preci
sarnas ter representação na Câmara dos De
putados", declarou Pacheco à coluna.

Detalhe
Pacheco era diretor de Atenção e

'Especialida�es na Secretaria de Saúde
até fevereiro, quando foi exonerado por
ter participado de manifestação contra

a demolição do Ginásio Arthur Müller.
Mas a vaga já tem substituto. É Mônica
Pasold Riboldi, servidora efetiva desde
1994, fonoaudióloga, que já atuava na

pasta cornotécnica. E filha: do ex-secre
tário e vice-prefeito Irineu Pasold.

Mais U I

Vereador Amarildo Sarti (PV) foi à tri
buna ontem pedir deferimento para ins

tauração de um processo civil e criminal
contra o secretário de Administração e

de Finanças, Ivo Konell. O motivo seria

declarações do ex-prefeito em entrevista
a uma rádio local. As acusações teriam
sido dirigidas também aos vereadores Jean
Leutprecht (PC do B), Isair Maser (PR) e a

presidente Natália Petry (PSB).

FALA Aí!
o Papp falou que estava tudo
certo em depoimento à CEI.

PRESID04n DA AC.5TVI, caso HIU..E, '4EGANDO QUE o
REPASSE OE RS 25Mil NÃO lENHA. SIDO USADO PARA

OIECOAAÇAo DA FES.TA, COMO APONTOU ,AijOITOIUA
DA (ONTROlADORIIi.:DO MIJNJ({PIO

, Apressand,o
Depois de apresidente da Câmara, Natália

Petry '(PSB), anunciar ao O Correio que a nova

Lei Orgânica será votada na primeira quinze
na de abril, os vereadores que integram a co

missão especial responsável pelos trabalhos
de revisão marcaram uma reunião para hoje.
A LOM deveria ter sido votada em dezembro,
depois em, fevereiro, mas o mês terminou e

ninguém semanifestou até a.imprensa cobrar.

. Ataques
Todos se manifestaram na tribuna, com

discursos pesados contra o secretário que,
segundo a vereadora Natália, teria também
desviado o foco da reunião na Ilha da Fi

gueira para ataques contra os parlamentares.
"Esse cidadão não dá entrevista. É um show
de mentiras deslavadas. E neste show citou
o nome de vereadores. Mas é bom, porque
assim fica claro' que nada temos a ver com a

administração que esta aí", largou Maser.

Concurso
A Prefeitura de Iaraguá do Sul solicita o

comparecimento de 'Carmem Lucia Davila
Gruner e de Carlos Gustavo Kleine, a partir de
hoje até o dia 5 de abril deste ano, na Divisão
de Recursos Humanos, para tratar de assuri
to-referente às suas contratações através do
concurso público 002/2007. Na impossibili
dade do comparecimento, entrar em contato

pelo telefone (47) 2106-8406.

FOTOS CÉSAR JUNKES

Termina hoje
Os diretórios nacional ou estadual dos partidos que optarem por arrecadar

recursos e aplicá-los nas campanhas eleitorais de 2010 tem até hoje para pro-
'

videnciar a abertura de conta bancária específica. A conta bancária aberta pela
agremiação registrará todo o 'movimento dos recur�os da campanha. O procedi
mento é diferente do adotado pelos candidatos e comitês financeiros, que só po
dem abrir a conta e arrecadar recursos após terem solicitado seus registros junto
à Justiça Eleitoral. A exigência é uma inovação da resolução 23.217/2010, do TSE,
que disciplina a atuação dos partidos para evitar, por exemplo, que ocorram "do
ações ocultas", o famoso caixa dois.

GRAVE
Os alertas feitos pelo vereador Caubi Pinheiro (PDT) na tribuna daCâmara
sobre a estrutura comprometida do Ginásio de Esportes no Bairro Recanto
Feliz não surtiram efeito. "A cobertura caiu. Está tudo no chão", disse o

vereador, que constatou ontem a situação em visita ao local. Segundo ele,
a obra foi feita com "material de terceira ou quarta qualidade". Caubi acusa
o govenio passado de ter fechado os olhos para o problema, porque a

obra foi executada pela empresa do vereador Osni Fortunato (DEM).
"Não queriam cobrar do Dakina por causa do voto na Câmara", largou.
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CHARGE

DO LEITOR

Por cuedcs sindicatos

Sindicato
é o instrumento

de lutada classe trabalha
dora. Porque os direitos
dos operários não vem de

mão beijadá, por patrões ou che
fes que Visam lucros. Tudo o que
temos garantido na

lei, ou em lutas para
melhorar a vida
dos trabalhadores,
no que diz respei
to a salários, local
de trabalho digno,
contra chefes que
comandados e de-
sorientados não

conseguem com

preendem a luta da
'

I

classe e reprimem esta atitude.

Impossível assim para muitos,
que acomodados lião avaliam
melhor as verdades. Somente

para lembrar os aumentos que
percebem na data base, isso tudo
o sindicato faz pela classe. As as

sembleias, no seu poder demo
crático de direito deliberam, e é

soberana, e todos podem partici- ,

par. Então por isso os sindicatos
e suas diversas classes são man

tidas por trabalhadores, para sua
autonomia. Os sindicatos exis
tem para ajudar os trabalhadores
(as), para equilibrar a balança da
mão de obra e o capital.

Veja um exemplo muito co

memorado no dia 8 de março,
o Dia Internacional da Mulher,
esta importante data não é por
que elas são bonitas e simpáticas
somente, houve um movimento

de classe organizado.
'No dia 8 de março de 1857,

operãrias de uma fábrica de te�

cidos, situada na cidade nor

te-americana de Nova Iorque,
fizeram uma grande greve. Ocu -,
param a fábrica e começaram a

reivindicar melhores condições
de trabalho, tais como, redução

na carga diária de
trabalho para dez
horas (as fábricas

exigiam 16 horas
,de trabalho diário),
equiparação de sa

lários com os ho
mens (as mulheres

chegavam a 'rece

ber até um terço do
salário de um ho-

"

"
'mem, para execu

tar o mesmo tipo de trabalho) e

tratamento digno dentro do am

biente de trabalho.
A manifestação foi reprimida

com total violência. As mulheres
foram trancadas dentro da fábri

ca, que foi incendiada. Aproxi
madamente 130 tecelãs morre-

ram carbonizadas.

Porém, somente no ano de

1910, durante uma conferência
na Dinamarca, ficou decidido

que o 8 de março passaria a ser

o IIDia Internacional da Mulher",
em homenagem àsmulheres que
morreram na fábrica em 1857.

Entre tantos outros exemplos
de trabalhadores que são mutila
dos, ou ainda que perderam suas

vidas, esposos(as) ou filhos na

luta por melhores condições de
trabalhos e de salários que abri
ram discussão ao entendimento
e ao direito de reivindicar.

PauloSergio Sbardelati, escritor

EDIT'ORIAL

'Responsabilidade social

Durante
a posse do' novo presidente da Acíjs mostra uma trajetória de conquistas, ape

Acijs (Associação Empresarial de Iaraguá sar das dificuldades que se impõe pelo caminho.

do Sul), na noite de ontem, a entidade re- Na última gestão, por exemplo, houve uma forte/
novou o compromisso de contribuir com cobrança da entidade sobre a duplicação da BR�

o desenvolvimento do Vale do Itapocu. A 'partir 280. Por diversas vezes, representantes do gover
de agora, o empresário Durval Marcatto Júnior no estadual e federal vieram ao município para'
assume' o comando no lugar de Guida Bretzke dar explicações sobre os atrasos no cronograma
com a expectativa de tomar frente a novos desa-' das obras. A reforma da Ponte do Portal, antiga
fios e dar continuidade a antigos projetos.

'

reivindicação da entidade, finalmente começou
, Melhorias no sistema viário, na a, sair do papel em outubro

segurança e na educação são al-
- ,do ano passado e deve ser

gumas reivindicações que a classe concluída nospróximos dias.
empresarial continuará cobrando A ampliação do HospitáI
das três esferas do governo. Entre as São José, o repasse do Cepeg
bandeiras levantadas pela entidade (Centro Politécnico Geraldo
estão a duplicação da BR-280 entre Werninghaus) para o Ifet (Ins-

Jaraguá do Sul e São Francisco do tituto Federal de Educação
Sul, a maior qualidade nos siste- I i Tecnológica), criando 800 va-

mas de comunicação, como telefo-
,

gas gratuitas para estudantes;
nia e internet, e do tratamento da água e esgoto. a reivindicação para a ampliação de vagas nas

A promoção de campanhas para ampliar a
_

creches, a instalação de 20 câmeras de monítora

representatividade política da região, que tanto menta são apenas alguns projetos que, com o apoio
Jaz falta para que nossas reivindicações saiam da entidade, resultaram em grandes avanços para a

do papel, é outra prioridade da nova gestão. A qualidade de vida da população.
associação também promete fiscalizar a gestão OVale do Itapocu ainda temmuito para cres

dos recursos públicos e defender a reforma fis- cer e reivindicar. E a Acijs, em seu compromisso
cal, para garantir um melhor investimento em com a responsabilidade social, estará acompa
todas as áreas da sociedade. nhando tudo de perto e lutando pelas necessí-

Em seus 72 anos de existência, a história da dades dos jaraguaenses.

'NACIONAL

Combate à impunidade

As escutas só
serão permitidas '

quando 'o crime
investigado
tenha pena

prevista superior
a dois anos.

'O
Código de Processo Penal, que foi edita
do em 1941, começou a ser reformulado
no Congresso Nacional esta semana:
O novo texto aumenta para 16 o nú

mero de medidas cautelares à disposição
dos juízes, reforça a garantia de julgamentos
com isenção e restringe os recursos judiciais
que facilitam a prescrição dos

processos e, por consequência,
estimulam a impunidade.

Uma das principais altera

ções previstas no texto, já apro
vada na Comissão de Consti

tuição e Justiça do Senado, mas,
que ainda precisa da aprovação
dos plenários do Senado e da

Câmara, é a possibilidade de
'o juiz ter alternativas para im-

pedir que o suspeito por' um
crime não fuja do país, cometa
'novos crimes ou tente coagir
testemunhas. Atualmente, Ü'

magistrado dispõe .apenas de uma opção: de-.
cretar a prisão provisória. Essa alternativa faz
mais de 40% da população carcerária ser de
presos 'provisórios - e muitos são declarados
inocentes ao fim do processo.

O texto ainda determina o estabelecimento,
, inédito, de "um juiz de garantias", para assegurar

a imparcialidade e a lisura dos processos ju
diciais. Ele cuidará do caso, assumindo depois
do juiz de instrução (inicial). O inquérito pas
sará a tramitar diretamente entre a polícia e o

Ministério Público. Uma das poucas situações
que ainda demandarão autorização judicial, a
quebra do sigilo telefônico, passa a ser regula-

,

da. As escutas só serão permiti
das quando o crime investigado
tenha pena mínima prevista su

perior a dois anos.
As mudanças também vão

beneficiar diretamente as víti

'mas, que passarão a dispor de

uma lista de direitos relacionada
em capítulo específico do novo

código, intitulado "Dos direitos
das vítimas". Hoje, as garantias
estão espalhadas pela legislação
e, em alguns casos, dependem
da boa vontade das autoridades
públicas. O novo código prev�,

por exemplo, que as vítimas devem ser cml1Ulll-
, cadas da prisão ou da soltura do suposto autor

do crime, da conclusão do inquérito, do arquiva-,
mento das investigações ou da condenação OU

absolvição do acusado. Estes são passos impo�
tantes no combate à impunidade e darão mais

agilidade à tramitação dos processos.

Então, por isso os
sindicatos e suas
diversas classes
são mantidas por
trabalhadores,

para sua
autonomia.

"
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A IJS

.Nova diretoria empossada
Duplicação da BR-280 e eleições estão entre as principais bandeiras

FOTOS' ÇÉSAR JUNKES

JARAGUÁ DO SUL

A Aci;; (Associação
Empresarial de Jaraguá do
SuO empossou ontem o novo

presidente, Durval Marcatto
Júnior, durante cerimônia no
Clube Atlético Baependi.

Marcatto
assume o co

mando da entidade até
2011, no lugar de Guido
Bretzke. A. gestão pode

ser prorrogada por mais um ano.'
Na Apevi (Associação dos Micro e

Pequenos Empresários do Vale do
Itapocu), Edson Schmidt foi re

conduzido para mais um período
frente à entidade.

Entre as prioridades da nova

gestão está a melhoria no sistema
viário e da comunicação, como

telefonia e internet. A duplica
ção da BR-280 continuará sendo
uma das principais bandeiras. "A
Acijs reivindica essa obra há mais
de 15 anos, e a cada momento o

cronograma sofre novos atrasos'
e promessas não cumpridas. Nos
preocupa que o governo não assu

ma esse compromisso e que seja
necessária pressão por parte da
sociedade", criticouMarcatto.

O aumento da representativi
dade política na, região será outra

questão defendida pela nova ges
tão. Conforme o novo presidente,

.

a Acijs fará uma campanha com a

Justiça Eleitoral sobre o "voto útil", '

conscientizando os eleitores a vo

tarem em candidatos da região.
A ação também vai envolver os

partidos políticos, evitando que os

votos sejam "diluídos" entre vários
càndidatos. "Vamos sensibilizar
os partidos para que o número de
candidatos seja compatível ao colé
gio eleitoral", explicou.

