
Violinistas do projeto
Música para Todos se
apresentam hoje às

18h no Museu Weg.

Luminárias criam
um ambiente

.

mais agradável e
charmoso. Saiba
como escolher.

.

Construir&Reformar

, .
.

.

ecnlcosten
•

eCI or
Especialistas analisaram ontem área no Três Rios do Norte e não encontraram
rachaduras recentes no solo, o que é incomum em casos de acomodação de

terra. Amostras de rochas e fotografias serão avaliadas em laboratório.
CÉSAR JUNKES
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Especialistas da UFSC e equipe da Defesa Civil sobrev_oaram ontem os locais atinqidos pelo tremor para avaliar melhor a situação.

blush.
flreoisla da ,1t!iIIter j,údigutfe

DEFIN.IDO

Reajuste dos
servidores .

será de 7%
.

Sindicato da categoria
reivindicava 14% e ataca

governo afirmando que
não houve negociação.
Página 7

Delegacia só
abrirá no dia
15 de abril
Reforma do imóvel não
foi concluída. Previsão
era de que estrutura seria

inaugurada hoje.
Página23

www.fameg.edu.br
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2 História'

"1

Golpe militar
derruba Jango

No dia 31 de março de 1964, um.golpe
militar derrubava o presidente brasilei
ro João Goulart, Jango tentava aplicar no
Brasil as chamadas "reformas de base",
mas uma forte pressão de setores da clas
se média culminou na saída do presiden-

'

te. A chave para dar início ao golpe foium
comício promovido na estação Central do
Brasil, no dia 13 de março de 1964. O pri
meiro líder do novo regime, que durou 21

anos, foi o marechal Castello Branco.
O "golpe de 64" submeteu o Brasil a

uma política alinhada aos Estados Uni
dos. Uma das doutrinas propagadas n9
período era de que "o que é bom para
os Estados Unidos, é bom para o Brasil".
A época seria marcada por um grande
desenvolvimento econômico do país,
principalmente devido ao financiamen
to norte-americano em grande escala.
No entanto, esse desenvolvimento foi

acompanhado por uma violenta repres
são política e um aumento significativo
da dívida externa. Prova disso foi a cria

ção da "Lei de Segurança Nacional", que
se tornou a principal base do governo
após o golpe de estado.

A lei, além de ser uma maneíra de'

garantir que a sociedade permanecesse
politicamente estável para evitar a in
fluência de ideias comunistas, também
atuava contra qualquer um que discor
dasse publicamente da atuação do regi
me ou provocasse alguma discordância.
Consequentemente, o período é lem
brado pelo grande número de torturas e

desaparecimento dos opositores políti
cos do governo.

ESPETÁCULO
Grande Circo
Na edição de 27 de novembro
de 1937, o jornal "O Correio do
Povo" publicou um anúncio
sobre a chegada do "Grande
Circo Norte Americano" à
cidade. Na época, os circos
também apresentavam peças
de teatro, e a atração era

muito popular.

.:
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Para curar
"nervo torto"

Em Jaraguá do Sul, as heranças dos imi
grantes incluíam rezas para todos os tipos .

de problemas e doenças, e a benzedura era
levada muito a sério. No livro "Iaraguá do

Sul", de Emílio da Silva, foram publicados
dizeres que seriam a cura para "rasgaduras''
ou "nervo torto". Usando um retalho de
tecido novo, agulha e linha, a benzedei
ra deveria "coser" o paciente enquanto
dizia as seguintes palavras:

- Que eu coso?
- Carne rasgada, nervo torto - responde

o paciente
- Assimmesmo eu coso,
- Em nome de Deus e de SãoVirtuoso.
- Se for carne rasgada, torne a soldar.
- Se fornervo rendido, torne a seu lugar.

Quando terminada a oração, devia ser

aplicada na região dolorida urnamistura de
breu com cachaça. O efeito a curto prazo só

,

seria possível se a benzedura fosse feita pelo
menos três vezes consecutivas.

,

A fotografia retrata a festa do "bloco Batinho",
o vencedor do carnaval jaraguaense em 1988

PELO MUNDO

1727

Isaac Newton
No dia 31 de março de 1727, fale

cia em Londres o físico e matemático
Isaac Newton. Sua obra mais impor
tante foi publicada em 1687, com o tí
tulo "Philosophíae Naturalis Principia
Mathematica" No trabalho, Newton
descreve a lei da gravitação universal e
as três leis de Newton, que fundamen
tam amecânica clássica.

1903

Casal Curie
1 8

'Fim dos testes
Neste mesmo dia, em 1903, o ca

sal Curie dá a primeira explicação das

propriedades do elemento "radium",
na Academia de Ciências de Londres.
Em dezembro do mesmo ano, Pierre e

Marie ganhariam o prêmio Nobel de
,

física. Os franceses seriam conhecidos
como os construtores das bases do co

nhecimento moderno do átomo. '

Ó,

Nikita Khrushchov anunciou em 31

de março de 1958 que a União Sovié

tica iria acabar unilateralmente com'

'seus testes de armas nucleares. Neste

período, a URSS estava passando por
um tempo' de calmaria, em contraste

com os conflitos da Guerra Fria com os

EUA que ocorreram até 1991, quando
a União Soviética foi extinta.

,

I

SOCIEDADE RECREATIVA VITÓRIA

Mulher na polH:ica
Aprimeiramulher a obter um mandato público no Brasil foiAlzira Sariano,
em 1928. Ela elegeu-se prefeita do município de Lajes, no Rio Grande do

,

Norte, apesar da proibição de que mulheres se envolvessem 'em política. Sua
Vitória foi possível apenas depois de um recurso judicial.

Como os moradores do bairro Rio da LuzVitória residiam em um localmuito afastado,
acabaram juntando-se aos habitantes do Rio da Luz II, participando das atividades de tiro e

Festa de.Rei, A primeira sede foi mantida até 1939, quando as atividades foram paralisadas
por causa da Segunda Guerra. A Sociedade RecreativaVitória só seria fundada oficialmente
no dia 7de junho de 1943 - a sede só seria inaugurada dois anos depois. Paralelo às
atividades de tiro, o futebol era praticado desde as primeiras reuniões. Em 1967, a sociedade
apresentava filmes para incentivar a cultura da região. A primeira grande festa aconteceria
no ano de 1992, denominada "Lichtflusschützen" (Festa dos Atiradores de Rio da Luz).
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Semana
passada acompanhamos dois casos A população foi induzida a isso. E o fez sem refletir,

envolvendo tribunais do júri que nos obri- infelizmente. Recebeu as informações despejadas em
gam a uma reflexão mais aprofundada. Tive- suas casas por uma imprensa sensacionalista, via te
mos o julgamentó do caso da menina Isabela levisão, jornais e revistas,'e fez seu juízo de valor sem

Nardoni, supostamente assassinada pelo pai e pela ponderar quaisquer circunstâncias. Sem conhecer o
madrasta. Supostamente porque, em que pese a de- processo e as teses envolvidas, as pessoas fizeram ó
cisão ocorrida na última sexta-feira, o processo ainda circo que acompanhamos na televisão. No caso Nar

não transitou em julgado, ou seja,' cabe recurso da doni chegou-sea soltar fogos de artifício com apublí-
.

decisão, o que pode levar a mudanças no resultado. cação do resultado, corrio se fosse uma festa!

Tivemos, também, a reviravolta no caso da pequena'
/

As histórias jurídica e jornalística brasileira são

Cabríelle, de Joinville, cujo acusado foi condenado férteis nestes episódios. Dois outros casos retumban
em primeiro grau pelo tribunal do júri e absolvido em tes e que demonstram como a população pode ser

segundo grau pelo Tribunal de Justiça. induzida facilmente ao erro são o da

Apenas para que o leitor compreen- ,.' , Escola Base e o do Bar Bodega.
da um pouco melhor como funcionam No primeiro, os administradores
os liames da Justiça (poder Judiciário) No caso Nardoni e professores da escola foramacusa-
nestas situações, cabe, aqui, uma rápida chegou-se a soltar dos publicamente, por um delegado
explicação: dentre os direitos que nossa fogos de artifício de polícia, de estarem abusando se-

Constituição Federal (LeiMaior de qual- xualmente das crianças. Manchetes

querpaís) garante estão o do contraditó-
com a publicação em jornais e revistas .. No outro dia, a

rio e de ampla defesa (art. 5°, LV) e o de do resultado, como escola foi depredada e os envolvidos

que ninguém será considerado culpado se fosse uma festa nuncamais tiveram suas pacatas vidas
até o trânsito em julgado 'da sentença ,,

de volta. Até hoje perseguem suas in-

penal condenatória (art. 5°, LVI). Aqui denizações na Justiça, embora tenham
já temos dois fatores importantes a se vencido em todas as instâncias e con -

'

considerar: o direito de defesa e o fato de que ninguém tinuem sem sair de casa pormedo da reação pública.
é culpado até terminado o processo. Tudo antes disso é No segundo, um rapaz foi acusado de ter parti-
preconceito ou conjectura.