Marcatto também destaca que a I,

entidade deve atuar como fiscaliza
dora do dinheiro público e defende
a reforma fiscal. "O Brasil tem uma

das cargas tributárias mais altas do
mundo, mas o' retomo em investi
mentos émuito baixo, É preciso oti
mizar amáquina pública, para que
os recursos sejam transformados
em obras", acrescentou.

O presidente da Facísc (Federa
ção das Associações Empresariais
de Santa Catarina), Alaor Tissot,
destacou a importância da Acijs no
desenvolvimento do município. "É
uma das mais antigas entidades do
Estado e faz parte da história de Ia
raguá do SUl, pois nasceu com a in

dustrialização da cidade', destacou.
"O Durval é um empresário muito

experiente. A Acijs está muito bem

representada", elogiou.

• Daiane langheHni
daiane@ocorreiodopovo.com.br

AlaorTissot, da Facisc (D), homenagéou Marcatco com placa comemorativa

Conquistas da gestão anterior,
Sobre as conquistas 90� dois anos em que esteve à frente

da entidade, Guido destacou a ampliação do Hospital São José,
a reivindicação por mais vagas nas creches, a instalação. d'e 20 ,

cãmeras de monitoramento, afederaüzaçãc do Cepeg (Centro Po
litécnico GeraldoWerninghaus), criando BOO vagasgratuitas para
estudantes e a cobrança pela duplicação da BR-2BO. No momen
to, o projeto está pronto e aguarda a abertura da licença prévia
do lbama, "Nesse período deixamos clara nossa indignação pelo

.

que não tem sido feito na região", disse Guido,

Geral 7

Seis policiais e
dois delegados
para a cidade

Ontem foi decidido, em
Florianópolis, o destino dos
policiais que se formaram na

Academia da Policia Civil, no
último dia 12. Seis policiais e

dois delegados foram nome

ados para a região. De acor

do com o
.

delegado regional
Uriel Ribeiro, cinco desses
policiais devem designados
para a Delegacia da Mulhe!,
prevista para inaugurar no

firndomês.
"Acreditamos que cinco

policiais conseguirão pres
tar um bom atendimento.
'Mas um atendimento ex

celente seria se a gente pu
desse contar com mais dois

policiais", comentou Ribei-
ro, para quem o ideal seria
a unidade contar com oito

profissionais. No ano passa-
.

\

do, o delegado geral' da Polí
cia Civil, Maurício Eskudla-
rk, garantiu que pelo menos
dez policiais viriam.

"
Um atendimento
excelente seria
sera gente

pudesse contar
corri mais dois
policiais.

DELEGADO REGIONAL
URIEL RIBEIRO

"
Os profissionais têm até

a' próxima segunda-feira
para se apresentar. Depois
disso acontece uma reunião
entre os delegados para de
cidir como será a distribui
ção do efetivo. "Como são

poucos policiais e temos a

inauguração da Delegacia
da Mulher, esses agentes
devem ficarapenas em Ia
raguá", disse Ribeiro. Até
o momento, o nome mais
indicado para assumir a

unidade é delegado Bruno
Effori, que atua na Delega
cia da Comarca.

Levantamento da Po
lícia Civil apontou que se

riam necessários mais 28

policiais para atuar no Vale
do Itapocu. Um reforço no

efetivo deve acontecer a

partir de julho, quando uma
turma de 90 escrivães se

forma na Academia de Po
lícia Civil. A promessa é de

que pelo menos três desses
.

profissionais sejam destina
dos à região .
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REPRODUÇÃO

... -

AREIIE
Acaba de entrar no ar o site de relacionamentos Veia Social, que une doadores e rec�ptores de sangue

estão precisando de sangue divulgam a

região ondemoram eo tipo sanguíneo,
O projeto foi idealizado por Lula Ri

beiro e Laila Sena, e não tem fins lucra
tivos. Os dois se conheceram peloTwit
ter e decidiram criar juntos o projeto.A
rede social foidesenvolvida pela Prime
Web Consulting, empresa carioca de
consultoria emarketing na internet.

Veia Social

TROCA DE INFORMAÇÕES
Rede Social

Compartilhe Vida

, CoIlIpartl!Ire essa página em suas Redes Sociais

lagar
Usemame

. Passwon:!

r Lembrar minhas informações

O objetivo desta bela iniciativa é fa
cilitar a mobilização de quem precisa
de uma transfusão ou quer ajudar do
ando sangue.

Os administradores do site também
ressaltam a importância de se ter um

espaço para a troca de informações so
bre o assunto.

. O endereço da rede social é' wWw.
veiasocial.com.br. O.projeto possui tam
bém uma conta no Twitter (@Veiasocial). No site de relacionamentos Veia Social o usuário pode criar um blog contando asua história

CONSULTE�NOS PARA OUTRAS
F·O·RMAS DE PAGAMENTO!

,
Joinville

Rua Blumenau, 735/
América

47-3455-0220

. caba de entrar no ar mais
uma rede social. Mas, neste
caso, não é um site derela
cionamentos qualquer. A
Veia Social une doadores e

receptores de sangue em todo o Brasil.
Anovidade possui todos os recursos

de uma rede social. O internauta cria o
seu perfil, pode fazer e adicionar ami
gos, entrar em diferentes comunidades
e deixar depoimentos.

Também é possível incluir álbuns
de fotos, vídeos e até criar um blog
contando suas histórias de doação 'ou
receptação de sangue.

.

O usuário pode ainda integrar a

conta noVeia Social com oTwitter dele.
A rede social possui um blog, co

mandado pelos administradores do
site. Nele, são anunciados campanhas
e novidades na área.

Um dos destaques mais bacanas do
Veia Social é o local onde as pessoas fa
zem pedidos de doação. Lá, aqueles que

Seja bem vindo a Veia Social!
Rede Social de Doa ores

.

eReceptores de sangue

eoel
=:;. Notebooks

Notebook Acer Emachines. E627-5436
PROCESSADOR ATHLON 1.6GHZ
Memória 2GB ----.....

HD 160 GB.
Tela 15.6"
Gravador DVD
Leitor de cartões
Teclado Numérico Lateral

Notebook ACER 4540-1047
AMD Athlon X2 2.2 GHZ
Memória 4GB
HD 320GB
TELA 14" LED

. Vídeo ATI Radeon 256MB DEDICADA
DVD-RW
HDMI
WEBCAM

R$ 1.599,00 à vista
ou em 6 x de R$ 293,00 (cheque)

Notebook ACER ASPIRE 5738-6294

Core 2 Duo 2.2 Ghz
Memória 3 GB
HD 320 GB
Gravador de DVD
Rede sem fio
webCarn
Tela 15.6"
Teclado Numérico Lateral

R$ 2.399,00 à vista
ou em 6 x de R$ 439,00 (cheque)

R$ 2.199,00 à vista
ou em 6 x de R$ .404,00,00 (cheque)

Netbook Acer One 250-1165
Atam Processar (1.66GHz)
Memória 1GB
HD 160GB

Webcam
Tela 10,1"
Windows XP

Disponível nas cores azul e preta

.R$ 1.149,00 à vista
ou em 6 x de R$ 211,00,00 (cheque)

Ofertas válidas até 26/03/20.10 ou enquanto durarem os estoques!

Jaràguá do Sul.
Rua Reinoldo Rau, 67

Centro
47-3273-6859

Notebook Toshiba Satellite
M505D-S4000WH
AMDTurion™ II Dual-Core Mobile
Processar M520 (2.3GHz)
Genuine Windows 7 Home
Premium (64-bit)
4GB DDR2 800MHz memory
500GB HDD (5400rpm)
ATI® Integrated Graphics
HD4200 (256MB Dedicado)
Tela 14"

R$ 2.999,00
à vista

*Ou em até 1+5x si juros!

Garantia de 1 ano balcão.
Assistência técnica
especializada em notebooks.
*Mediante aprovação de crédito.
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GAMES INVADE SESC
Jogos vêm sendo usados por.instituições para
aumentar o interesse .dos alunos em estudar

em muito estudante.
por aí que deixa de fa
zer o dever de casa ou

de estudar antes de
uma prova para ficar

grudado' no
.

videogame. Por
isso, os jogos sempre foram
considerados inimigos das es

colas. Mas as instituições de
ensino estão percebendo que
games e salas de aula podem

- jogar no mesmo time.
Em parceria com a Porto Di

gital , a Secretaria estadual de
Educação vai disponibilizar jo
gos em disciplinas como mate

mática, português, história, en
tre outras, em todas as unidades
de sua rede..

- Estamos equipando nossas

1400 escolas em todo o estado

para, a partir de maio, disponibi
lizar os games. 6s jogos aumen

tam o interesse do aluno na sala
de aula - explica a subsecretária
Delânia Cavalcante, que faz ques
tão de dizer que os games não são
chatos: -. São jogos similares aos

disponíveis no mercado.

T.:.trnot.·rl,....IjIJI'I ..�..J1iII:J,N;wn�.-.�.·iI(1JI't�,toJ�I'I'ItUI.,,�,f1fIIr:
w��, ttdTa:I<áIrm* JUI.; "'11«� flIr�'" M'tIôtlQll .. �t1IirdWfOMUI"11OI1te fI:'

��.u:Q_JI����,���:dt.óttrlI�!1Plf�'"',,"Iv-d� ..�1a'
�..}lE:�t�,���\naI..I�""''Wf'l'ln1I!I'rt:oll.:atm\WUi'l'l1tl�

PÁGINA INicIAL do game Imuno, sobre o corpo humano

Tecnologia 9

Olimpíada de Jogos
Digitais vai começar

. Para este ano, a se

cretaria vai disponibilizar
18 games diferentes para
alunos dos ensinos mé
dio e fundamental, Vem
aí, também -a segunda
edição do OJE (Olimpí
ada de Jogos Digitais e

Educação), competição
promovida pelo governo
estadual.

Para participar, pro-·
fessores e alunos das es

colas públicas estaduais
devem se inscrever na

Secretaria de Educação.
Mais informações no site

http://jogos.conexaoalu
no.rj.gov.br /oje / .

A internet também
- está cheia de games vol
tados para estudantes. O

LudoQuímico é um deles.
No jogo, o personagem
percorre um tabuleiro de
ludo e tem que responder
perguntas de química .. O
game chegou a termil do
wnloads num único dia.
Ah, ele pode ser baixado
de graça no site www.lu
doquimico.com.br.

- É um simulado de
química para estudantes
do ensino médio e vesti
bulandos=- conta o pai da
criança, o químico Mano
el Guerreiro.

T

DIVULGAÇÃO

. Games para estudantes estão disponíveis na rede

���.Uft'.I�",1.<4IiNiIl..lYlldi_�y4Di�lf�0h1tlWe1'fllltm.1iIIuat·,!W
11'.__\, ,u,"'_d>o<. {lJ>OIIIIIil.. ' ....Iú>j. """",I.. d!o�'"
__'-�t� ,..,_ "">l.. ..,' _,'*"'""lIi$,p,rl!1'l'l.... "''''''''.<'*,4_
��I"�J..�t1fJJruJr"�tij'ht&ft�.,1lIõ�lam;l:'lJ'nI'jf�1iWI't.

NO IMUNO, o jogador precisa combater infecções e bactérias
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GUARAMIRIM

A Justiça da Comarca de
Guaramirim estabeleoeu
prazo de 30 dias para que
Schroeder e Massaranduba .

estudem 'o convênio com
o Lar da Crjança Marcos
Valdir MoroSo.

fl;iuniãO
ocorreu ontem

o Fórum e oficializou o

futuro do abrigo, que será
antído porGuaramirim,

conforme adiantado pelo O Correio
.

do Povo na edição de ontem pelo
prefeitoNilson Bylaardt.

Segundo a juízaNayanaScherer,
o programaFamíliaAcolhedora não
é capaz de suprir as necessidades
de atendimento às crianças e. aos

adolescentes em situação de risco

.

social. Por isso; a sugestão judicial
consiste em executar os dois tra
balhos paralelamente, oferecendo
mais alternativas de acolhimento.

O promotor da segunda vara
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PIERO RAGAZZI

da Comarca de Guaramirim, Bel
miro Hanisch Júnior, alerta que,
por enquanto, a Justiça está ape
nas orientando as ações que de
vem ser realizadas pelos governos
municipais. Ou seja, se o caso não
for solucionado, a Justiça poderá
.obrígar as Prefeituras a firmar o
convênio com a entidade.

Nestes 30 dias, de acordo com .

a juíza Nayana Scherer, as Prefeí
turas terão tempo suficiente pata
fazer a. parte burocrática do con

vênio e levar o projeto para apro
vação na' Câmara de Vereadores.
"Esta é uma forma de política ho
mogênea de tratamento entre os

municípios", afirma Nayana.
Bylaardt afirma que solicitará

uma sessão extraordinária para
votar o projeto que cria o convê- "

nio. Na próxima quarta-feira (24),
os gestores das três cidades se re

únem para decidir valores e os tra
mites legais da parceria paraman
ter o abrigo.