.

cipado de um homicídio duplo num barzinho da
Pois bem, dentro destes ditames, toda decisão de moda.A imprensa tomou a informação policial como

primeiro grau pode ser revista por/um órgão superior induvidosa, apesar de alguns fatos incongruentes.
(normalmente o Tribunal de Justiça) e eventualmente Com a verificação de sua inocência pela pessoa que
-ser revistamais umavezpor outro órgão, o SuperiorTri- seria responsável por acusá-lo, o promotor delustíça,
bunal de Justiça ou o SupremoTribunal Federal. o seu drama não foi maior. Mas por ter sido exposto

No caso Nardoni, então, cabe recurso, o que já foi na mídia como o assassino do jovem casal, sua vida
propalado pela imprensa que realmente vai ocorrer No também, por razoes óbvias, degringolou.
casoGabrielle, ernfunção desse recurso confirmou-se a Todos esses são exemplos de que se deve termui
falha nas investigações policiais e a falta de provas que ta cautela quando se trata de acusar qualquer suspei
permitissem condenar o acusado, culminando com a to. A busca de Justiça não pode justificar a prática de

decretação de sua inocência e sua libertação, depois de outras injustiças, sob pena de se acabar definitiva

quase três anos injustamente preso. mente com a vida de muitas famílias. Todos têm di-
Em ambos os casos, porém, a sociedade conde- reito a uma defesa ampla através de seus advogados.

nou os acusados muito antes de qualquer julgamen- E os cidadãos devem s�mpre refletir, sem se deixar
to judicial. Os acusados não foram apenas conde- levar pelo sensacionalismo quemuitas vezes tendem
nados publicamente, foram linc�ados moralmente. a cercar.estas notícias.

,.
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IMAGEM DO DIA

Oapresentador Álvaro Garnero da Rede
Record esteve em Jaraguá do Sul para
gravar uma matéria sobre o trabalho

do Instituto Rã-bugio para Conservação da
Biódiversidade (www.ra-bugio.org.br).
criado pelo casal de ambientalistas
Elza e GermanoWoehl Junior.

Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
t obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados),

SERViÇO

IBG·E

Vagas pera
recenseadores

CAPACITAÇÃO
AcUs oferece curso de
agenciamento mundial
De 6 a 9 de abril a Acijs realiza junta

mente com o Centro Internacional o curso

"Agenciamento internacional". A atividade
,

tem como objetivo aperfeiçoar e capacitar
profissionais .de diversos setores que de

sempenham relações comerciais entre dois
ou mais países. O investimento é de R$ 395
(nucleados), R$ 410 (associados) e de R$
580 (demais interessados). Informações e

inscrições no setor de Capacitação Empre
sarial daAcijs, telefone (47) 3275-7017.

Ainda há vagas para recenseadores em
,

Guaramirim, Schroeder eMassaranduba.Até
o dia 4 de abril estarão abertas as inscrições
para o processo seletivo simplificado para re
censeador do IBGE pela internet. O site para
se inscrever é www.cesgranrio.org.br. Para

participar do processo seletivo é necessário
ter 18 anos completos, ter concluído o ensino
fundamental (antigo l° grau), ser brasileiro
ou, em caso de nacionalidade portuguesa, es
tar amparado pelo estatuto de igualdade.

PALESTRA

Luiz Carlos Prates
.

fala a empresários
"Competência, personalídade e pai

xão" é o tema de palestra do psicólogo e

jornalista Luiz Carlos Prates no dia 13 de
abril, às 20h15, no Centro Empresarial de
Iaraguá do Sul. A palestra é uma iniciativa
da Apevi e apresenta uma abordagem so

bre o que leva as pessoas a administrarem
melhor as informações que recebem. O in
vestimento é de R$ 35 (nucleados), R$ 38

(associados) e R$ 50 (demais interessados).
Informações pelo telefone 3275-7024.

ORIENTAÇÃO
Sesc saúde ao

seu
I

alcance
O Shopping Center Breithaupt recebe

hoje, das 7h30 às 12 horas, mais uma edição
do Sesc Saúde ao seu alcance. O evento tem

corria objetivo levar à comunidade gratui
tamente informações e orientações de pre
venção e promoção da saúde, com a realiza

ção de teste de glicemià. As próximas etapas
acontecem dia 28 de abril, 26 demaio e 30 de

junho, com teste de colesterol, verificação da
pressão arterial, acuidade visual, massotera
pia e orientações de saúde.
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Sugestões só da comissão
À exceção do PT, demais vereadores não apresentaram propostas de artigos

CÉSAR JUNKES

JARAGUÁ DO SUL

Depols de três meses

para analisar, apenas os
integrantes da comissão
propuseram sugestões à
lei Orgânica, apresentada
no começo de dezembro

Opetista
Francisco Alves foi

o único vereador que não
faz parte da comissão a

apresentar uma proposta,
em parceria com o colega de ban
cada, Justino da Luz. De dentro
da comissão, o único que não se

manifestou foi Jaime Negherbon
(PMDB), alegando estar satisfeito
com o conteúdo do documento

apresentado ano passado.
Depois' de ter pedido o adia

mento da votação em dezembro,
o líder de governo, Adernar Pos-.
samai (DEM), apresentou a maior

parte das sugestões. Entre os pedi
dos está a retirada de artigos polê
micos como o nepotismo, a esco
laridademínima para secretários e
o tempo de residência para cargos
comissionados.

"Esses artigos não devem
constar na Lei Orgânica, que é
uma constituição municipal, e

sim em leis ordinárias, específicas
para cada assunto. O nepotismo,
por exemplo, já existe uma lei que
proíbe a prática, aprovada na Câ- .

mara", comenta.

.

Possamai apresentou também,
várias sugestões de alterações na
redação da nova LOM. Segun
do ele, algumas palavras foram
usadas de forma equivocada,
enquanto alguns termos im

portantes ficaram de fora. "Por
exemplo, 'limpeza urbana não

aparecia entre as competências
do Executivo municipal. É um

erro grave", aponta.

Para o nepotismo,
por exemplo, já

existe-uma lei que
proíbe a prática
ADEMAR POSSAMAI (DEM),

.
INTEGRANTE DA COMISSÃO

,

Relator da comissão, Amaril
do Sarti (PV) conta que algumas
propostas levantadas ano passado
voltaram à discussão por sugestão
dele e da presidente Natália Petry
(PSB). Entre elas está a possibili
dade de remuneração para quem
preserva o meio ambiente e uma

nova regulamentação para os

projetos de urgência. A intenção,
. explica, é que o plenário delibere
se um projeto é urgente, decisão
que cabe hoje ao Executivo e, com

isso, obriga a votação dentro de 30

dias, sob pena de trancar a pauta.
No âmbito da região, Sarti lembra

.

que a prática já ocorre na Câmara
de Guaramirim.

• Giovan�í Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

PROPOSTAS APRESENTADAS
• ADEMAR POSSAMAI (DEM)
• Inclusão dos termos "limpeza urbana", "iluminação
pública" e "gestão das águas" no artigo que se refere às

competências do Executivo.
.

• Aumento de 15 para 30 dias do prazo para o Executivo

responder aos pedidos de informação
• Aumento do prazo para a nova Lei Orgânica entrar em
vigor, de 120 para 180 dias

• Inclusão da prestação de contas da Prefeitura, que
deverá ser feita quadrimestralmente

• Exclusão do artigo que menciona o nepotismo
.

• Exclusão do artigo que exige diploma superior para o

secretariado
.

• Exclusão do artigo que exige tempo de residência no

município para cargos comissionados
• Exclusão do artigo que detalha a forma de composição
dos conselhos municipais

� Exclusão do artigo que estabelece prazo máximo para
contratos de concessão de serviços públicos

• Redução de 6% para 5% a porcentagem mínima para o

eleitorado convocar a revisão da Lei Orgânica

Líder de governo propõe a supressão de artigos polêmicos, como
escolaridade mínima para secretários e tempo de residência

- PT e PC'do B atrasam no envio
o prazo para entrega d� sugestões de alterações e emen

das à revisão da 'Lei Orgânica expirou segunda-feira. Porém, a
bancada do PT apresentou a sua proposta ontem àtarde e foi
aceita pelo relator da comissão, Amarildo Sarti (PV). O texto
assinado pelos vereadores Justino da Luz e Francisco Alves
pede a inclusão de uma data-base para reajuste salarial dos
servidores municipais. em 1 de abril. O vereador Jean Carla
Leutprecht (PC do B) informou que tem conhecimento do atra
so, mas deverá entregar suas propostashoje .

• AMARILDO SARTI (PV) E NATÁLIA P'ETRV'(PSB)
• Inclusão de artigo que proíbe a prática do ne'gotismo
• Inclusão de um artigo que permita a criaçã de regras
para concessão de benefícios financeiro
o meio ambiente

• Inclusão de um artigo que. define re
urgência nos projetos

• BANCADA DO PT

•. JEAN LEUTPRECHT (PC DO B) "

• Não adiantou à reportagem o teor das propostas que vai
apresentar

.

* as sugestões são referentes ao documento. proposto em
dezembro, e não à Lei Orgânica vigente

, ,

,

Descartada·
votaçãono'
mês de abril

O relator da comissão
Amarildo Sarti (PV) descarta
a votação da nova Lei Orgâ
nica no mês de abril, como
anunciou semana passada
a presidente da Casa, Natá-

.,

lia Petry (PSB). Segundo ele,
hámuito para ser analisado,
principalmente no que diz
respeito a redação. "Vamos
trabalhar commuita calma.
De nada adianta colocá-la
no plenário para depois ser

rejeitada'; explica.
Sarti pretende reunir a

comissão hoje ou amanhã

. para começar a discutir as
I

sugestões recebidas. Ele

explica que algumas delas
serão incorporadas no pro
jeto, outras o autor terá que
propor como emenda. Uma
das questões mais polêmi
cas, o relator adianta que a .

proibição nepotismo dev�
ser incorporada à LOM. "E

UIp compromisso da maio
ria dos integrantes e não

pode ser visto como ataque
ao Executivo. Serão as leis

que todos os prefeitos terão
que seguir. Por que prejudi
caríamos agora se no futuro

próximo podemos ser o go
verno?", comenta.

A revisão da Lei

Orgânica precisa de
.

dois terços dos votos
(8 dos 11 vereadores)
para ser aprovada.

/
Relator, Sarti garant� que

nepotismo será inclUldo
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Financiamento
de R$ 4 milhões junto ao

Badesc para obras de revitalização e ur

banização do centro de Guaramirim foi

aprovado pela Câmara de Vereadores. A

iniciativa do governo recebeu críticas, mas aca

bou aprovada por unanimidade por se tratar de
investimentos mais que justificados, basta ver

que a principal rua da cidade é de paralelepípe
do. O que não se sabe é quando a conta começa a

ser paga e quando termina, indagação feita pelo
vereador Marcos Mannes (PSDB), que reclamou

da omissão no projeto de lei.
I .

oa ão
Em primeira mão, O Correio divulgou ontem

projeto de lei em que o Executivo pede autorização
da Câmara para receber doação de um ônibus da

Canarinho para o Programa Iaraguá Digital. O vere

ador Jaime Negherbon (PMDB) rapidamente tratou
de lembrar o que aconteceu no governo de Moacir

Bertoldi (PMDB), que recebeu um ônibus da Cana

rinho em troca de quitação de dívidas de ISS, da or
dem de R$ 193 mil.·
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ca rol i na@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli
8

Na sessão da última segunda-feira os verea

dores, apesar de parte deles não concordar com

o fechamento do centro cirúrgico, também apro
varam o projeto autorizando o Executivo a firmar

convênios com entidades filantrópicas ou sem

fins lucrativos, "sempre que as disponibilidades
municipais ou regionais forem insuficientes para
a garantia da cobertura assistencial de saúde dos

. munícipes". É a lei que permitirá os. atendimen

tos pelos hospitais de Iaraguá do Sul durante o

período em que o centro cirúrgico do Santo An

tônio estiver fechado.

Semõn s
É aí que reside a diferença entre a dação em

pagamento, ocorrida na gestão passada e que
. acabou sendo desfeita por pressão política e falta
de amparo legal, e o projeto que está agora na Câ

mara. No caso da proposta do atual governo, não

há ônus para amunicipalidade. Porém, evidencia
que a troca de benesses entre o poder público e

a concessionária de um serviço que é público se

perpetua. Mal sinal.

CÉSAR JUNKES

. Na estrada
Com a volta do deputado Valdir Cobalchini (PMDB), o su

plente Carlos Chiodini (PMDB) se despediu ontem da vaga que

ocupou durante seis meses na Assembleia Legislativa. É para
onde pretende retomar em 2011 como titular, saindo a partir de
agoraem campanhanão só pela região,maspelo Estado na con
dição de presidente da juventude do partido. E levando embaixo
do braço seteprojetos de lei, quatro indicações e quatromoções,
além demais de 70 requerimentos apresentados no período.

alanço
Conselho de Desenvolvimento Regional se re

úne hoje, às 14 horas, no salão comunitário Igreja
da Paz, em Schroeder. Além da votação praxe dos

projetos, será feita uma prestação de contas dos

investimentos do governo do Estado nas cidades

abrangidas pela SDR.em 2009. A coluna tem o nú

mero: foram R$ 199,2 milhões, atendendo as áreas

de saúde, edueação, infraestrutura, desenvolvi
menta econômico, assistência social, cultura, es

porte, lazer e turismo.

Pedi s
Vereador Jaime de Ávila (PT), junto com o presi

dente da Associação de Moradores do Rio Branco e

a APP da Escola São José, se reuniu ontem com o se

cretário Lia Tironi. Sobre a demora para começar as

obras do ginásio de esportes, Tironi confirmou o iní

cio para a próxima segunda-feira. Com relação à SC-

413, as roçadas devem começar hoje. Já as barreiras

que caíram em três pontos da pista, Ávila disse que
o Deinfra deve verificar na semana que vem. Taxões

também serão colocados em alguns trechos.

PIERO RAGAZZI

FALA Aí!.

Não queremos fazer
uma coisa na qual se visa
exclusivamente ao lucro.

p

CÉSAR JUNKES

.------

!
;

------------�,-:t

e á?
. Em menos de duas semanas

da conclusão do relatório da CEI

da Schützenfest, corre à boca

pequena que o dono da Fábrica

de Shaw, Genilson Medeiros, é

parente do ex-delegado regional
Djalma Alcântara da Silva. Este é

marido de Fedra Konell, chefe do
gabinete mãe, a prefeita Cecília,
que Genilson negou categorica
mente conhecer, em depoimento
gravado pela comissão.

Excluídos
Os dirigentes do Sinsep (Sindi

cato dos Servidores Públicos) fo
ram convidados a ficar de fora da
entrevista coletiva concedida pela
prefeita Cecília Konell (DEM) on
tem de manhã, ainda que a pauta
tenha sido sobre o reajuste conce
dido à categoria que o sindicato

representa: O aumento de salário
será o mesmo do ano passado: 7%
emais R$ 2 no vale-alimentação. O
Sihsep queria 14%.

e ão Zu zu
Os servidores públicos já sa- Tem vereador se movimen-

biam desde segunda-feira que a tando na Câmara de Iaraguã do

folga deles vai começar urn dia Sul para criar mais urna vaga de

antes. Amanhã, a Prefeitura de assessor para cada' gabinete. Hoje
Schroeder atenderá somente até são duas e até 2007 anos era urna.

ao meio-dia. Na parte da tarde, foi Aliás, este mês faz três anos da vo
decretado ponto facultativo por tação secreta do projeto que criou

conta da Semana Santa. a 'segunda vaga.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Esclarecimento à população

Acidade
de Jaraguá do

Sul tem por imposição
de lei federal, instituído
o Corndím (Conselho

Municipal dos Direitos da Mu

lher), onde são membros repre
sentantes da sociedade organi
zada e dos poderes públicos.

Por esta razão, é um órgão
com independên-
cia para praticar os
atos para os quais
foi instituído: fisca

lizar, sugerir, pro

por e acompanhar
todos os atos de

políticas públicas
que se referem aos

interesses das mu-

lheres nos âmbitos

municipal, estadual e federal.
'

O Comdim vem perseguin
do a implantação de Delegacia
especializada em violência do

méstica desde sua criação, in
cansavelmente.

No ano de 2009, reuriiu forças
para levar ao governo do Estado,

por sua secretaria de Segurança
Pública, 'a reivindicação com

o alarmante número de casos,

representando quase 40% de

todos os inquéritos policiais de

nosso município.
Desde então, seguiram cons

cientização da população atin

gida, da Administração Munici

pal, Câmara de Vereadores, OAB

de Santa Catarina, Sindicatos de

Trabalhadores, Associação Em

presarial e Industrial, além de
entidades de serviços voluntá

rios e entidades de ensino.
Diante da iminente insta

lação da delegacia da Família,
competência única e exclusiva

do governo do Estado, preocupa
se com as notícias de que somen

te serão enviados

três ,policiais para
fazer o trabalho que

exigiria um mínimo

de 14 policiais.
É com a partici

pação- da sociedade
como um todo que
as mulheres, deten
toras de direitos hu-

"

" manos como qual
quer cidadão que poderemos
mudar a representação da cida

de, no voto e cobrança de nossos
governantes estaduais.

A imprensa incansável vem

relatando os fatos e alertando a'

população para a importância da
denúncia para conter atos de vio

lência saiam do cotidiano e haja
uma sociedade de respeitomútuo.

Neste panorama, o Comdim

agradece aparticipação de todos até
o momento e clama pela exigência
de que a participação dos impostos
pagos retome em atos condizentes

com a realidade necessária.