• Daiana Constalltillo
daianac@0C0I1-eiodopoVO.COIII.... Juíza orienta a criação de um novo convênio entre os municípios

TRÊS ACUSADOS DE SUPERFATURAMENTO RECORREM AO TJ

ASSISTÊN I S I l

- Convênio podevoltara funcionar
Justiça sugere que Schroeder e Massaranduba mantenham a parceria com o Lar da Criança

Pupo pede desbloqueio dos bens
GUARAMIRIM .

Evaldo João Iunckes, Maria

Rosangela Kuszkowski e Ana Be
atriz Schier, suspeitos de super-.
faturamento na compra de um

terreno no bairro Caixa da Água,
em Guaramírim, já recorreram à

Justiça. A advogadaDiana Correa
entrou com um agravo perante
o Tribunal de Justiça de Santa
Catarina para derrubar, a limi-

,

nar, anexa à ação popular movi
da pelo vereador Osni Bylaardt,
que requer 9 bloqueio das contas
bancárias e dos bens dos envol-

vidos no processo de aquisição. '

O terreno foi comprado na

gestão de Evaldo João Iunckes e

serviria para construção de casas

populares. O contrato de compra
foi fechado por R$ 370mil, em no

vembropassado, com o proprietá
rio na época,Ailton Tomelin.

De acordo com a advogada,
provas a favor dos acusados fo
ram apresentadas ao Tribunal de
Justiça para desbloquear os bens
dos seus clientes, mas ela não re

velou os detalhes. Diana espera
que o Tribunal de Justiça se ma-

nifeste até a próxima semana.

Segundo a juíza da Comarca'
de Guaramirim, Nayana Scherer,
a liminar, está nas mãos de três

desembargadores que vão rever

o caso. Na sexta-feira passada, a

juíza deferiu a liminar. Os seguin
tes nomes constam comoréus no

processo: Evaldo João Iunckes, ex
secretária de Administração e Fi

nanças, Maria Rosangela Kuszko
wski, os servidores Ana Beatriz
Schíer, Frank Ricardo de Oliveira e .

JonasVerbinen, e o antigo proprie
tário do terreno Ailton 'Iomelín.

Ex-prefeito
recorreu

e espera
decisão na

próxima
semana

Entregadas
cartilhas sobre
DiadaÃgua
GUARAMIRIM

Hoje os estudantes do quinto
ano darede municipal de ensino
de Guaramirim recebem carti
lhas sobre a natureza para come
morar o Dia da Água, 22 de mar
ço. Os alunos poderão participar
do concurso que vai indicar a

mascote do Clube da Canoagem
Bioradical.. O criador do melhor
nome receberá um prêmio no dia
27, durante evento da Prefeitura.

Na próxima terça-feira (23),
as sugestões vão ser recolhidas
e depois avaliadas. O objetivo é
transmitir mensagens sobre a im
portância �a água, evitar o desper
dício e preservar omeio ambiente.
Isso tudo através de brincadeiras
educativas. Este concurso é uma

realização das secretarias de Edu
cação, Esporte e Lazer e Clube de
Canoagem Bíoradical,

"
Esta é uma

forma de política
homogênea de

.

tratamento entre
os municípios.

JUíZA NAYANA SCHERER

"

Nova equipe
no ab�igo

A nova equipe de funcioná
rios da Prefeitura de Guaramirim
inicia o trabalho no Lar da Crian

ça no dia 24. O aviso prévio dos
11 funcionários do abrigo termi-

,

na na próxima terça-feira (23). E
.

o' Consórcio Intermunicipal de

Apoio à Criança e ao Adolescen
te do Vale do Itapocu encerra no

dia 31 de março. A Prefeitura re
novou o contrato de aluguel da
casa, que fica na rua Aldano José
Vieira, próxima BR-280.

Contrato com
Jaime lerner
será' retomado
GUARAMIRIM

O prefeito Nilson Bylaardt
se reuniu ontem com Eloy Ko

ckanny, consultor de sistema vi

ário e trânsito, e Paulo Kawahara,
arquiteto, da equipe do Institu
to Jaime Lerner, de Curitiba, na

I

Prefeitura. O intuito é retomar o

contrato com a entidade e dis
.

cutir os assuntos relacionados à

urbanização do município.
Segundo Nilson Bylaardt, a in-

,

tenção é dar largada no projeto na

área central da cidade. Mas, sem
deixar de executar as obras de em
belezamento nas margens do Rio

Itapocu, a revitalização da Barra
.

gem, a construção de um teatro

municipal, definição de três ·pon
tos para áreas industriais e orde
nar o crescimento da cidade.

O contrato entre e a Prefeitura
e o instituto havia sido cancelado
durante a gestão do ex-prefeito
Evaldo João Iunckes. O projeto
contou com o apoio dos estu

dantes do curso de arquitetura
e Urbanismo da Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do Sul).
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JARAGUÁ DO SUL • FEVEREIROj201.0

Geral 11

Fonte: MTE-Cadastro geral de empregados
e desempregados-lei 4923/65

ATIVIDADE TOTAL TOTAL VARIAÇÃO
ECONOMICA ADMIS. DESLlG. SALDO EMPR %

EXTRATIVA MINERAL O. .1· -1 -:3,23... .

i:Nº.�±:�AN$:f.ºgMAÇA.º· ··2:Q�ª:·::::::.: :.::: .:.i.A8�: .. '$.º�. 1,62
SERV.IND.UTIL.PÚB. 14 9 ?.......... . ?!?..�.... .

ÇºN.�t.BQ"ÇAºO"<�·'Y.tç·
..

··2ª�.: : ..
..

?:9Z:.:.::.:.·.. . .:??.... .�!.!.� .....

çº�.��çlg...... . ?��. ?�? .. . ��. . .. �º!.9� .

?�RyIÇº?'... . ª.31 ??.t:L..... 297... . �A� .

ADMIN. PÚBLICA 314
.

8 306 456,72
AGRÓP.�çgA:�iA '::'::.: ?':::::'::':::' ·à ·�6· .":::.::: :'::.'.: :::.��:;.$.$::::'
OUTROS O O O
TOTAL 4.042 2.893 1.149 1,85

Indústria admitiu mais
Do total de 4.042 vagas ocupadas semelhantes. As fábricas con

em fevereiro nomunicípio, 2.098 fo- trataram 35,059 trabalhadores e"
'.

_

Jiatll abertas pela indústriada,. tr,ans- díspen�at�IY Q1;ltI1QS,' 26.458: s; A�:' ;""
formàção. Bm.segundo lúgarveio o ' 'empresas .de setviços, admitiram'. "

setor de serviços, com 831 admís- 29.134 e encerram o contrato com;
sões e, em seguida, o comércio, A 26.901 funcionários. Os lojistas,
área 'assinou 544 carteiras ao lon- porém, fizeram o saldo do período' ,

.

go do último mês. Já do lado inver- ficar negativo: 18.647' aberturas de
,

so, os trêssegmentos também ocu- postos contra 19.995 rejeições. Os
.

param a ponta do ranking. Juntôs, dados ciempletos', e$tão na págin,a.
eles rlemitiram2.660 pessoas. virtuaI dó Ministério do Trabalho';

No Estado, os registros foram e Emprego.

Depois de pés no freio; ano começa com geração de emprego acelerada, principalmente, na indústria
. ,

MERCADO D·E TRABALHO

Fevereirotem
melhor saldo
em três anos
'Município admitiu mais .de quatro
mil pessoas durante o último mês
JARAGUÁ DO SUL

Se janeiro já havia sido
pautado pela palavra
recuperação, fevereiro

.

merece ainda mais
essa qualificação ..

Enquanto
no primeiro

mês do ano o município �

gerou 3.049 empregos
formais, no segundo, Ia

raguá do Sul conseguiu inserir
no mercado de trabalho 4.042

pessoas. A variação positiva
chega a 32% e faz a cidade se

distanciar ainda mais dos resul
tados negativos verificados em

. grande parte de 2009.
Do lado contrário, as dispen

sas da ocasião ficaram um pouco
acima das registradas anterior
mente. De 2.244 em janeiro, ago
ra, elas saltaram para 2.893. Por

isso; o saldo da aquecida tempo
rada de contratações foi de 1.149/
ou seja, o melhor resultado des
de o início de 2007. O total de
exatos 24 meses atrás continua

o mais significativo do período,
com 1.430 vagas' restantes' após
a subtração entre admissões e

demissões. Mesmo assim, o nú-
J

mero de carteiras assinadas ain-
. da acabou sendo 15% maior em
fevereiro de 2010.

E� 2010, cidade já soma

7.091 centratações •.

Demissões do período
. chegam a 5.137

Em 2010,· Jaraguá do Sul já
motivou a criação de 7.091 em

pregos e despediu 5.137 traba
lhadores. Nos 365 dias de 2009/.
foram geradas 30.458 vagas e

fechadas outras 30.982/ sobran
do um saldo de -524. Quando
se trata de Santa Catarina, as

contratações somaram 195.245/
frente a 159.844 dis'pensas. Já
no país, os dados do Ministério
do Trabalho e Emprego tam

bém indicam alta. A diferença
de janeiro foi de 181:419 e a fe-.
vereiro de 209.425.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

TOMATE SOF�EU REAJUSTE DE 134°10 NESTE iNfclO DE MARÇO

Preço da cesta básica dispara
JARAGUÁ DO' SUL

,
,

Somente dois dos produtos
que compõem a cesta básica

.

ficaram mais baratos no com

parativo entre março e feverei
ro em Iaraguá do Sul. Enquanto
dez itens sofreram alta neste

início' de mês, dois se mantive
ram estáveis e apenas a farinha
de trigo e o óleo de soja tiveram
os preços reduzidos.

A pesquisa, realizada pelo
Procon do município, indicou

que o tomate foi o campeão de
aumento com elevação de pre
ço na faixa dos 134%. Se antes os
consumidores podiam adquirir
um quilo da fruta por R$ 1,19,
agora necessitam de, pelo me

nos, R$ 2,79 para efetuar a com
pra. Além dele, o arroz também
sofreu reajuste de mais de 44%,
sendo seguido do.café e da bata
ta, respectivamente com remar

cações na altura dos 22% e 20%.
Neste cenário, a população

necessita de, no mnumo, R$
182,31 para adquirir as quan
tidades mínimas consideradas
essenciais a ummês de alimen

tação de uma pessoa. Em janei
ro, a menor soma encontrada

pelos fiscais do órgão era de
R$ 158,06. A coleta dos dados

. aconteceu nos dias 8 e 9 demar

ço. Esta foi a remarcação mais

sígníflcatíva desde agosto de
2008/ mês no qual o Procon ini
ciou a sequência de pesquisas.

" COMPOSiÇÃO PARA UMA PESSOA/MÊS

BREITHAUPT BRASÃO GUMZ
"

R$ 6,57 R$ 7,14 R$ 6,84
•••••••••••••••••••••••••• , ••••••• , ••••••••••••••••••• o

.

• Arroz 3 kg R$ 6,27 R$ 5,67 R$ 5,40 R$ 4,77 R$ 4,77 R$ 5,67
............................

. ..

• Banana 7,5 kg R$ 24,68 R$ 19,43 . R$ 17,63 R$ 12,68 R$ 8,25 R$ 12,68
. ..

.

• �atata 6 kg R$ 17,88
...............................................................................................................................

• Café 600 g. R$ 5,50

PRODUTOS ANGELONI

R$ 8,67

R$11,94

BERTOLI

R$ 6,45

, SANTA LUZIA

R$ 6,60 '• Açúcar 3kg

R$ 4,79

R$ fO,14 R$ 10,14 R$ i1,94
. .

R$ 4,79 R$ 5,00 R$ 4,38 R$ 4,55

R$ 10,14

R$ 98,34 R$ 72,47 R$ 65,34- R$ 92,27
................................................................................................. " " " .

R$ 2,39 R$ 2,22 R$ 1,64 R$ 2,39

R$ 9,19 . R$ 7,46 R$ 7,46 R$ 8,96

R$ 2,34 R$· 2,38 R$ 3,23 R$ 3,23

• Carne 6,6 kg R$ 92,27 R$ 85,07
..................................... .

• Trigo 1,5.kg R$ 1,94 R$ 1,88
.................................................................. . .

• Feijão 4,5 kg R$ 8,06 R$ 8,06 R$ 8,33 R$ 8,91
-

R$ 7,56 R$ 8,51
... .. .

.

• Leite C 7,5 litros R$ 10,28 R$ 10,43 R$ 9,38 R$ 9,45 R$ 9,00 R$ 8,93
.........................................................................................................................................................................................

• Manteiga 750 g. R$ 11,21 R$ 7,46
.............. .. " .

• Óleo 1080 mi' R$ 2,72 . R$ 2,87
........................................... .. . -... . _.......... . ..

• Pão 6 I{g .

R$ 39,00 R$ 35,70 R$ 23,88 R$ 35,34 R$ 23,94 R$ 35,88
......................................... " "..........................

.. .

• Tomate9 kg R$ 42,12 R$ 44,01 R$ 35,91 . R$ 25,11 R$ 28,35 R$ 26,91

TOTAL 270,58 243,86 234,84 202,77 182,31 226,70
.

* Os preços informados pelo Procon de Jaraguá do Sul fazem referência aos produtos mais baratos
encontrados em cada um dos estabelecimentos no dia da pesquisa. É desconsiderada amarca.
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'Temosum compromisso
já firmado com a isenção'
Presidente do jornal O Correio do Povo fala sobre jornalismo, credibilidade e política

__'_.'
Walter Janssen Neto
é economista com

especialização em

Governança Corporativa
pelas Universidades de .

Stanford, Chicago Business
School e Wharton School.
Trabalhou por mais de
30 anos como executivo
do Grupo Weg.

12 Entrevista

Em
2005, deu início a uma.

nova jornada em sua vida

profissional, passando a

compartilhar co� outras
empresas a experiência adqui
rida ao longo da carreira. Hoje,
desempenha a função de conse

lheiro em empresas como Intel

brás, Grendene e Coca-Cola.
No final de 2007, Walter Ians

sen Neto adquiriu a empresa O
Correio do Povo tendo comoob

jetivo principal promover o de
senvolvimento social, cultural,
econômico e político da região.
Na entrevista abaixo, Walter fala
sobre o futuro do jornalismo im
presso, credibilidade epolítica.

• Patricia Moraes
redacao@ocorreiodopovo.com.br

.
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Vamos procurar
sempre manter

a isenção
nos assuntos
noticiosos

para manter a
credibilidade

alcançada ao.lo·ngo
destes anos.

"-)1: ,..

,

1::
,

Walter Janssen anuncia novos investimentos em mídia eletrônica e ressalta a história construídá pela empresa nos seus quase 100 anos

o Correio do Povo - Há poucomais de
dois anos, o senhor adquiriu O Correio do
Povo. Qual foi o seu objetivo?

.

.

Walter Janssen Neto - Sou de família de

Iaraguá do Sul, e vi na aquisição do jornal
.

uma forrria de contribuir com o desenvol-
.

\

OCP - Nesse período, quais
foram as principais mudanças impressas

.

no jornal? ,

Walter- o jornal tem passado porvárias
transformações em seus quase 100 anos.

Todos os ex-proprietários tiverem contri

buições significativas e ficarão registrados
para sempre na história da empresa. Des- .

.

vimento social, cultural, eco

nômico e político da região. A
.

tradição e a credibilidade do
OCP motivaram a minha deci
são. Temos um compromisso
com a isenção. Vamos procurar
sempre manter a isenção nos .

assuntos noticiosos para man

ter a credibilidade 'alcançada ao
, longo destes anos.

de que adquirimos OCp, há pouco mais de
.

dois anos, tivemos sempre a preocupação
de evoluir, buscar-mais qualidade, seja no
visual corno no conteúdo. Um exemplo.
disto é o novo projeto grafico.Iançado no

dia 6 de marçq. Estamos investindo para
'proporcionar ao leitor uma

experiência superior de leitu
rá. Procurando imprimir, em

.

papel de qualidade aliado a

equipamentos de impressão e

. fotografia 'que proporcionem
.

um resultado .final cada vez

melhor. Além disso, o con

teúdo do OCP tem' evoluído
constantemente, procurando
\sempre ter como foco o Vale
do Itapocu. Temos recebido

. inúmeros elogios de nossos leitores, o que
Comprova que estamos no caminho certo ..

,

OCP- E quanto aomercado publicitário?
Walter - Anunciante. de jornal pro

cura acima de tudo público, que são os

leitores, para dar visibilidade a seus

produtos e serviços. De forma geral,
portanto, o anunciante procura veícu

los com o maior número de

leitores. Seria imprudente,
do ponto de vista de marke�'
ting, anunciar em veículos
de baixa leitura.

leitor local, que está em Iaraguá e em todo
Vale do Itapocu. O leitor do OCP não vai

procurar no nosso jornal o que o presidente
Lula falou, por exemplo, isto está disponível
em qualquer site e jornal nacional. Nosso
leitor quer saber o que está ocorrendo na

Câmara de Vereadores, no es

porte local, na 'segurança local,
ou seja, ele quer se informar
sobre os temas da sua comuni
dade. que refletem diretamente
no seu dia a dia. Buscamos fazer
esta ponte com ele.'Além disso,
o leitor sabe diferenciar muito
bem a qualidade e o conteúdo
da informação. O Correio do'

. Povo tem a maior e. a melhor
equipe de jornalistas do Vale do -

Itapocu, além de termos a maior tiragem
diária entre todos os veículos que circulam
na região, Baseado em pesquisas feitas pela
Consult, empresa Júnior da Unerj, mais de
30 mil pessoas leem o OCP diariamente,
Nos fins de semana, contando .com o site,
chegamos a alcançar 50mil leitores,

Nos fins de
,

Seria imprudente,
.

do ponto de vista
de marketing,
anunciarem
veículos de
baixa leitura•.

semana, c-ontando
com o site,
chegamos a

alcançar SO mil
leitores.

OCP- Como é a sua parti
cipação no OCp, já que par
ticipa do conselho de outras

empresas e se divide entre o

Brasil e os Estados Unidos?
Walter - O modelo de ne

gócio que adotamos permite com que eu

participe diretamente na elaboraçãO' d�
estratégia e acompanhe com uma boa dis

tância a execução desta estratégia', Temos
um comitê executivo de elevada qualida
de, e pessoas altamente motivadas com a

visão e a missão do negócio,

" ." .'

OCP- Com o mercado cada vez mais

acirrado, como O Correio do PO'vO" tem se

diferenciado dos outros veículos? .

Walter - ,Nosso compromisso é com o

I •Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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OCP- Uma questão que está em dis

cussão 'é sobre o futuro do jornalismo
impresso. Omodelo on-line tem ganhado
força, mas muita gente acredita na per-

. manência do papel. Como avalia isso, sob
o ponto de vista de tendências?

. Walter - Este é um momento muito

excitante para se estar,envolvido com

o jornalismo. As empresas jornalísticas
têm investido pesado em tecnologias
tentando produzir novas

formas de contar histórias.

Jornalismo) on-line conti

nua' sendo jornalismo, é

somente um novo formato,

que nos permitirá entregar, .

por exemplo, uma câmera'

de vídeo ao nosso repórter,
assim ele poderá fazer ví-

deo e postar no nosso site um novo site,

a sua matéria. . Pensando' mais moderno
.interativo e

em todas as possibilidades instantâneo
de informação, seus

que se abriram, estamos de- contatos, saber em
, senvolvendo um. novo site, , , quem confiar. As

mais moderno, interativo e matérias jornalísti-
instantâneo. Estamos sempre fazendo cas devem sempre estar em linha com o

novos experimentos, com o 'objetivo de que acontece na comunidade. Nós não

encontrarmos novos meios de interagir fazemos notícias, nos noticiamos. Quem
com nossos leitores, seja off-line (im- faz a notícia são as pessoas e empresas

presso) ou on-line.
-

que compõem acomunidade em que es-

Eu diria que apesar das novas ferra - tamos inseridos.

mentas, o jornal impresso terá uma vida
longa, especialmente os jornais locais,
como O Correio do Povo, onde a tradi -

.

ção, a personalização e a credibilidade
fazem a diferença.

a falta de representatividade política
da região, o que acaba impedindo que
velhas reivindicações da comunidade
saiam do papel. Como OCP deve se po
sicionar em relação às eleições?

Walter - Concordo com o que a Acijs
vem defendendo, ou seja, um número re

duzido de candidatos com o objetivo de

possibilitar que tenhamos representantes
naAssembleia Legislativa e na Câmara Pe-:

deral. Dentro da sua função,
que é de informar e até mes

mo alertar, o jornal procurará
.

Nós não viabilizar este objetivo.
fazemos notícias, Naturalmente, a Acijs não
nós noticiamos. ,pode apoiar candidatos, pois

Quem faz a notícia ela é uma entidade apolítica,
são as pessoas mas p-ode influenciar neste
e empresas que sentido, ajudar a conscienti-
compõem a

zar e cobrar uma posturares-
comunidade em ponsável dos partidos. Onde
que estamos a Acijs terá uma influência
inseridos.

grande é na questão do voto
.

na região, onde também o

OCP dará a sua contribuição.
Eu creio que um fato importan-'

te nestas eleições será o lançamento
do deputado e secretário Paulo Bauer

(PSDB) a senador. A candidatura dele
ao Senado será altamente positiva para
a região nas próximas eleições. Precisa-
mos ter representatividade, ou continuare

OCP- Faltam sete meses para eleição mos a ver questões básicas, como a du

de outubro. Há um forte debate sobre plicação da BR-280, sendo ignoradas.

OCP- Com tantas mudanças, o pa
pel do jornalista também passa por um

questionamento. Como deve ser o repór
ter nos dias de hoje?

Walter - Os jornalistas precisam "de
novas habilidades, principalmente apti
dões em vídeo e imagem, Escrever bem

não é mais sufi-
ciente. Também,
precisam se envol
ver profundamente
na comunidade em·

.

"
Pensando
em todas as
possibilidades
que se abriram, .

estamos
desenvolvendo

que estão inseridos,
personalizando as

matérias. Por isso,
é fundamental para

.

o jornalista conhe
cer bem suas fontes

. "

Entrevista 13

CÉSAR JUNKES
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Universo TPM

Elijane Jung
________--------�--------------------�I

BISCOITO
DA'SORTE
Comece o dia serrlnde

A bela do Cadu

Para
quem queria conhecer a namorada do Cadu do BBBIO, está

aí. A jaraguaense MônicaWagner, 26 anos, é a dona do coração
do professor de educação física. A bela também está fazendo su
cesso, recebeu propostas para fazer vários ensaios fotográficos e

já foi até sondada por revistas masculinas. Lindo casal.

LORD CAFA ,RESPONDE
P: Lord Cafa, namoro há dois anos e não tenho do que re

clamar, minha relação é mais do que satisfatória. Apenas tenho
uma curiosidade que talvez você possa me responder. POJ que os

.hornens gostam tanto de filme pornô quando têm um exemplar
em ceme e osso?

R: Suponho eu, que tenha relação com o fato de que lá, nos fil
mes, elas usam salto alto 'na hora do pega, �aprichem na produção,
enquanto na vida real, após o segundo encontro, a lingerie corre o

risco de ser de ,mí;lloa' e bege. Ah, mas não vou esculachar apenas as
mulheres, não. Ouiro�moti�0 que faz'os homens adorarem este tipo
de filme, deve ser o fato de que eles nunca falham na tela.

u n iversotpm@ocorreiodopovo.com.til':

CTRL C' + CTRL'V
Coisas que só acontecem nas séries e fil

mes de Hollywood:
1 - Por que os assassinos sempre fazem

um discurso antes de, matar? É só apertar
o gatilho, cravar a espada ou empurrar a

pessoa precipício abaixo. Mas não: O ma

tador tem que dar um sermão - que, na
verdade, é só para dar tempo do agente/
policial/herói chegar e salvar a vítima.
E o idiota acaba não matando ninguém.

,

2 - Por que ninguém faz espuma ao escovar
os dentes? Comprovado: as pastas de dente
de Hollywood são as, únicas no 'mundo que
não fazem espuma. O cara mexe a escova

por toda a boca e nada da clássica babinha
branca. Ah! E ninguémtambém nunca en

xágua a boca nem a escova� Eca!

Na linha Nativa Spa d'O Boti
cário. É um cheirinho mais gosto
so do 'que o outro. Tem cuidados
para o cabelo, para o corpo, para
o rosto e ... tcharam!!! Para os pezinhos. Aliás,
eita creminho bom! Já comprei inúmeras lo
ções e hidratantes para os pés, mas esse é dos
melhores. Pode se jogar. Eu garanto!

ÉCA! ABAND'ONA
Aquela pegação no pé do

bafe. Ninguém aguenta mu-
, lher carente, que pensa que

• ele tem que estar disponível
24 horas por dia. Deixao menino tomar aquela
cervejinha com os amigos, bater uma bola, as
sistir ao futeboL Mas, (tudo, mas tudo mesmo,

sempre tem um "mas"), segura o cabresto, h_ein!

DIVÃ COM
ALESSANDRA NUNES

(dowww.arreganho.com)

TRICOTANDO

.H
•

• r�m1inúite$!iem: 'lU@liiVO�ê sai; se (ijvede
muito, ri, dança, sua, beija na boca, faz
bolha no pé ...E a parte maisl�ga1 de toda'essa programáção � voltar para cas'a com

'

'uma querida amiga, sentar na calçada
da rua, rir de qualquer coisa, e ver'o dia
amanhecer.

• Dando uma olhadinha para ver'as
datas comemorativas de hoje li que uni
município chamado Bicas (:M,:G) está de

, aniversário. Aí me perguntei: Quem nascê
em Bicas é o que? E ôutras, né? Em Xaxim,
ep:l Batataís; emVarginha...