Silvana Passold,presidente do
Comdim (ConselhoMunicipal

dosDireitos daMulher)

ED�ORIAL

Estacionamento rotativo

A
inda neste ano a �refeitura prete�de
implantar o estaCIOnamento rotanvo

na área central de Iaraguá do Sul.' A

volta do serviço, que funcionou no

, município de 1997 a 2004, está sendo discu

tida há pelo menos três anos. Em 2007, no

governo Moacir Bertoldi, a Câmara
de Verea

dores chegou a promover uma audiência pú
blica para' debater o assunto.

Na época, o objetivo da admi

nistração municipal era que o sis

tema começasse a funcionar no

primeiro semestre de 20q8, mas
a ideia não vingou, talvez porque
as opiniões sobre a implantação
mostraram-se bastante dividi

das. E, embora ainda não exista

uma data prevista para amedida

começar a funcionar, o interesse

do governo em implantar o siste
ma é visível.

O estudo de viabilidade técnica já foi concluído
e o setor de trânsito pretende refazer a sinalização
horizontal nos próximos dias, para fazer a marca-'

ção das vagas. O serviço será executado pela Co

dejas (Companhia deDesenvolvimento de Iaraguá
do Sul) e administrado pelaPrefeitura.

Mesmo coma decisão tomada, a necessida

de do sistema ainda causa divergências entre

os engenheiros da ,própria Prefeitura. Enquanto
uns defendem a volta do serviço, há quem afir
me que a falta de vagas é causada pelos próprios
comerciantes, que mantêm os veículos estacio

nados em, frente às lojas durante todo o expe
diente. Assim sendo, a dificuldade poderia ser

amenizada se as pessoas se dispusessem a andar
um poucomais para chegar ao destino desejado.

,Na visão da PolíciaMilitar, o estacionamento
rotativo é parte da solução
para organizar o sistema viá
rio, já que a frota do municí

pio ganha em torno de cinco
mil veículos por ano. Porém,
a corporação faz questão de
destacar que a melhor flui
dez do trânsito depende de
umasérie-de.ações, e não de
uma medida isolada. Trans

porte público de qualidade,
criação de anéis viários e a realização de cam

panhas para conscientização dos motoristas,
pedestres e ciclistas são alguns pontos que

precisam ser trabalhados nestes próximos três

anos de governo.
Que a futura implantação do estacionamen

to rotativo venha para beneficiar a comunidade

como um todo, e não para satisfazer os interes

ses de apenas uma parcela da população.

NACIONAL

Otimismo

o cenário
desenhado

pela pesquisa
representa

mais um apelo
favorável pará
o país, que, com
isso, ganha mais
uma referência
internacional de
economia sólida

O
s ��presários brasileiros são os mais
otímístas quanto ao comportamento da
economia global po próximo ano, indi
ca uma pesquisa feita em 17 das prin

cipais economias do mundo pela consultoria
internacional KPMG. O' levantamento, divul
gado esta semana, mostra um

aumento generalizado do oti
mismo em relação à recupera
ção econômica, principalmen
te nos Estados Unidos e nos

países do grupo Bric (Brasil,
Rússia, Índia e China).

Esta é a segunda vez conse

cutiva que a pesquisa, realiza
da de quatro em quatro meses,

apresenta um crescimento do
otimismo em vários itens como

atividade econômica, receitas e

lucros. Segundo a KPMG, os em
presários brasileiros são QS mais
otimistas nos dois setores avalia
dos pelo levantamento - índús
trias e serviços.

No geral, o levantamento mostrou um au

mento-no otimismo entre os i7 países pesquisa
dos sobre a atividade econômica no setor indus
trial, com uma variação do índice de +42,9 para

(

+50,9 entre o levantamento anterior, de outubro

de 2009, e a pesquisa divulgada agora.
O índice de otimismo no Brasil ficou em

+84,2 para o setor industrial e +78,3 para o setor

de serviços. Quando considerados em conjun
to os países do grupo Bric, os índices de oti

mismo foram de +63,4 e +58,3

nos dois setores, respectiva
mente. Os dados da pesquisa
para o Brasil indicam ainda um

otimismo em relação a lucros

(+80,1 no setor industrial e +75,6

no setor de serviços), novos pe

didos (+85,3 na indústria e +78,4

em serviços) e nível de empregos
(+76,8 e +69,1).

O cenário desenhado pela
pesquisa representa mais um

apelo favorável para o país, que,
com isso, ganha mais uma re

ferência internacional de eco

nomia sólida, podendo atrair

, ,
.

divisas, investimentos e me-

, lhores condições de colocar

seus produtos no mercado internacional., O
nível alto de positividade tarribém terá ef�lto

.

na geração de postos de trabalho, o que Im

pulsiona toda a economia.

"

Preocupa a
notícia de

que somente
três policiais
virão para
Delegacia da

Mulher
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Prefeita e secretário de Finánça oficializaram aumento, na manhã deontem

Quando estamos
cumprindo nesses
deveres o sindicato

precisá ter
certo cuidado.

(EC (LIA KÓNELL, PREFEITA

"

total, ou seja, em torno de- R$ 8,5
milhões frente aos R$ 17 milhões
arrecadados mensalmente.

Caso fosse aprovada a sugestão
do Sinsep (Sindicato dos Servidores
Públicos de Iaraguádo Sul e Região),
os cofres daPrefeitura teriam de de
sembolsarR$I,9milhão excedentes
a cada mês. "Isso está descartado",
afirmou Cecília. O avanço atual re

presenta R$ 840mil de reajuste nos
contracheques. Em 2009, o aumen
to também foi de 7% nos salários e

de R$ 2 nos vales-almoço.

Aumento não
teve CJiscussão
O reajuste oficializado na

manhã de ontem pelo Bxecu
tivo desagradou o. Sindicato
dos Servidores Públicos de Ia
raguá do Sul e Região. No mês
passado, um abaixo-assinado
com cerca de 1,5mil nomes foi

I

entregue à prefeita CecíliaKo
nell sugerindo 14% de reajuste.
No entanto, conforme o presi
dente da entidade, Luiz Ortiz
Primo, - não houve nenhuma
rodada de negociação desde
então. "Esperávamos mais,
estamos indignados porque
soubemos do valor através da

imprensa", disse. O Sinsep tem
1,7mil filiados.

Mas, sindicato da categoria se
.

revolta com falta de negociação
JARAGUÁ DO SUL

-O pedido era de 14%,
porém, neste ano, os
servidores públicos
municipais vão ter que se

contentar com um re&juste. .

inferior ao solicitado.

j1Jrefeita
Cecília Konell di

vulgou, ontem, o percen
tual de aumento a ser con
edido aos funcionários

a partir de IOde abril. Segundo ela,
os cerca de três mil trabalhadores
do Executivo devem receber ven
cimentos com adição de 7%. Além

disso; eles ainda passam a ter direito
a auxílio-alimentação no valor de

R$ 11 em substituição aos R$ 9 esta
belecidos anteriormente.

,

Conforme o secretário de Ad

ministração e Finanças, Ivo Ko

nell, o acréscimo real no salário é

de 2,1%. O montante foi somado a

4,9% referentes à inflação registra
da no período analisado. Com essa

despesa, o comprometimento das
.

contas do município com a folha
de pagamento chega a 47% do

Folha de pa'gamento
dos servidores públicos
compromete 41% da

receita de Jaraguá do Sul

Ainda de acordo com o secretá

rio, a capacidade de investimento
do Executivo é de 5%. Essas sobras
são revertidas, geralmente, à execu
ção de obras liquidadas sem a ob

tenção de recursos externos como,

por exemplo, os' financiamentos

junto a instituições bancári�.
Ortiz Primo: estamos

indignados com a situação• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

Geral 7

Estacionamento rotativo'
é pauta em reunião na COL

A
. implantação do estaciona

mento rotativo nas ruas centrais
de Iaraguã do Sul deve ser pauta da
reuniãomensal daCDL (Câmara de
Dirigentes Lojistas) marcada para
o início da tarde de hoje. A prefeita
Cecília Konell participa da plenária
com ointuito de explicar os prin
cipais projetos da administração
pública para 2010. O assunto, con
forme o presidente da entidade,
Wanderlei Passold, é parte integran
tena listade dúvidas dos associados.
"Com certezavamos perguntar a ela
quando o sistema entrará em fun

cionamento", adiantou. Na opinião
do comerciante, o retomo da co

brança precisa ocorrer o quanto an
tes possível. Entretanto, ele acredita

que aquantidade de vias listadas no
estudo entregue na segunda-feira à

Codejas (Companhia de Desenvol
vimento de Jaraguá do Sul) tenha de
sofrer revisão. "Depois de implanta
do a rotatividade, pleiteamos junto
ao Executivo uma segunda etapa,
esta de avaliação para saber se o nú
mero é suficiente", completa.