'

• Você consegue rir de"uma piada idiota, '

mas idiota mesmo? Tipo, o Cebolinha sai
com dois sorvetes namão e ... Qual é o
nome do filme? Lambo Dois. Então... Eu
consigo ficar roxa de tanto rir... Só pela
cara da" contador da piada. Babão!

. EU SOU: sincera, amiga, teimosa e apaí
xonada pela minha vida. NAMINHA BOL
SA NÃO FALTA: celular e muita bagunça!
QUERIAQUE O MUNDO: fosse mais justo.
DESEJO QUASE SECRETO� encontrar meu

.

"príncipe encantado". NÃO VIVO SEM: mi
nha família e minhas amigas. APLAUSOS
PARA: minha mãe; Dona Isabel, meu maior
orgulho! VAIAS PARA: os políticos da nossa

cidade. DESNECESSÁRIO É: mentir. UM
FILME:ÀProcura da Felicidade. UMENDE

REÇO VIRIUAL: http://www.madeincan
nes.blogspot.com e http.Z/frescascomor
gulho.blogspot.com/, adoro! UM LUGAR
PARA COMER: à beira mar. O QUE BEBER:
cervejinha! O QUE FALTA NOS·HOMENS:
fidelidade. O 'QUE SOBRA NAS MULHE
RES: vaidade. SONHO DE CONSUMO: via
jar pelomundo. UMADWA; EmmaWatson.
NA TPM EU: fico extremamente estressada
e sensível. A FÓRMULA DO AMOR É: até
agora não encontrei a fórmula exata, mas
acredito que com amor, sinceridade, respei
to e flexibilidade conseguimos construiruni
bom relacionamento.
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moagoncalves@netuno.com.br .

.Moa Gonçalves
AVISO

Olha
só! O memorando já foi enviado e o Ministério da Saúde entrou na cruzada contra aAlDS. O pró

ximo passo é fechar parceria com a PM, Brasil afora. O Ministério deverá enviar voluntários da Saúde
para instruírem os policiais contra a doença. Mas só instrutores ... Heterossexuais. Sacou? .

. Ah coitado!
Tem um camarada na urbe

sorriso, que quando está dirigin
do e o celular toca não é nenhum

pouquinho modesto. Quando
seria normal a pessoa falar: "Só
um momento vou estacionar
o carro". O "sepassão" diz: "Um
minuto vou estacionar o meu ...

Ele prefere dizer a marca do seu

importado. Pode? Oh Coitado! Só
tomando mesmo um copo bem
gelado do delicioso. chopp Konigs
Bier para relaxar.

NAS RODAS.
• Depois de uns dias como
hóspede da irmã Cássia Duarte,
em Miami, Alessandra Duarte
fez o caminho de volta para casa..

• A bela Michele Rosa e bom.
. vivant Eduardo Parraço é o

novo casalzinho que desfila nas

baladas da moda.

• Lisa Jaworski, Presidente da
Aprodança - Associação dos
Profissionais de Dança de Santa
Catarina, depois de circular por
oito dias pela capital brasileira,
está de volta à cidade. Na

. bagagem a polivalente Lisa trouxe
mil novidades para os próximos'
festivais de dança em Jaraguá

. DeQustacão .

.

Novidare na Alega Airoso
Menezes. Agora toda semana, às
sextas- feiras, oito rótulos dife
rentes de vinhos estarão abertos
para degustação ria Enoteca. O
preço será por taça, porém, em
caso de compra da garrafa, o va-
10r será abatido.

Niver do Fred
Hoje o meu camarada Fred

Fabris, da' Óptica Safira, é o

grande aniversariante do dia.
Liguem! Ele vai adorar saber
que foi lembrado. Parabéns
amigo. O meu desejo é que Ele
continue sempre' iluminando
Você e toda a sua família.

" '.

Eterno, é tudo aquilo que dura
uma fração de segundo, mas

com tamanha intensidade, que
se petrifica, e nenhuma força

jamais o resgata.
CARUlS DR'UMMONDOE IAf./lC/lRAtltE

SOS
Buzinaram no meu ouvido

que alguns adolescentes de bici
cleta e com boa aparência estão

aprontando na ciclovia, centro
sentido WEG. Muita gente co

nhecida prefere não denunciar
os "bacanas" achando que pode
correr um risco ainda maior e

prefere preservar, principalmen
te, a família. Errado! Enquanto.
continuarem pensando assim, a

curriola vai continuar com selva
geria. Alguém duvida?

,'"
,

Gabriel Spézia e Francine �ic()Uuzzi no Estação Armazém

"

leitora fiel·
A leitora fiel de hoje é Dani Flohr.

. Ela é outra querida que lê a

coluna todos os dias para conferir
as melhores fofocas.

Greyd Girlane Moser colou grau no curso de Administração eMarketing

o pré candidato à Deputado
Cacá Pavanello e o folclórico
Gariba, na Macarronada
Beneficente do Moa

Utian Voelz estreando sua
,

beleza na coluna desta sexta

Green Beats
No dia 27 de março o Pavilhão A da Schutzenfest vai ficar pe

queno. Pois é lá que vai rolar mais uma edição da festa Green Be
ats. O evento contará com várias atrações. Entre elas: Nicolas e Mi
chel, Turbinados do Forró, Garotas 8 Segundos, as cantoras Camila
e Letícia, Desejo Constante e vários DJs consagrados do estado de
Santa Catarina. Vai perder? Ingressos antecipados à R$ 15,00. A Imo
biliária Jardim, que apoia o evento, vai doar hoje dez ingressos. Ligue
já e reserve o seu na faixa.

'

Onde comer
Na pizzaria Domini, na praça

de alimentação do Angeloni.

Dica de
sexta-feira'

Curtir o Estação Armazém.
Um dos lugares mais aprazíveis
de se frequentar.

• Neste final de semana
acontece no Parque Municipal
de Eventos;em Jaraguá, o
10 Jaraguá MotorSport. Boa
pedida!

'com Swingaê e os Djs Carlos
Fuse e BibbeAndreatta. Elas,
free até 23h30min.

• A amiga Dani Didzian
prometemuito rebolation,
hoje à noite no London Pub. .

Ela vai festejar seu niver no
embalo da banda "Os chefes",

•-No dia oito de maio
acontece no Pavilhão A da
Schutzenfest atradicional
Macarronada Beneficente
Filhas de Ió. . • Rodrigo Mendonça, da.

Imobiliária Jardim, passou
por apuros na madrugadade
quinta - feira. Perdeu a chave
de casa e teve que dormir
dentro carro. Amanheceu todo
dolorido.

• É bem nesta sexta feira, 19,
que a "Iande" Paula Pasold,
comemora 86 anos.Walter
Kruegermandou avisar: "Iande
gela a cerveja, que a turma
vai em peso beijá-la". Quem
manda ser querida.Mil vivas! • Lions Clube Cidade

Industrial promove no dia 29
de maio na Igreja Rainha da
Paz, a sua tradicional feijoada.

• No sábado, naMoinho
Disco, numa promoção da
Fuel, tem show dos bons com
Mazzo & Gabriel, pagodeira • Com essa, fui!
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. Azul busca expansão'
Em sua curtahistória, aAzul - que conta com

15 aviões Embraer 195 - já conseguiu umaparti
cipação em tomo de 5% do mercado brasileiro.
Os planos da empresa incluemo rec�bimento de
mais seis aeronaves novas neste ano . bem como

a adoção de uma agressiva política de vendas,
oferecendo passagens "a preço de viagem de
ônibus" . O transporte aéreo no país vive uma si
tuação totalmente diferente de outrosmercados
mundiais e a guerra de tarifas produziuum cres-

<,
- cirhento do setor de quase 20% no ano passado.

Embraer está

gastando o estoque
O setor de transporte aéreo atravessa

uma, de suas piores fases, -acumulando
/

prejuízos e as fábricas de aviões estão

sofrendo com a falta de novas encomen
das. A Embraer não é exceção e por isto
está sofrendo uma progressiva perda de
valor de mercado. A atual carteira de pe
didos da mesma permite trabalhar até
2012 e por isto a entrada de novos pe
didos é muito importante. Ainda assim,
a empresa está sendo beneficiada pelo
"right sizing" uma vez que as empresas
buscam aviões mais ajustados à deman
da reduzida. 'Paralelamente, a empresa
trabalha em diversos projetos, entre eles

a possibilidade de produzir um Embra
er 195 alongado que transportaria 130

passageiros, invadindo o mercado hoje
dominado por Boeing eAirbus.
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Mercado R íonal
Ikarsten@netuno.com .. br

Lourival Karsten

limpeza urbana
Muito interessante e instrutivo o "Guia do

Usuário" distribuído pela Ambiental, que é a

-concessionária da limpeza urbana e coleta de
lixo em Jaraguá. Além de diversas informações'
sobre os serviços que está prestando, podem
ser encontradas importantes dicas sobre o que
pode ser reciclado e os cuidados que devem ser

adotados. Trata-se de uma contribuição paraa
conscientização da população em relação aos

resíduos e sua destinação. ,

Feira saldão de verão
Os organizadores do evento e os expo

sitores ficaram satisfeitos com a presença'
de mais de 15 mil pessoas nos dias 13 e 14
de março para aproveitarem as ofertas. O
movimento da feira foi de cerca de R$ 450

mil, segundo os organizadores. O Rotaract
.

Club, que teve espaço gratuito na feira, ar- -,

recadou R$ 6 mil que será repassado para
duas famílias que têm filhos que precisam
fazer tratamento no exterior. (

'comemoram

EMISSAO DE f'iOTAS
FISCAIS ELETRONICAS

Software gratuíto, só
-, R$ 100,00 jmês
para até 5� NF-e emitidas

5° Encontro
do SGMG

--.

o objetivo do Santa Catarina
Moda Contemporânea é promo
ver o desenvolvimento de toda a

cadeia da moda no Estado. Em seu

5° encontro, que acontece ama

nhã na Green Valley em Balneá
rio Comburiu, a busca é por mais
um caminho inovador. Os futuros

designers, ligados a diversas insti

tuições de ensino, vão apresentar
suas coleções com o apoio das

empresas associadas ao projeto.
Entre as instituições de ensi-

no que participam deste evento'
estão Assevim, Furb, Udesc, Unias
selvi, Unifebe, Univali, Univille e

as escolas Senai de várias cidades.
Os 'futuros profissionais ligados

:,

a estas instituições tiveram a

oportunidade de conhecer o dia
"

a dia das empresas com as quais
trabalharam bem. conio inte

ragir com os profissionais das
mesmas emuma frutífera troca
de experiências e percepções.
As empresas que funcionaram
como 41madrinhas". destes jo
vens estudantes são:' Buettner,
Dalila Têxtil, Dudalina, Hering, Iriá,
Kyly; Lancaster, Lunender, Marilua,

-;.

Marisol, Soultex, Tecnoblu, Villa
Têxtil e Zanotti. Quem tem muito a

ganhar com isto é a moda produzi-
da em SantaCatarina:

INDICADORES

. BOVESPA

POUPANÇA

"', -0,04%

0,5 �

,
,

,.'., ",",
.

�"'.
,

a catástrofe de novembro de '200S. foi muito
negatíva para 'o setor hoteleho em geral, mas o de
Blumenau foi ainda mais' afetado que o restante.

Com taxas de ocupação na casa dos 45%, o setor

.passoupormomentosmuito difíceis.A captação de
diversos eventos - como o 40° Banana Bowl neste
mês de março - trouxeram novo alento e níveis de
ocupação que já chegam próximo da lotação total.
Agrande expectativa do setor é em relação àTexfair

.

que garante uma excelente ocupação para a rede.
hoteleira Existem ll10tiVOS para otimismo.

.

18.MARÇO.2010

18.MARÇO.2010

2,43-94
,['Im �·a.'JUi;rt!f}1.-. rl,'".Uéil!lij ,�ii,.'''''':N!ji1J!F ��IJr:ffi,I1i1k-:i�'�. iilIi;!iJ!I!iffi�!ig'm!iiiI.!i!!!hil' h,!l," t!If�1iW!/;ii1liJ1iillf1Ill.j:mifilili!lJflj,�'Iiilir,Jliim"mt-iIli'lii;;!llilliiJillpmi'lii!Ia[JfÜ!_71flIH!Ji.]i/!1Iii'III!/!iEI,@if1ffl!!1li!!f/fiil!fiilf;WIJUlmff/_�iI!ilifiI11llh!iJjl!lJlill#illll!jL"jq.I!!�F:lJ!i:!!mr�mif!l1!fr.-
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PROGRAMA DIREÇÃO LIVRE: VEíCULOS PARA
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.