Dê acordo com o secretário 'de
Planejamento, Aristides Panstein, a
próxima fase do programa incluiu
a verificação dos dados enviados à'

Codejas e, caso seja necessário, alte- .

rações serão feitas. Segundo o decreto
assinado em 2007 e tido como base à
volta do sistema, são 26 ruas as que
vão abrigar os parquímetros" apare
lhos eletrônicosutilizadosno sistema

AS RUAS CONTIDAS NO DECRETO
...................................................................................................................................................

• Rua Presidente Epitácio Pessoa (trechO
compreendido entre a Mal. Floriano Peixoto e a

Artur Müller)
• Rua Coronel EmflioCarlos Jourdan
• Rua Esthéria Lenzi Friedrich
• Avenida Getúlio Vargas (trecho compreendido
entre a Mal. Floriano Peixoto e a Pastor
Ferdinando Schlünzen)

• Rua Marechal Floriano Peixoto
• Avenida Marechal Deodoro da Fonseca (trecho
compreendido entre a Av. Getúlio Vargas e a Rua
Barão do Rio Branco)

• Rua Barão do Rio Branco (trecho compreendido
entre a Av, Marechal Deodoro da Fonseca e a

Reinoldo Rau)
• Rua Reinoldo Rau .

• Rua Expedicionário Cabo Harry Hadlich (trecho
compreendido entre a Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca e a Reinoldo Rau)

• Rua João Picolli (trecho compreendido entre a Av.

Marechal Deodoro da Fonseca e a Reinoldo Rau)
• Rua Guilherme Weege (trecho compreendido
entre a Av. Marechal Deodoro da Fonseca e a

Reinoldo Rau)
,

• Rua Domingos Rodrigues da Nova (trecho

compreendido entre a Av. Marechal Deodoro da

Fonseca e a Clemente Baratto)
• Rua João Marcatto (trecho compreendido entre a

.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca e a Clemente Baratto)
,

• Rua José Albus
• Rua Carlos Hafermann
• Rua Quintino Bocaiúva
• Rua Francisco Fischer

.' Rua Henrique Piazera
• Rua Expedicionário João Zapella (trecho
compreendido entre a Av. Mal. Deodoro da

Fonseca e a Francisco Fischer)
• Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira (trecho
compreendido entre a Av. Mal. Deodoro da

Fonseca e a Reinoldo Rau)
• Rua Expedicionário Gumercindo da Silva (trecho
compreendido entre a Av. Mal. Deodoro da
Fonseca e a Henrique Piazera)

• Rua Expedicionário Antônio Carlos Ferreira (trecho
compreendido entre a Av. Mal. Deodoro da
Fonseca e a Henrique Piazera)

• Rua Erich Doubrawa
• Rua Artur Müller
• Rua Clemente Baratto
• Estacionamento Praça Ângelo Piazera

Contribuintes começam a
- receber carnês de imposto

JARAGUÁ DO SUL
Depois de dois adiamentos,

a remessa inicial de camês refe
rentes ao IPTU (Imposto Predial
e Territorial Urbano) de Jaraguá
do Sul foi encaminhada aos Cor
reios no início da semana. Os

primeiros boletos começaram a

ser entregues aos contribuintes
ontem. O próximo malote chega
às mãos dos carteiros entre hoje
e amanhã.

De acordo comMilton Pereira

Júnior, da Diretoria de Tributos e

Fiscalização, a divisão deve cau

sar disparidades no envio. Por

isso, moradores da mesma rua

podem receber o documento
em datas diferentes. A sugestão é

aguardar até o fim domês de abril

para, então, fazer reclamações ou
solicitar a segunda via.

O pagamento da taxa, seja à
vista. ou de maneira parcelada,
precisa acontecer antes do dia

SLÃI

Prefeitura dá
.

.

.7% de reajuste
.

aos servidores

1o de maio, Os isentos têm até
essa data para protocolar o pe
dido junto à Prefeitura. O bene
fício serve, por exemplo, a quem
possui apenas um imóvel e con
ta com renda familiar inferior a
três salários mínimos. A listagem
completa dos abatimentos está
descrita nos próprios camês,

l'Apesar ·dos reajustes,
os valores do 'PTU estão
abaixo dos de mercado".

MILTO,. PER.ElRA JUNIOR,
t D4 TRIBUTAÇAo

'---""'�_
..

iliJ

Os contribuintes que se

guirem o prazo estabelecido ao

acerto ganham 18% de desconto
no valor do lPTU. A redução não
se aplica à tarifa de coleta de lixo.
Já os adimplentes pagam menos

12%. Informações adicionais de
vem ser solicitadas no setor de
Protocolo. Ele funciona das 8h às

16h, de segunda a sexta-feira.
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Peças em estilo antigo estão entre as tendências e combinam
com osmais variados estilos de decoração

Se
você quer garantir um

brilho especial à casa,

que tal apostar nos lus
tres? Para quem quer ou

sar, unia boa dica são as Iuminá- ,

rias com ar de antiguidade, que
ficam ótimas nos mais variados
estilos de decoração. Essas pe
ças ganham um toque moderno
com a inovação das cores 'e ma
teriais utilizados,
criando um am

biente íntimo e

charmoso.
De acordo

'com a sócia

proprietária da
Inoovar Ilumi

nações, Scheila
Macedo Kuester,
um dos segredos
para combinar
os lustres de es-

tilo antigo com o ambiente é. o'
sentido da proporção. Um es�
paço amplo, com pé direito alto,
de mais de 3,50 metros, permite
usar um modelo' com um metro

de diâmetro, por exemplo. Já nos
ambientes com pé direito pa
drão, de 2,70 metros, o ideal é um
lustre entre 60 e 70 centímetros
de diâmetro sobre umamesa de
1,50metro de diâmetro.

Se o objetivo for um am

biente clean, o lustre deve ser

o único objeto antigo do local,
enquanto um espaço clássico

comporta mais antiguidades.
Se quiser apostar na moderní-

dade e no clássico juntos, saiba
que a tendência hoje combi
na os dois apostos: de um lado
uma tela de plasma, a tecnolo
gia de ponta e de outro um ob

jeto do século 19, por exemplo.
Pata fazer essa combina

Ção�' a regra 'básica é o bom
senso.'Uma ou duas peças an

tigas importantes são ideais

para combinar
com o resto do
ambiente. Em

relação aos ma

teriais utiliza
dos, os cristais
estão bastante
em alta. "Além
de embelezar o

ambiente, tra

zem boas ener

gias para a casa",
destaca Scheila.

E quem disse que os lus
tres não seguem a onda da '

sustentabilidade? "Os lus
tres feitos com filtro de café
tratado são muito procura
dos, e os revestidos com palha
também", acrescenta Scheila.
Outra tendência é amadeira ser
utilizada apenas como detalhe
na peça, para não "carregar" o
ambiente que -possui móveis
feitos com o mesmo material.

Conforme Scheila, as lâm
padas de LED para lustres
também são uma novidade,
por serem mais econômicas e

duráveis.

LONGO+
'HEINECI(
ARQUITETURA E INTERIORES
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'YALLER
Decor ções

Móveis sob medida I Plantas artificiais
Desenvolvimento de pinturas e quadros
Acessõríos em geral para sua casa

ESPECIALIZADAEM FLORES E PLANTAS ARTIACIAIS

A'
umentar a casa em 120metros quadra
dos. Esse em o desejo do dono desta re
idência em Jaraguá do Sul. De acordo
om a arquiteta Fernanda Longo, o

,

cliente quer ampliar o quarto e criar urna suíte
combanheiro amplo, closet e com acesso inde- ,

pendente a uma lavanderia, próximo ao varal

já existente. Com o projeto arquitetônico em

mãos, as obras começaram e a ampliação deve
ser concluídadentro de algunsmeses.

"O cliente estava ciente da sua necessidade,
pois já morava ali há algum tempo. Baseados
nesses dados quebramos a parede do quarto
original, conseguindo assim ampliar o quarto
e fazer a união entre essa edificação existente
com aparte nova", explica Fernanda.

A intenção de ampliar o quarto foi além
disso.A vista foi explorada ao máximo no de
senvolvimento do projeto e a proposta de criar
um solarium para contemplação da vista foi
bem aceita. Além disso, um deck flutuante sai
do banheiro e se projetapara a cidade.

O uso do 'vidro faz a integração do interior
.dacasa com a natureza do entorno. E a apli
cação dos materiais já existentes na edifica

ção promove a harmonia. entre os dois esti
los. "O aumento da massa populacional nos

, direciona à reocupação dos espaços. Reciclar
ou ampliar resulta em projetos aindamais ri
cos e ganham cadavez mais espaço nas pro
postas dos arquitetos", acrescenta Fernanda.