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

(ji,UI':)
STRASBOURG=

20�
Itajai (47) 3344-7000
Brusque(47) 3355-4500

Blumenau (47) 3331-4500
Rio d� Sul (47) 3522-0686Strasbourg Jaragua do Sul (47) 3274-1900

R. Reinoldo, 414

lmaqens somente para fins ilustrativos. Promoção Março Comemor� os 200 a�os de Peugeot é u�� campanha d.a Peugeot.do Br�si!.Toda linha P�uge�t 307 com taxa 0% ZERO de juros no financiamento na seguinte condição.
(50% de entrada para toda linha 307 e saldo em·12 meses sem Juros l, exístem outras condições de finanCiamento díspcofveis nas Ccncessionárias Strasbourg. Preço sugendo para o Peugéot 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+ R$ 2.900,00 (Pacote Pack

l, rodas de liga leve 16', faróis de neblina, CO-mp3 com comando na direção e teto solar.elétrico. ° �REÇO �� RS 47.9�o,o� � �XC�U�IVA�ENTE PARA O M?�ELO P�UGEOT 3�7 SEOAN P�E5�NCE 1.6� FlEX - ANO/MOOElO.:09/10
EM ESTOQUE NA CONCESSIONÁRIA. Peugeot 207 HB XR 1.4l Flex, 05 portas, ano/modelo.: 10/10, AlrcondlClonado, direção hldráulka, vidros e travaseletncas, pmtura sólida, preço publico sugendo para venda à vista a partir
de RS 34.900,00 para todo o Brasil, com frete incluso.Peug�ot 207 Pass.ion XR l.4.l.Fle�, 05 port�s, ano/m?delo.: 10/1.0, Air. condicio�ado, direção hidráulic�, v�dro� e travas elétri�as, pintur.a. sól�da, preço público sugerido
para venda à vista a partir de RS 37.790,00 para todo oBrasil, cem frete íncleso.Sujeito a aprovaçao de c!édl�o. �ara '!1alores informações sob�e o Progra!"a Olfeçao livre Peugeot e tinha de utilitãrics para Frotistas, consultar
a Concessionária Strasbourg da sua região. As condições acima poderão ser alteradas se houver alteraçoes slgmficatlvas no mercado financeiro, sem aviso prévio. Estoque das Concessionárias Peugeot participantes:Peugeot
207 HB XR l.4l Flex,S portas, pintura sólida, ano/modelo 10/10 - 02 uni�ades;Peu.g�ot 207 Passi?n XR 1.4l Flex, �no/�odelo.:10/10! 05 portas, pintura sólida, frete ineluso - 08 unidades.Peugeot 307 Sedan Presence 1.6l
Flex, Airbag duplo, freios ABS, ano/modelo.:09/1 O, 05 portas, pintura sól!d�, frete meluso - 01 Unidade. Praz� .de VigênCIa da P!�moçao d� 03/03/2010 à 31/03/2010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para
outras promoções. Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessicnãnas Peugeot partídpantes, ligue para 0800-7032424 ou acesse www.peugeot.com.br.

PEUG,EOT
De Segunda a Sexta das 8h às 19h Sábados até as 17h. - www.strasbourg.com.br MOTION & EMOTION
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linha de Fundo

.Julímar Pivatto
Streetball

O
13° Wizard Streetball che

ga com novidade neste

ano. Vai deixar a Arena

Jaraguá e voltar à "antiga
casa", na Praça Ângelo Piazera.
São esperadas mais de 100 du

plas envolvendo atletas de 12 a 18/
,

anos, tanto no masculino, como
no feminino. Amudança de local
é interessante, já que leva mais
ao pé da letra o nome do evento

(basquete de rua) e também por
estar mais centralizado, facilitan
do o acesso dos atletas, familiares
e do público. As disputas aconte
cem no sábado; a partir das 8h, e
é uma promoção "da Ajab (Asso
ciação Jaraguaensede Basquete),
com apoio daWizard Idiomas, do
Sesi e da FME.

CURIOSIDADES OLíMPICAS

Um nadador paquistanês, que teve
seu nome perdido na história, deu
show de distração na Olimpíada de
Londres, em 1948.' Na prov� dos
100m livre, ele Se deu conta que tinha
esquecido o maiô somente depois
de tirar o roupão. Envergonhado, se
atirou na piscina para esconder a
nudez e acabou desclassificado.

,

, !f.5Ii1J.if)JIII.#JA equipe de tiro da
FME disputa a segunda etapa do
Estadual neste fim de semana, no
Clube IodeMaio emPomerode.

tf/ FiIipeLuis proibiu os

médicos do La€Dnrna de falar
'

sobre a sua-recuperação.A notícia
repercutiu ontem nos jornais
espanhóis e brasileiros.

DIVULGAÇÃO

Brasil naColômbia
A Seleção Brasileira de Futsal já treina em solo colombiano

para os Jogos Sul-Americanos. E a equipe caiu no Grupo B, ao
lado de Uruguai, Equador e Bolívia. Naoutra chave ficaramAr

gentina, Colômbia e Chile. De todos os participantes, a Argen
tina que tem mais time para complicar a vida dos brasileiros.
Mas é estranha a não-participação do Paraguai. A estreia será
sábado às 18h (de Brasília) contra os bolivianos.Domingo joga
às 16h contra o Equador e na segunda também, só que com

o Uruguai. Quarta acontecem a semifinal e a decisão será na

sexta-feira, dia 23, às 18h. Bom ficar de olho na Record, que
transmitirá o evento.

!Ii Faltou dizer, na coluna
de ontem, quando começa a
Segundona Catarinense. Será de 10

de agosto até 4 de dezembro.

IEFO�'ÇOOj!O Joinville ànuncioumais
um reforço parao Estadual e aSérie
D. Trata-sedomeiaJuninho, 31

.

anos, que estavanoVíla Nova-GO.

,. Seguindo a ;,

muíaçãona dir�tori�, o
ríoíüma confirmouHomero

Santarelli como novo diretor
"de futebol.

iP'Quem diria. A
,

Chapec ris�perde de 3xO para o' ,

Iuventus e ganha do Atlético-MG
de Luxemburgo por 1xO. Por isso o
futebol 'é fascinante.

CÉSAR JUNKES

Tiro
Outro jaraguaense que estará

na Colômbia, além dos jogado
res de futsal, é Samuel Lopes. Ele
integra a equipe de tiro olímpico

"

. e viaja amanhã para disputar o
Sul-Americano, na modalidade
carabina deitado. Os adversários
serão' atletas da Argentina, Vene
zuela, Chile, Colômbia e Equa
dor. As provas de tiro acontecem

na cidade -de Guarne, uma das
sub-sedes da competição.

DIVULGAÇÃO/CBFS

".,.;;.::
, ,

Márcio foi um dos destaques do time na conquista da S_uperliga 2010

FU l

Márcio fica longe
,

'

das quadraspor
cerca de 15 dias
Ala sentiu músculo anterior da coxa
direita, mas volta até a Liga Futsal
JARAGUÁ DO -SUL frido uma grave lesão no final da

Liga de 2007, disse que não tem

histórico de contusões e está

tranquilo quanto à recuperação.
liA principio não é nada de rnais.
Melhor era se não acontecesse,
mas a gente corre esse risco", co
mentou. A previsão é que até a

estreia da Liga Futsal, Márcio e

Tiago estejam liberados.

. O ala Márcio é mais
uma baixa do time da
Malwee/Cimed nesse

início de temporada. Ele
e o goleiro Tiago estão no

departamento médico.

OjOgadOr
sentiu o músculo

anterior da coxa direita e

deve ficar cerca de 15 dias

longe das quadras. Segundo
o fisioterapeuta daMalwee, Rena
to Jorge, a contusão do atleta não
tem ligação com a época do ano,
uma vez que no futsal as lesões 10G05-TREINOS
são comuns em qualquer perío- Hoje o torcedor da Malwee po- .

do da temporada, �'O organismo
.

derá acompanhar o primeiro jo
de atletas de alto rendimento está -

go-treino do time em casa. A par
sempre no limite", observa. tida.será naArena Jaraguá, às 17h,

.

O fisioterapeuta contou que . diante da Universidade Dom Bos
o tratamento prevê uma sema- co, de Curitiba. Na terça-feira.zô,
na de repouso intercalada com a Malwee viaja para Florianópolis;
fisioterapia e, para os membros onde participa das comemorações
superiores, exercícios de museu - do aniversário da capital e-deve fa
lação. Na segunda semana ini- zer mais um jogo-treino. Local e
ciam o trabalho de fortalecimen - adversário não foram definidos.

110 organismo de atletas
de alto rendimento está

sempre no Ii�ite".
RENATOJORGE, fiSIOTERAPEUTA

DA ""ALWEE/CIMED

to em conjunto com exercícios
cardiovasculares.

Márcio, que apesar de' ter so-
• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br
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Na área

Henrique
.

. Porto
Baita sacenagem

.

"'�an'de infelicidade a afirmação de TIdo Vargas no jornal AN Ia
aguá: "Ninguém em Iaraguá quer botar dinheiro aqui 'dentro".
Sacanagem das grossas com O Correio do Povo e a RealVidros,

..._que juntos ajudaram o clube. Não é desprezando os atuais

parceiros que se alcançarão novos. Em primeiro lugar é preciso res

peito com quem investe lá, como o Senai, queno último jogo viu seu
balão vazio no chão. O próprio O Correio do Povo e a RealVidros fo
ram prejudicados em Brusque, quando a equipe entrou em campo
sem nenhum patrocinador na camisa. Para muitos esses detalhes

podem passar desapercebidos, mas para um empresário não. Como

já disse, esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença.A real é
,

que seu TIdo está chateado, por custear o clube do próprio bolso.

, Agenda cheia .:
FIm de semana de muito esporte na região. Em Iaragua do

Sul tem rodada inaugural doVarzeano, Copa Norte, Seniores, 130
Streetball e Campeonato Brasileiro de Bicicross. Em Guaramírirn
também tem rodada inaugural doVarzeano, além do encontro de
canoagem e do voleibol de base. Em Corupá, inicia a competição
de futebol suíço. Em Schroeder rola a semifinal doAberto de Fut
sal (foto): Só fica em casa quem quer.

Canoagem
vai bem

o Clube de Canoagem Ken-

'tucky comemora os' resultados
conquistados na 1 a Etapa do Cam
peonato Brasileiro de Descida, re
alizada em Macaé (RJ). O clube foi
representado pelos canoístas José

, Hebert e Marcos Zanghelini. Na
modalidade de Duck Duplo,. os

jaraguaenses conquistaram o 10

lugar. Individualmente, Zanga
venceu as modalidades Rapid
Racer e Plástico Master. Herbet
ficou em quarto no Plástico Sê
nior. ,O evento contou com a parti
cipação de mais de 100 atletas, de
vários estados e, até de outros paí
ses. Em setembro Schroeder sedia
uma etapa da competição.

Estreia'no Varzeano
Aproxima-se a estreia dami-

o

nha equipe no Varzeanu Será
no próximo sábado, 13h30, no
João Pessoa, diante do Tigre.

o Do adversário, pouco conheço.
Sei que fizeram a melhor cam

panha na primeira fase do ano

passado, mas pararam por aí.

Prevejo muitos problemas pela
frente. Primeiro por causa dos

desfalques - a princípio cinco
- o .quc me obriga a improvisar
e reduz minhas opções de tro

ca na segunda etapa. Segundo
por causa do condicionamento
físico do grupo, já que a partida
acontece em um horário de bas

tante quente, num campo com

dimensões máximas. Enfim, um
divertido jogo de xadrez.

ERRAMOS
Na edição de quarta-feira o Jornal O Correio do Povo se equivocou nas datas

de apresentação do DuduMoto Shaw, Ele se apresenta no amanhã e domingo em

!araguá do Sul, no lo JaraguáMotorsport e não hoje e amanhã como o publicado, A
idade de Eduardo é oito anos e não seis,

VE� O, ,088

Boca embusca do
,

"

bi no·Catarinense
I '

KrutzschIr, aposta em evolução para faturar mais- títulos
Começa nesse fim de
semana o Campeonato
Catarinense de Velocross .

A primeira prova será no,

em Witmarsum, no Alto'
Vale do Itajaí.

,

D
ois pilotos jaraguaenses
chegam, mais uma vez,

com chances de brigar
pelo primeiro lugar na

classificação geral. Luciano de Oli
veira, o Boca, busca o bicampeo
nato. Já Paulo Krutzsch Ir, inicia a'
caminhada para o título inédito.

Em 2009, Boca, que foi campeão
Brasileiro-de Velocross na categoria
VXl, cogitou a possibilidade de de
sistir das competições oficiais por
falta de patrocínio.Mas a recente as
sinatura de contrato com a Pro Tork
- empresa paranaense de artigos
para motos, que patrocina grandes

,

nomes do motociclismo, como Ioa
niriha - deu um novo ânimo para o

piloto jaraguaense.
"Estou bem confiante, agora Boca pensou em parar de competir, mas patrocínio deu novo fôlego

tenho que treinarmais e conseguir
mais resultados. Meu objetivo é Krutzsch Jr. quer título inédito
vencer o Catarinense e o Brasilei-
ro", disse. .Além das duas compe
tições Boca participa' também da
CopaVale, na qual-já ganhou duas

etapas. Boca também é patrocina
do .pela Sul Brasil Rolamentos e a

Audicont Contabilidade.

Krutzsch Ir, inicia 2010 com a

expectativa de fazer um grande
ano. No ano passado, ele foi vice
campeão no Brasileiro na VX2 e

terceiro colocado naVXl. O piloto'
disse que disputar a competição

-

nacional foi importan,te para evo

luir na modalidade. I�O passa
do foi o que levei mais a sério. Se

continuar com a mesma evolução
acredito que 2010 será um ano de

conquista, de títulos", Ele tem o

apoio de Real Vidros e Cerâmica
Krutzsch. Os dois pilotos também·
participam do Brasileiro da moda
lidade que iniciou dias 13 e 14 de

março. Krutzsch Jr. ficou em ter

ceiro e Boca em quarto.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

RECARGA EXPRESSA DE CARTUCHOS
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Massa ficou em segundo lugar no GP do Bahrein, atrás do companheiro de equipe Fernando Alónso

f 1

Massa festejavoltapor
cima do GP do Bahrein
Primeira corrida de'sde o acidente satisfaz piloto
DA REDACÃO

o brasileiro' felipe Massa
comentou em seu blog que
'não poderia ter' feito um

,

retorno melhor à fórmula 1.

Após
largar em segundo

lugar, ele t�r:nino,u. na
mesma posiçao e ViU o'

.
companheiro de equipe,

Fernando Alonso, festejar a vitó
ria. O GP do Bahreín foi a primeira
disputada do brasileiro desde'que
sofreuum grave acidente no treino
oficial do GP daHungria, em julho

do ano passado.
Massa assegurou ainda que

.não teve nenhuma sequela pro
vocada pelo acidente, que che

gou a colocar em dúvida se pode
ria o atrapalhar em seu retorno à

principal categoria.

"Nunca tive dúvidas sobre
meu condicionamento, porque

,

tudo que fiz foi exatamente como

era antes do acidente. Seria Im
possível ter um melhor começo
de temporada. Esperei tantos
meses por esta primeira corrida,
mas estavamais animado do que
nervoso", ressaltou.

Porém, o piloto 'brasileiro ad
mitiu que correu com a sensação
de que não poderia falhar em

meio à desconfiança em relação à

qual era a sua real condição técni
ca e física, já que esta foi a sua pri
meira corrida após o acidente na

Hungria. "Se eu tivesse. cometido
um erro, algumas pessoas diriam
imediatamente ,algo como 'veja,
elenão é mais o mesmo''', disse.

São Paulo assume a, ponta e
Inter decepciona no Uruguai

I
.

.DA REDAÇÃO
O São Paulo fez bem o dever

de casa ontem à noite e venceu

. o Nacional do Paraguai por 3xO,
em jogo válido pela quarta roda
da do Grupo 2 daTaça libertado
res. Com o resultado, o time pau
lista assumiu a liderança isolada
da chave, com um ponto a mais

que o Once Caldas. Já o Interna-
.cionalficou no 'empate sem gols
contra o Cerro.

Mesmo jogando no Uruguai,
o Inter sentiu-se em casa. A par
tida aconteceu em Rivera, que
fica na divisa com o Rio Grande
do Sul, por isso o estádio recebeu
20 mil ensandecidos colorados.
Mas o OxO acabou decepcionan
do a torcida, que esperava mais

do time. Para a classificação, o

jogo não foi de todo o' ruim, já
que os gaúchos podem assumir
a liderança na próxima rodada,

. ,

contra o mesmo Cerro, só que no
Beira-Rio.

, O Tricolor Paulista jogou com
tranquilidade e abriu o placar
aos 29 minutos do primeiro tem
po com Dagoberto, completan
do de cabeça o cruzamento de
Hernanes. Léo Lima ampliou aos

32, depois de receber passe de
Washington. Aos nove da etapa
final, Washington deixou o dele,'
aproveitando a sobra na área.

Outro destaque da, noite foi a
goleada e a classificação do San
tos na Copa do Brasil. O Peixe fez
4xO no Remo, em Belém, com

André e Neymar marcando duas
vezes cada.

JOGOS PELO MUNDO

• COPA DO BRASIL
• 2a FASE - JOGOS DE IDA

RESULTADO

Remo Ox4 Santos (classificado)

• UBERTADORES
RESULTADOS

Monterrey 2x2 Once Caldas
Cerro OxO Internacional

São Paulo 3xO Nacional-PAR

23h45 - Independiente-COL x Racing-URU*

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO 1: Corinthians 7, Racing-URU 3,
Independiente-COL 2 e Cerro Porteõo 1.

GRUPO 2: São Paulo 9, Once Caldas 8,

Monterrey 5 e Nacional-PAR O.

GRUPO 3: Alianza Lima 9, Juan Aurich 6,
Estudiantes 4 e Bolívar 1.

GRUPO 4: Libertad 7, UniversitáricrPER 7,
Lanús 3 e Blooming O.

GRUPO 5: Cerro 7, Internacional5, Deportivo
Quito 1 e Emelec O.

GRUPO 6: Nacional-lJRU 8, Banfield 7, Morelia
4 e Deportivo Cuenca 3. I

GRUPO 7: Vélez Sarsfield 7, Cruzeiro 4, Colo
Colo 4 e Deportivo Itália 1.

GRUPO 8: Universidad do Chile 7, Flamengo 6,
Universidad Católica 2 e Caracas 1.

* Jogo não encerrado até o fechamento.

EDITALDE INTIMAÇÃO
RB:'úBUCA FEDERATIVADO BRASIL-ESTADODE SANTACATARINA

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul
- Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião

AvenidaMarechalDeodoro da Fonseca nO 1589

Telefone: (47) 3273-2390·Horário deFuncionamento;j)9:00h às 18:00h

EDlTAI::DE rNrlMAÇ'ÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os

devedores intimados a partirda publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde
já, quanto à possibilidade de ôferecimento de resposta escnta nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e

registrado o protesto correspondente. A presentepublicação se deve ao fato de aís) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em') ou
pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliad�(s)
fora daCircunscrição Geográfica da Serventiã ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fome
cido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 clc 1023, todos do CNCG1.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

Protocolo: 140524 Sacado: ADELAIDE FREY CPF: 217.734.9i9-20
Cedente: KA2 COMERCIO DE EQ PARA INFORMATIC CNPJ: 06.206.904/006
Número doTítulo: 2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:CAIXA ECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 02/03/2010 Valor: 465,00,
liquidação após a intimação: R$ 10,40,Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80, EdftaI: R$10,40
�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 140315 Sacado: BIER HAUS CHOPERIALTDA-ME CNPJ: 11.083.117/000
Cedente: OESA COM E REPRES lTDA CNPJ: 81.611.931/000
Número doTítulo: Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 26/02/2010 Valor: 566,29

liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução:�$ 8,96,Diligência: R$ 20,80, EditaI: R$ 10,40
.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'------------

Protocolo: 139771 Sacado: CARLOSROBERIO PEREIRA CPF: 003.339.769-40

Cedente: FIDEllS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDASU CNPJ: 01.806.836/000
..:..

Número doTítulo: 4515 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. DataVencimento: 22/02/2010 Valor: 100,00
liquidação após a intimação:R$ 10,40,Condução: R$ 18,82,Diligência: R$ 20,80, EditaI: R$ 10,40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 140059 Sacado: CONDOMINIOMAXIMUNCENTER CNPJ: 04.182.534/000
Cedente:INS'L\LADORAElETRICACONI1LTDA CNPJ:75.289.157/000
Número doTítulo: 0000181101 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação

,

Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 17/02/2010 Valor: 73,67
liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O
,----------------------------:-----------------------------------------,..---------------------------------------------------------------------

Protocolo: 140689 Sacado: DAVID USINAGEMunA-ME CNPJ: 04.533.012/000
Cedente:DIFUSODlSTR PARAFUSOS EWALD LIDA CNPJ: 82.887.175/000
Número doTítulo: 90546 Espécie:
Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 04/03/2010 Valor:67,01
liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução:R$ 4,74,Diligência: R$ 20,80, EditaI: R$ 10,40

Protocolo: 140392 Sacado:DEJANIRRIBEIRODASILVA CPF: 725.119.159-87
Cedente: BVFINANCEIRAS/A-C.EI. CNPJ: 01.l49.953/000
Número doTítulo: 540158102 Espécie: Cédula deCréditoBancáriopor Indicação
Apresentante: SERGIO SCHUIZE&ADVOGADOSASSOCIADOS DataVenclnlento: 13/02/2007· Valor: 793 80 '

liquidação após a intimação: R$10,4Q,Condução: R$13,89,Diligência: R$�0,80, EditaI: R$10,4O ,

" ,

Protocolo: 139612 Sacado: ELIZETEAPARECIDAZANCHIN
'

CPF: 023.128.359-83
Cedente: BANCO BRADESCOSA . CNPJ: 60.746.948/000
Número doTítulo: 850496 2 Espécie: Cheque
Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 25/02/2010 Valor: 3.652,50
liquidação após a intimação: R$ 10,40,Condução: R$ 21,64,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

�;��i�:-i4õ6õ4--s�cid�;�Õ-FWHR----,------------CPF;Õ��õ92�M9�23------------------------------------------
cedente: IPKCONVERTEDORAGM C LIDAME CNPJ: 02.544.367/000
Número doTítulo: 8822/2-? Espécie:Duplica\3 deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU S.A. DataVencimento: 15/02/'2010 Valor: 150,00
liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução: R$ 37,83,Diligência: R$ 31,95,Edital:R$ 10,40

�;��:-i4õ5ã8--&�d�;FiDi-DEUz-m;AME-----�--------CNPj;i-õ�4i-2�ã57iooõ---------------:------------------------
Cedente: COMERCIO ECONFECCOESAMB unAME CNPJ: 03.673.844/000
Nómero doTítulo: 1294-12003 Espécie:DuplicatadeVendaMercántilpor Indicação
Apresentante: BANCODO BRASILSA DataVencimento: 06/03/2010 Valor: 787 85
liquidação após a intimação: R$ 10,40,Condução: R$ 8,�,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ iO,4O

,

�;�i�:-i4õ649--S;;�d�;GiiMARilliA-----------------CPF;448.6i9.239�72----------------------------,------------------
Cedente:VENTUS PNEUS IMPORrADORAEDISTRIBUIDORA CNPJ: 07.573.244/000
Número doTítulo: 10686/3 Espécie:DuplicatadeVendaMercantil por Indicação
Apresentante:BRADFSCO DataVencimento: 28/02/2010 Valor: 1.110 00
liquidação após a intimação: R$ 10,40,Condução: R$ 13,19,Diligência: R$ 20,80,Editu: R$10,4O

"

�;��;i4õ200--S;;�d�;jANiCEBÕRGESOOSSANroS-----------CPF;7õ6�9ã3.i-79�04----------------------------------
, Ce_dente:COMERCIO DE .MATERIAIS DE CONSTR. PONTIJALunACNPJ: 05.939.929/000
Numero doTítulo: 6632006 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante:CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 28/02/2010 Valor: 55200
liquidação após a intimação:R$ 10,40,Condução:R$16,qo, Diligência: R$ 20,80, EditaI:R$10,40' ,

��i�;i4õi-82--;�d�;LEoPõiOO-PEREiRA--�------------cPF;76ã�645:7õ9�59----------------�------------------------
Cedente:SIIMAQS/A CNPJ:79.922.639/000 .

Nómero doTítulo: 545*002 Espécie: DuplicatadeVendaMercanÍilpor Indicação
Apresentante:BANCODOBRASILSA ,

DataVencimento:02/03/2010 Valor:56910
liquidação após a intimação: R$ 10,40,Condução: R$ UI,82,Diligência: R$ 20,80,EdiW: R$10,4O
�;��:-i4õ6õ5--��d�;iüGAMARCÕMEiCiÕDisüpiüMENIDs_r)EiNFõRM--ooi:-õ!24õ.272iOOÕ----------
Ce_dente:NHS SISTEMAS ELEfRONICOSunA . CNPJ: 81.048.837/000
Numero doTítulo:N009055 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Ap�n�te:��DO !,RASILSA DataVencimento: 10/02/2010 Valor: 1.077,01
Liquidação após amtímaçao: R$10,4O,Condução:R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80,EditaI: R$ 10,40

�;�i�:-i4õ428-&;�d�;Lüis-CÃRLÕs-DAsiivÃ-------------CPF;7õ7.66i-.189�9i-----------------------------------------
Ce_dente: SEGARMARMASEMUNICOFS LIDA CNPJ: 02.352.767/000
Numero doTítulo: 0025/09003 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Ap�n�te:,�C<?DOBRASILSA DataVencimento:01l03/2010 Valor: 310,00
Liquidação após a ínümação; R$10,4O,Condução: R$ 15,30,Diligência: R$ 20,80, EditaI:R$ 10,40

��i�:-i4õ196-��d�;MAiRASSANiEMÕUDÃ----·-------�CNPi76.32o.605iOOÕ---"------------------------------
Ce_dente: BRASPRESSTRANSPO�URGENTES tma .CNPJ: 48.740.3511000
Numero doTítulo: 1001149100 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Ap�n�te: BRAp�O_

DataVencimento: 19/02/2010 Valor: 102,36
Líquídação após amtímaçao: R$ 10;40,Condução: R$ 4,74,Diligência: R$ 20,80,Edital: R$10,4O

.