Uso do vidro para integrar interior da residência
com a 'natureza é uma das características �

deste projeto arquitetônico

�
G©[MK��

[E���If©m@\'l®n�
{�1» �1�JD)(OO2

Rua Venâncio da Silva Porto, 219
Nova Brasilia

Casa e Decoração 9

,

Avaliação
Segundo ela, namaioria dos ca

sos o cliente tem uma ligação espe
cial com o local e com a edificação
onde mora e não quer 'se desfazer
disso. "Muitas vezes o valor senti
mental faz, com que o cliente opte
pela reforma ou pela ampliação. E já
adaptado com a situação, pode reve
lar commais clareza o que espera do

projeto", acrescenta a arquiteta.
Conforme Fernanda, nesse tipo

de projeto é reavaliada a configu
ração dos espaços e são reestuda
das questões como a iluminação, a
ventilação (aberturas), o conforto
térmico com a aplicação de novos

materiais, o layout aliado com a es

tética. "Dessa forma podemos dar
uma nova cara a edificação e chegar
num resultado favorável", pontua;

GOMES ElETROMOVEIS apresenta os projetados mais ecológicos....

Linha Eko Ambientes, sua casa Eko transfornada I Visite-nos e solicite seu orçamento sem compromissol

Dormitórios,
hometheaters,

cozinhas, salas de
jantar, escritórios e

os melhores

lançamentos 2010.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TRE R

JARAGUÁ DO SUL

Continuam os estudos
.

em torno dos tremores
de terra registrados
em bairros do interior
de Jaraguá do Sul na
segunda-feira.

Técnicos
do Centro Univer

sitário de Estudos e Pesqui
sas sobre Desastres (Ceped) '.
da Universidade Federal de

Santa Catarina (UFSC) estiveram
reunidos namanhã de ontem, com
a prefeita Cecília Konell, o geólogo
da Prefeitura, Normando Zitta, o

coordenador da Defesa Civil, Jair
Alquini e demais profissionais de
DefesaCivil domunicípio.

Os especialistas constataram

'que o fenômeno registrado em

Iaraguá do Sul é similar: ao ocor

rido no município de ilhota. Eles
analisam características como a

incidência, as localizações e os ba
rulhos causados pelos tremores.

"A mesma movimentação de solo
relatada pelos moradores foi sen
tida e relatada pelosmoradores do
Morro do Baú dias antes da tragé
dia de 2008 ..Queremos .descobrir
se a região tem a mesma poten
cialidade para deslizamentos",
afirmou o geógrafo José Henrique

. Vilela, do Ceped.

Casas fechadas e insegurança
entre os que insistem em perma
necer nas residências. Esse é o cli
ma na ruaAmoldo Piske, no bairro
Três Rios do Norte, região que vi
veumomentos de pavor durante o

registro de tremores de terra.
Uma das moradoras, Aline

Persch, 15 anos, conta que o sus

to ainda não passou. "Quando
aconteceu na madrugada, senti
a cama tremer, mas não acordei.
Achei que fosse um sonho. Ontem

(segunda-feira), no final da tarde,
eu 'ouvi e fiquei assustada. Não
estamos rnais dormindo em casa",
revela. Na frente da casa de Aline,
a residência da irmã dela "perma
nece fechada. O imóvel apresenta

. rachaduras, e a família está aloja
da na casa de parentes. "Ela tem

um filho de cinco anos e está com

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 31 de março de 2010

"Desde novembro de 2008, os
arredores do Morro do Baú (em
Ilhota) sofrem abalos. Com as chu
vas de 2009 e agora de 2010, temos
lugares com novos deslizamen
tos", acrescenta o geólogo, Ioel Pel
lerin, também do Ceped.

"
A mesma movimentação
de solo relatada pelos
moradores foi sentida
pelos moradores do

Morro do Baú.
JOSÉ HENRIQUE VILelA,
GEÓGRAFO DO CEPED.

"
Segundo ele, estudosmais apro-

fundados do solo da região irão
identificar se a localidade,tem po-'
tendal para novos deslizamentos
de terra. "Vamos fazer uma análise
de potencialidade de riscos. Quere
mos saber se existe a possibilidade
de deslizamentos naquela localida
de. Não serão catástrofes, mas sim
pequenos deslizamentos, porque o

solo está encharcado", revela.
Está descartada a hipótese de

ter ocorrido um terremoto no mu

nicípio. A Defesa Civil continua .

trabalhando com a teoria de que
o fenômeno foi uma acomodação
de solo devido às fortes chuvas re

gistradas nos últimos dias.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

muito medo", explica a irmã.
O presidente da Associação

dos Moradores do bairro, Dion
Carlos Medeiros, disse que os mo

radores permanecem em alerta.

Segundo ele, pelo menos 15 famí
lias já deixaram as casas.

"

-

. : .

"
"

Geólogos estudam o fenomeno
Técnicos dizem que movimentação é amesma sentida pelos moradores do Morrodo Baú

•

.

.

FOTOS CESAR JUNKES

Moradores se alojam em casas de parentes

I'Não tem como descrever
o medo que a gente"está
sentindo. É como 'se a
gente perdesse o chão".

DJON CARLOS MEDEIROS� PRESIDENTJ:
DA ASSOCIAÇÃO DEMORADORES

DO TRÊS RIOS DO NORTE

A orientação que a gente teve

é para que evacuem a área em

caso de novos tremores. As pes
soas estão indo para casas de

amigos ou parentes. Não tem

como descrever o medo que a

" �,

Especialistas da Universidade Federal estiveram reunidos com a prefeita ontem para estudar o caso

POPULAçÃO CONTINUA ASSUSTADA

gente está sentindo ..É como se a

gente perdesse o chão", diz.
Os moradores relatam que

além dos quatro abalos sentidos
na madrugada de segunda -fel
ra, novos tremores foram regis
trados às 17h30, 20h10 e 22h30,
do mesmo dia.

A orientação da Defesa Civil é
para que as 37 famílias atingidas
pelo fenômeno deixem suas casas

como medida de precaução. A di-
" retora de Habitação da Prefeitura,
Maristela Menel, disse que o setor
ainda não definiu como irá ajudar
essas pessoas.

.

Aline mostra rachaduras na
casa da irmã, que deixou
a residência por medo de

novos tremores
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TREMOR

'Técnicos não encontram
sinais de'deslizamento
Amostras de rochas e fotografias dos locais serão -estudadas em laboratório
JARAGUÁ DO SUL

Especialistas sobrevoaram
na manhã de ontem a

região onde ocorreram
tremores de terra.

ém do Três Rios do Norte,
oão Pessoa e Santa Luzia,
equipe avaliou áreas nos
airros Ribeirão Grande,

Garibaldi, João Pessoa e -Jaraguazi
nho, que foram atingidos pelas chu
vas dos últimos meses. O objetivo
era verificar se houve alterações re
centes no solo causadas pelas chu
vas dos últimos dias.

Até agora, entretanto, os espe
cialistas não tem uma explicação
concreta para os tremores de ter

ra registrados na segunda-feira. A
hipótese mais aceita é de acomo

dação do solo, mas a equipe não

encontrou rachaduras recentes na

terra que pudessem indicar que o

fenômeno ocorreu.

Segundo o geógrafo do Ceped
(Centro Universitário de Estudos
e Pesquisas sobre Desastres), José
Henrique Vilela, a análise identifi
cou apenas fissuras antigas nas en
costas. De acordo com ele, isso pode
indicar que o solo da área' atingida
pelos tremores é instável, ou seja,
que teria sofrido desmoronamentos
no passado. "Pelos relatos dos mo
radores, acreditamos quehouveuma
nova acomodação de solo, mas não
encontramos vestígios recentes nos

lugares que avaliamos", comenta.
Para o coordenador da Defesa

Civil, JairAlquini, a situação é "intri

gante". "Não encontramos nenhu-
ma fissura nos morros e nem árvo-

res inclinadas, que são sintomas de

movimentação do solo", acrescenta.
A equipe recolheu amostras de ro-

chas, fotografou os locais estudados
" ,I...e vai analisar o material em labora-

tório. Por enquanto, não existe pre- i
visão para o laudo ser concluído. )

SEM PREVISÃO

O geógrafoVilela afirma que não
é possível prever se novos tremores
vão acontecer e que a acomodação
do solo pode ocorrer tanto em perí
odos de chuva quanto de sol. "Tudo

é muito indefinido, o fenômeno é

possível nas duas situações, Não

quer dizer que o risco émaior quan
do chove", salienta.

"
Acreditamos que
houve uma nova -

acomodação de
solo, mas não
encontramos .

vestígios recentes.
GEÓGRAFO JOSÉ
HENRIQUE VILELA

"
FOTOS CÉSAR JUNKES

RESULTADO DO ESTUDO DEVE AJUDAR A ESTABELECER NOVAS AÇÕES

localidade continua sendo 'monitorada

Prefeitura e Defesa Civil aguardam laudo para avaliar ações

Na manhã de ontem, especialistas percorreram áreas atingidas pelo tremor e outros bairros prejudicados pelas chuvas nos últimos meses

Até o momento, a Defesa Ci- como a possibilidade de desliza
vil não interditou nenhuma casa mentos de terra.
na área atingida pelos tremores. Jair também não descarta a

De acordo com· o presidente hipótese de alguém estar dina
da Associação de Moradores, mitando pedras de forma clan
Dion Medeiros, até o momento;

.

destina, o que poderia ter ocasio
duas residências apresentaram nado os tremores. "Até agora não
rachaduras nas paredes após temos nada de palpável".
os abalos. Em um dos casos, a

estrutura já tinha fissuras, que
agora aumentaram.

"Não interditamos porque
ainda não sabemos o que real
mente aconteceu. Mas acredito

que se a pessoa está com medo
de ficar em casa, émelhor ir para
um lugar que se sinta segura",
destaca JairAlquini.

Segundo ele,' a localidade.
continuará sendo monitorada
com o auxílio da associação de

. moradores. Ações específicas só
devem passar a ser realizadas
se novos tremores voltaram a

acontecer ou se os estudos técni-
. cos constatarem a necessidade,

IISe � pessoa está com
medo de ficar em casa, é
melhor ir para um lugar
que se sinta segura".
JAIR ALQUfNI, COORDENADOR

DA DEFESA CIVIL

-

Sobre a desconfiança de al-

guns moradores de que na loca
lidade poderia existir um vulcão

que teria entrado em erupção,
ele garante. "Se isso tivesse acon
tecido, as plantas teriam secado

por causa do vapor quente, mas
"

nada disso foi identificado", ga
rante. Os geógrafos devem ficar
no município até hoje.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ECO.NOMIATODO DOIA!
Confira os nossos parceiros:

"
(D�m
Lanches

5% de desconto à
vista em dinheiro

15% de desconto à vista

FONE: OM47 371-8211S

''''J!I�/I>'!#
1 0% de desconto à vista

lmunjzadora�
__Jaraguá�
....... 'JI:-••��

12% de desconto

f

15% de desconto à vista'

BI.JOUX

10% de desconto à vista

5% de desconto à vista em dinheiro

WStrutura
15% de desconto à vista .

5% de desconto à vista em

dinheiro

1 0% de desconto à vista em

dinheiro

cati°U baby d�lIy
15% de desconto

10% de desconto à vista em

dinheiro

10 % de desconto nos

manipulados à vista

5% de desconto à vista

8% de desconto à vista

TELLES
CALCADOS

3% de desconto

P MENTA BIJU

1 0% de desconto à vista

10% de desconto à vista
ou 5% de desconto a prazo'

5% de desconto

Criare
móveis planejados

5% de desconto à vista

(;
Fórmula Cerre
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÀO

1 0% de desconto à vista

1 0% de desconto

A RaiA tIoNA
15% de desconto à vista ou

10% de desconto a prazo

m investimentos
corretora

20% de desconto nos cursos

, .

ar.
'''ftMÂCIA MAGISTRAL

(47) 17$016

1 0% de desconto à vista

IlUTD-CE"'\��
1 0% de desconto na mão-de-obra e

5% de desconto nas peças à vista
.

:::::::---....------

;AlanUU1��
�.....

.;-'�/

.ho/!am;:;;;"-·

,
'

.............

BELISSIMA
.
H o M E

8% de desconto à vista

13% de desconto à vista ou 5%
de desconto a prazo em 3 vezes

)ForçlJ Pit,,/(
Centro de Tefilpi.iJ e Eslélka

1 0% de desconto

rACA�LÀ
�mais
lNT,ER10RES"fC!-"

15% de desconto à vista

5% de desconto

@([NTRO or
HA8111tA{ÃO
8 U ( À l

10% de desconto na mão-de-obra e

check-up gratuito na suspensão e freio

ORTODONTIA E IMPLANTES
_..,,,,,-snwm _DIlt-M_li

Clínica Geral com até 15% de desconto.

(Dependendo da forma de pagamento)

(. ,,.<...v:. ";) e
,_".�

_v

r_\\I"'" V
15% de desconto à vista

5% de desconto à vista

1 0% de desconto na hospedagem

� Livraria e .arla'� (!61@it,j
1 0% de desconto à vista

1 0% de desconto
linha de brinquedos à vistaMÁCIA

'OEPLENA
: (47) 3372'()()14

t'ltb RIo. 00 No"fE

_ .MRM4
--

1 0% de desconto à vista

5% de desconto acima
de R$ 30,00

.

15�o de desconto à vista

Ucqw bA VJb.,.
1 0% de desconto

12% de desconto a vista e no

prazo (até 5 pagamentos)

�. .

.#Ittl

complementos
1 0% de desconto à vista

'10.
I

Fotogr'f1co

1 0% à vista nas

molduras e álbuns

Nas compras ácima de' R$ 30,00
Desconto de 13% á vista

RjRAVELLI
.�

,
'" �I .r. '. .'

:_:'� FARM'ÃC.l'A�". #.
, Voce sernpre bem.

MODA MASCULINA

15% de desconto à vista

20% de desconto nos manipulados,!
genérico e 1 0% de desconto no ético à vista 5% de desconto

• •

I I
lnternexus
INGlts ' ESPANHOL, INTERCÂMBIO

5% de desconto

1 0% de desconto à vista em

dinheiro

I c
. a 5

aiGERALDO.
.Móveis e Decorações

5% de desconto à vsta

10% de desconto à vista

Fellows®
I 0

..
1 o M Â S

1 O % de desconto para adulto e

25% de desconto para teen é kid

'�k�
10% de desconto

VIDEO lOCADORA I PRESENTES I DECORAÇÕES

7% de desconto à vista na

linha de presentes e decorações

5% de desconto

�
'W/Z RD

/NJ-'l1t COM IIDfN"'�"

15% de desconto
.

(mensalidade de novos alunos)

t-shirt
.

5% de desconto à vista

8% de desconto à vista

Aproveite você também os descontos! Assine já e peça seu cartão�••••'.�..
..

""�t/ TI Ligue 3055-7575

1 0% de desconto à vista para
troca de oléo, filtro, fluído e rad.

'10% de desconto nas segundas,
terças e Quartas-feiras
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,. "

ULTIMAS VAGAS!

;.

Início das aulas: 09 de Abril de 2010

Duração: um ano e meio

A�las quinzenalmente.

Professores:.doutores e mestres

Inscrições através do fone 3275-8400 ou na Faculdade
SENAC situada na Rua dos Imigrantes, 410/ Vila Rau ,

"

3370 ..7500

o CLIENTE É ESPECIAL, VENHA CONFERIRI
,-

-

Taxas com'partilhadas com _0' m��é�do
, " l � L ." "

•

, ,

Carros com procedência
.',

. .Transparência no negociação
,. I - �..... ,

Na Cifra você tem empréstimo consignado sem consulta ao

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

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

seu benefício. E você tem até 60 meses para pagar.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Financiamentos

CAIAA
-- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

WS Imóveis agora com

consultoria HabitacionaU--.__
Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal.•.___

(47)'3373-3404 I. 3373-0066,
.

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

�ata
EXATA CONTABILIDADE LTDA.

Prestamos Serviços de:
• Encargos Sociais;

• Mark·up (indic� para vendas);

• Redução de custos;

• Aproveitamento correto de.

impostos da matéria prima;

• Dep(;lrtamentali�ação;
Centros de Custos;_

• Custo da Hora Produtiva;

""

Os produtos mais Lucrativos;

Os Produtos mais defricitários;
• Custo dos Estoques.

Rua José Emmendoffer, 932
Brasília . Jaraguá do Sul . se
Fone:·3372.1281

www.exatacontabilidade.srv.br

�---
* Casas Prontas
* loles a venda em

diversos pontos da cidade .

* loteamentos P�óprios
....
,1

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

Residencial

Monet
No Centro em

Guaramirim -

Condomínio
Fechado, área
-de festas,
área fitness,

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

)

FINANCIAMENTOS

LIGUE E NOS

CONSULTE,
AGENDE, UMA VISITA

3055-3400

.

SPONCHIADO
CONSÓRCIOS

.

JARAGUÁ DO SUL TEM:

Automóveis Motocicletas Caminhões

Máquinas
AgrícolasImóveis

SYCRED FINANCIAMENTOS SELECIONA

profissionais na área de vendas para atuar com

produtos exclusivos em toda Jaraguá do sul e

região, consórcios e financiamentos. Enviar
currículo para comercial@sycred.com.br.
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CELTA ia LIFE 2P 2010
\.