��i�:-i39497--s�cid�;NELSÕNiERrnÕIDi---------------CPF;435.9io:439�i5-----:·----c------------.----------------
Ce_dente:VENTUS PNEUS IMroRrADORAEDISTRIBUIDORA CNPJ: 07.573.244/000
Numero doTítulo: 10971/2 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Ap�n�te:�RAp�CO _

DataVencimento: 16/02/2010 Valor: 363,70
liqwdaçao apos amtímaçao:R$10,4O,Condução:R$14,60,Diligência: R$ 20,80, EditaI: R$ 10,40'

�;�i�;i4õ643--�d�;O�-üiiZViEiRAME------------CNPj�0ã.;.-79.97i-/õOO-------------------------------------
Ce_dente: EMPRESAJORNAI1STICAFOIRA lONDRINA CNPJ: 77.338.424/000
Numero doTítulo: 278849/1 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação

, Ap�n�te: BRApf:SCO_

DataVencimento: 28/02/2010 Valor: 495,00
Liquidação apósaínumação:R$10,4O,Condução: R$ 46,28,Diligência: R$ 20,80, EditaI:R$10,4O
--------------------------'--------------------------------------------------------------------------- ...--------------------------------------

Protocolo: 139762 Sacado:RODRIGOORTIZ , CPF: 056.741.699-26
Cedente:COMERCIALHAVEGunA CNPJ: 01.914.457/000
Número doTítulo: 16251-1 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Ap��te:��CO�OMICAFEDERAL DataVencimento: 23/02/2010 Valor: 162,50
liqwdaçao após amtímaçao: R$ 10,40,Condução:R$ 8,96,Diligência:R$ 20,80,Edital: R$ 10,40

, p;.;;�i�:-i4õ3ã5--��d�;süõpiNGÕÕ-cELüiÃR-mMEÃiEvÃiffiiõ-----ooj�09:427:6-13iOõO---------------------
Ce_dente: CAPSTAR INDUSTRIAD�ARfEFATOSDE COUROS unACNPJ: 00.023.351/0ó0
Numero doTítulo: 016537 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Ap�n�te:�C<?DO !,RASILSA DataVencimento: 03/03/2010 Valor: 309,84
Liquidação após amtímação; R$10,4O,Condução: R$ 8,96,Diligência:R$ 20,80, EditaI: R$ 10,40

���:-i4õ749-&;�d�;SÕNÕiüUCAÕMENii)NCAi.iDAME-----------------c------
c •

_

Cedente: STANERELEfRONICAunA CNPJ: 44.864.635/000
CNPJ: 79.416.269/000

Número doTítulo: 1898/3 Espéeie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Ap�n�te:�C<? 00 !,RASILSA DataVencimento: 07/03/2010 Valor: 1.402,20
liqwdaçao após a ínnmação; R$10,4O,Condução:R$13,19,Diligência:R$ 20,80,Edital:R$ 10,40

���:-i4õ6i8-�cid�;SiiPERMERCADõPõNTõZEROiIDA--------CNPj�iiã-3i-õ-ooiiOOÕ-------------------------
�ente: SDNCOMERCIO E REPRESENTACOESunA CNPJ: 82.117.524/000'

.

Numero doTítulo: 3063008 'Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Ap�n�te:�C<?DO !,RASILSA DataVencimento: 07/03/2010 Valor: 450,00
Líquidação�pós amtímaçao: R$ 10,40,Condução: R$ 46,28,Diligência:R$ 20,80, Edital:R$10,4O

�;��i�:-i4õ543--s�cid�;wÃiIÊRMEYER----------------CpF:-3õl�725�7ã9:49--------------------.------------------------
Ce_dente: BANCOBRADESCO SA CNPJ: 60.746.948/280
Numero doTítulo: 000655 6 Espécie:Cheque
Ap�n�te:�C<?B�FSCOSA' DataVencimento: 25/12/2009 Valor: 3.500,00
Liquidação após amnmação;R$10,4O,Condução:R$ 18,82,Diligência:R$ 20,80, EditaI: R$10,4O

�;�i�:-i4õ544-S�cid�;wÃiIÊRMEYER----------------CPF:-3Õ-i�725�7ã9:49---------------------------------------------
Ce_dente: BANCO BRADFSCOSA' CNPJ: 60.746.948/280
Numero do�ítulo: 000696 3 Espécie: Cheque,

'

Ap�n�te: B�C<?B�f,SCO SA DataVencimento: 28/10/2009 Valor:3.900,00
Líquídação após amtímaçao: R$10,4O,Condução:R$18,82,Diligência: R$ 20,80, Edital:R$10,4O
---------------------------_._----------------------------------------._---------_._-------------------�----------_._---------_._�----------

Carlos FabricioGriesbach,Tabelião
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• Obras reinicíaram há 15 dias, com asfaltamento das ruasde acesso. Ainda faltam acabamentos

..... asfaltamento, das ruas

de acesso reiniciou há
15 dias. De acordo com

....... o comandante da Polícia

Militar de Guaramirim, Márcio
/

Filippi, o asfalto é a parte da obra

que pode durar mais tempo. "O As obras começaram em ja
restante é apenas acabamento

-

neiro do ano passado. Inicial
mesmo, nada muito demorado", mente, a entrega estava prevista
reforça o comandante, que pre- para agosto de 2009. A constru

fere não arriscar uma nova data ,ção é orçada em R$ 360mil e está
para a conclusão. sendo feita pela construtoraAJM,

Além do asfalto, falta fazer a, 'de Jaraguá do Sul. O'asfalto cus

rede elétrica e colocar louças nos tará R$ 100 mil. Os recursos vêm
banheiros.A expectativa é de que do governo do Estado. O terreno,
essa fase seja concluída na próxi- de oitomilmetros quadrados, foi
ma semana. cedido pela Prefeitura.

O local terá 350 metros qua
drados evai substituir a atual sede,
que não oferece espaço de traba-

As obras do quartel,. que
"

já teve a entrega:adiada
quatro vezes, estão em

'

fase de' término. -Mas '

ainda não ,há datapara ,

'inauguração. " .:

lho adequado. Contará com sala,
para depoimentos, área adminis
trativa; sala para o Proerd (Pro
grama de Resistêncià às Drogas),
espaço para a Agência de Inteli

gência, vestiários, sala para reserva
de armas e outros ambientes.

• Cristiane Alves
cristlane@ocorrei_ovo.com.br '

, I

PIERO RAGAZZI

pnEGONGEITO

Homem detido por racismo
Por volta das ,17h de ontem, um motorista foi parado em uma blitz,

no centro deGuaramirim, por estar sem cinto de segurança. Irritado com
-

a abordagem do policial, que 'era negro, condutor,do veículo o desacatou
usando termos racistas. O .motorísta foi conduzido até a delegacia para '

prestar esclarecimentos. Por causa da detenção, o carro dele - umFiatUno,
foi guinchado,O homem assinou umTermo Circunstanciado e se compro
meteu a comparecer em audiência para responder pelo crime em liberda
de. O nome delenão foidivulgado pelaPolícia Civil.

,

Novas' instalações
do quartel
darãomelhores
condições de
trabalho aos 64,' ,.

policiais militares
de Guaramirim

"

,

, ,PREVISAo DO TEMPO

"

"LOTERIAS
MEGA ..SENA

CONCURSO 'N° 1162

18: ....�,22 - 25 -3,8--/31,;- 4i
' ..

LOTERIA FEDERAL
CONCURSO N° 04433

,

TEMPERATURA
EM ELEVAÇÃO
Predomínio 'de sol e
temperatura em elevação.
Entre a tarde e noite há
chance de pancadas bem

,

isoladas com trovoadas.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN: 16°C
MÁX: 32°C.

'SÁBADO
MíN: 19°C
MÁX: 33°C

DOMINGO
MíN: 16°C
MÁX: 32°C

,SEGUNDA
MíN: 18°C
MÁX: 33°C

DESCONFORTO
.

,

- Calor deve'
permanecer

A tendência para a última se

mana de março é que o calor con
tinue. No entanto, o avanço de

uma frente fria avança pelo lito
ral Sul do país, provocando chuva

mais significativa em SantaCatari
na. Pancadas devem acontecer de

forma mal distribuída, e há risco

de temporal isolado.

GUIDADO

.Bseo de
incêndios

As temperaturas elevadas despertam
a necessidade de cuidado com os incên
dios. Em Santa Catarina, o risco é alto
em uma faixa que vai do extremo sul do
Estado até Florianópolis, e na região en
tre Curitibanos, Campos Novos e Lages.
No Vale do Itapocu, risco médio.

NOVA CRESCENTE CHEIA
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Toda a Linha VW
com entrada de apenas
1 real ee 19 parcela
só depois do
Mundial da Àfrica.

reo
e entrado
• Cf l' ,""ceio
IÓd.,oIIcto
m.,,,dtoL

R$23.490, o,
GolG4
VHT/Total FLEX

Novo FOK
'VHT/Total FLEX

eDireç<io hidráuli�
•No�o design
-Novo Poinel

•Novo AcabaMento
com texturas e tecidos

"05. pottas,

.

-aro 15"
• Farol másC;Qra negra
.LiUlpador, lavador

e desembaçador
do vidro traseiro

-Acelerador eletrônico
(tecn.ologia focando"melhor economia)
•Banco do motorista com

regulagem de altura
-Grade dianteira e para-choque
na cor do veículo
� 8rake light

Novo GOL 1.0 4P
VHT/Total FLEX

a partir de

R$27.290,
• Para-choques
na cor do veículo
• Banco do motorista
e cintos de segurança
com regulagem de altura
• Porta-malas revestido
de carpete

. Voyage;
VHT/Total FLEX,Nov'o Saveiro

VHT/Total .FLEX -Desembocador Vidro Traseiro
�Banco do MotorislQ

c/ regulagem de altura
•Abertura interna elétrica

do porta molas.
·Para-c;hoques com a cor

do veículoo,
·Banco do motorista
e cintos de segurança

.
cf regulagem de altura

.

•Tampa Traseira com sistema
de amortecimento e chave.

Venho asp.ra
me$�fa%er
um BGst Drive.

5

www.vw.com.br. Promoções validas até 20/03/2010 ou enquanto durarem os estoques nos Concessionártos Volkswagen para veículos básicos com pintura sólida e frete incluso. Promoção 1 Real: veículo de refe
rência - (1) Novo Gol lO/lO, cód 5UllC4, com preço à vista a partir de R$27.290,00 ou financiado com entrada qe'R$l,OO + 60 prestações mensais de R$802,67, com vencimento da primeira prestação para
·julho/2010. Taxa de juros: 1,63% a.m..e 21,41% a.a. Total da operação: R$48.161 ,20. CET para esta operação: 23-,89% a.a. As despesas de registro eletrônico das operações não estão inclusas nos calculas das

prestações e dos CETs. Condições não cumulativas e válidas para a linha Volkswagen zero km. Garantia de estoque de 1 (uma) unidade por modelo anunciado. Para os demais modelos, o CET será calculado e

infor.mado ao cliente previamente a contratação. Gol G4 1.0 Total Flex, 2 portas, ano modelo lO/lO, cód. 5Wl L�4, com preço promocional a vista a partir de R$23.490,00 ou financiado com enlrada de R$1-1.745,00
(50%) + 36 prestações mensais de R$424,33. Taxa de juros: 0,99% a.m. e 12,55% a.a. Total da operação: R$27.020,88. CET para esta operação: 19,54% a.a. Estoque: 5 unidades. Novo Goll.0 Total Flex, 4
portas, ano modelo 10/10, cód. 5UllC4, com preço promocional à vista apartir de R$27.290,00 ou financiado com entrada de R$13.645,75 (50%) + 36 prestações mensais de R$465,75. Taxa de juros: 0,99% a.m.

e 12,55% a.a. Talai da operação: R$31.400,16. CET para esta operação: 18,81% a.a. Estoque: 10 unidades. Novo Fox 1.0 Total Flex, 2 portas, ano modelo lO/lO, cód. 5Z31R4, com preço promocional á vista a

partir de R$30.490,OO ou financiado com entrada de R$15.245,OO (50%) + 36 prestações mensais de R$542,37. Taxa de juros: 0,99% a.m. e 12,55% a.a. Total da operação: R$34.770.20. CET para esta operação:
18,24% a.a. Estoque: 10 unidades.· Voyage 1.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo lO/lO, cód, 5U21C4, com preço promocional á vista a partir de R$29.600,OO ou financiado com entrada de R$14.495,00 (50%) + 36

prestações mensais de R$517,07. Taxa de juros: 0,99% a.m. e 12,55% a.a. Total da operação: R$33.109,63. CET para esta operação: 18,47% a.a. Estoque: 10 unidades. Nova Saveiro 1.6 Total Flex, 2 portas, ano
modelo lO/lO, cód. 5U91E4, com preço promocional a vista a partir de R$30.990,00. Pacote Trend grátis válido para compra da Nova Saveiro 1.6 Total Flex, cód. 5U91E4. Estoque: 2 unidades. IOF, cadastros e

despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e do CET. Crédito sujeito a aprovação. Alguns itens mostrados ou mencio

nados são opcionais ou referem-se a versões específicas.

Caraguá Auto Elite
Urnc relação de confiança

47 3274 6000

wvvw.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credib�lidade.
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