Taxa de
0,49%
a.m.

a partir deTaxa de
0,49%
a.m.

a partir de

IIà vista
à vista

úftJf.oUfe,.R6A,.2��,at'fO/fa�:2I::lóg,.at'Ifí)/mod!!totml\),compY�pram«ÍQf1alihfgtade'R$22,990amtaxapromocÍQi'lalde
O_.49'!r.am..e12,$'l(oaa,TtCelOFnão1ndusos;.CEr� a.<l. ts� 2.0 uflfdfdés;,Clas�w,ReA, FIexpoJwr,ano/fabricação2OOg, ano/modelo
2OtO. com p!eQ>� àWta di! R$24.99f),wmtaiCa promoc_f I!fe 0,49� a.m. e12'$ "43.<). TeCe IOf I'tlo Incluso... CEf 12,§5o/.t a,a.&
�-»�ú.Indiç&!sv.Mídaspas�ChevrofetOkmpar.ll�V�dk�nos6t�dK�p;wt'ICIpantés,n�
�palf;j�dewndadiretadafitJría,�e��,Tooos;���e$tarão�"prévtt..owçJo
.�Á§�prodt!doseralteJadasfêrtlprMo�,�����CheMdetp�.Osvekufo§
�edoMJcmf�comoPROCOO'v'E�Pr��Ú1t'ItJ.da�ooAr�V�AutIm1ot«é§.Pr�aWl3,Us'e'
t)Mto.�As�d!K�"�, (�sua���quantoapreço,��ju�O!;e
�.ftn;wm,IImto,�va.das_lfdelniWÇO��,!ININ�com.br·SIIiC:;OSOO7024200
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41'3055-3300 47 3371-0031
LEIER
DltPAí:��

47 2107-0500

. f
I �I

P ,MANN

41 3370-0700

� i:'''', .. �

ii ", <

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

/I'II/ml/llh/{!I/�I, ODA-SE
�ACHORROS - Doa-se, adultos, pequeno e médio porte,
femeas e machos. Tr. 3276-0340.

_

LADRADOR-PRETO, macho, que foi encontrado nas redon
dezas da R. Marechal Deodoro da Fonseca, idade aproxima
dade 1 ano. Tr:9919-2412/3371-4309

z: VENDE-SE
BARRA PARALELA - de alumínio. Tr: 8843-2125.

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

BICICLETA':' Vende-se, feminina, antiga, própria p/ colecio
nador. Tr. 92116664

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

CALOPSITA - Vende-se macho, motivo: famnia vai morar
em apto. Tr: 3370-7160

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

COMPUTADOR - Vende-se, p/ trabalhos gráficos, comple
to, Quad Core 2.�Ghz, 2Gb, HD400Gb, placa profissional
Nvidia, Quadro FX570, R$2.300,00. TR. 99786795 Raquel

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

D-L1NK 264OT- 3 em 1 (modem adsl2, hub 4 portas e wire
less) ótimo estado R$180.00. 9917-3771

o CORREIO-DO POVO· Quarta-feira, 31 de março de 2010

RLHOTE - Vende-se, Maltes, macho. Tr. 3375-2006 I
91464864

FILHOTE - Vende-se,York Shire, macho. Tr: 3375-2006 ou

9146-4864.

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

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

ALHOTES - Vende-se, York Shire, macho R$ 500,00, fê
mea R$ 700,00. TR. 33702715

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

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

JAQUETA DE COURO - Vende-se,. p/ motoqueiro, R$
.

150,00. Tr 3370-5533.

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

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

5352.

KIT XENON - Vende-se,6.0ooK, R$150,00. TR. 3276-0340

LAJE FORRO - Vende-se, 39m2, R$ 740,00 negociavel. TR.
99370651 Cristina

•

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

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

LANCHONETE, Vende-se trailer lanchonete, completo com
Ghapa, cuba de aquecimento, geladeira, pia, cadeiras e me

sas e annário. Tr. 9187-9332

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

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

LOJA DE MOVEIS - Vende-se. Tr. 99975027

MAQUINA DE COSTURA - Vende-se, Cobertura industrial,
Nissin,.R$1.4oo,00. TR. 33700983

MAQUINA DE COSTURA - Vende-se reta automática eletró
nica R$ 2.000,00, Ovemck 1.800,00, Ove�ock R$ 500,00,
Ove�ock R$1.000,00, maquina de bainha R$1.500,00 e

catraca R$2.500,00. Ao adquirirtodas as máquinas, ganha
pistola para limpas as peças. Tr: 3370-7031 após as 15h30.

MAQUINA DE COSTURA - Vende-se Ove�ock SunStar
semi-nova 7.500 pontos R$1.3oo,00 Av. Tr:3273-7163

MARCENARIA - Vende-se, Tr. 32748679

MESA RUSTlCA - Vende-se, nova, 8 cadeiras, centro gi
ratório, madeira maciça e couro, R$ 2.500,00. TR. 3055-
3756 à noite.

MOENDA DE CANA - Vende-se, semi nova. TR. 33705622

MOTOR VOLVO 340- Vende-se, 95, melhor oferta. Tr.
99360871 .

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

MOVEIS. - Vende-se, escritório, 2 mesas,1 annário, 2 por
tas, 1 balcão, 2 cadeiras giratórias, 4 cadeiras fixas, 2 cestos
de lixo, 1 caixa de correspondência. Tr. 47 8443-3999 ou

3376-1996

MQVEIS ANTIGOS - Vende-se, cama c/ aprox. 90 anos,
mesa grande c/ 11 cadeiras acento de couro, balcão grande
maciço. Tr. 30552255

OFICINA - Vende-se, de bicicleta, corupa, com todo maqui
nário e estoque, uma ótima freguesia, ótimo ponto comer

ciai. Tr. 3375-2798

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

PADARIA E CONFEITARIA - Vende-se, eqUipamentos e

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

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

PORTÃO - Vende-se pequeno de ferro, R$ 100,00.

PORTAS DE VIDRO TEMPERADO - Vende-se, 1,4OX2,0
duas folhas e outra fixa 75X2,0. TR 33731900 Sergio

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

ROUPAS GINÁSTICA - Vende-se, de suplexx. c/ estoque
500pc. Tr. 8849 3600 I 473273 -5144 (após 18hrs)

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

TANQUE LAVAR ROUPA - Vende-se, fibra, 2 cubas, R$
150,00. Tr. 3276-0340

TITULO SOCo ACARA! - Vende-se, mensalidade paga até
2014, R$ 900,00. Tr.33716968

TORNO MECÃNICO- Vende-se, 15oom'm comp. Em bom
estado de conservação.UtiI para oficinas mecânicas e auto
elétricas, R$250,00.Tr:9618-3777

TV- Vende-se 14 polegadas, c/ controle, R$ 100,00. Tr:
3376-4050

UTENCILlOS PI MERCADO - Vende-se, serra fita pI
açougue, moedor de came, balcão de frios e laticinios. Tr:
3273-5065.

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

YORKSHIRE - Procura-se, cor preta, pequena, sumiu na

rua Jacobi Gesser no bairro Amizade, atende pelo nome de
Coca. Tr.3371-7914

v

LANCHONETE- Vende-se trailer lanchonete, completo com

chapa, cuba de aquecimento, geladeira, pia, cadeiras e me
sas e anmário. Tr: 9187'-9332

BABÁ - Procura-se, p/ trabalhar no horário normal, Bairro
Czemiewcz. TR. 96077945.

PRECISA-SE - vendedoras extemas para atuar no ramo de

confecção de Jil(aguá do Sul e região. Tr. 8807-0782

REVENDEDORAS - Atenção, temos algo dnerente e espe
cial p/ você aumentar sua renda. TR. 32752063/Q1942338

DIARISTA - ofereço serviço de diarista com experiência e

referencias, na região do Centro e Amizade, para o período
da tarde. Tr.3372-3712 Tatiane

Aux. LIMPEZA - Hospital São José está selecionando
pessoas para atuar como aux. de limpeza, interessados Tr.
3274-5016

AUX. DEPARTAMENTO PESSOAL - Hospital São José está
selecionando pessoas para atuar como Aux. de Departa
mento Pessoal, interessados Tr: 3274-5016

IIflIIUmnU/lmlllm APARTAM ENTOS

ALTO PADRÃo - Vende�se, 5 qts sendo 3 su�es, 2 bwc,
2' garagens, cozinha grande, a�o pradrão: TR. 9186 6262

ALUGA-SE APTO Vila Raw- Aluga-se, prox. a Une�, com 1

quarto e demais dependências. Tr: 3273-5233

AMIZAnE - Vende-se, 3 qtos, c/ garagem. Tr: 3276-3321.

APTO CENTRO - precisa-se de rapazes para dividir apto
mobiliado em Jaraguá do Sul. Tr.3372-2526/9199-3174,
Alexandre, após as 18:00.

APTO. - Precisa-se, rapaz p/ dividir apto. no C.entro. TR.
33701270

.

CENTRO - Vende-se, ed. Maximum Center, 1 su�, 2qtos,
gar.,salão de festas, elevador, 2" andar, sacada fechada com
-sistema reike,que pode ser aberta totalmente qdo quiser,
todo mobiliado com móveis sob medida. R$270 .000,00,
aceão financiamento. Tr: 3055:2094 ou 9117-8754.

CENTRO - Vende-se, Ed. Menegotti, 2 qts + dep. Emprega-·
da, bwc plivativo, R$ 130.000,00, aceita carro e/ou imóvel
em Jaraguál Praias 1 Rajai. Tr. 3246-4258 ou 8401-4000

"-

COMPRA-SE - Apto até R$ 95.000,00 à vista, de preferência
próximo ao Angeloni. Tr: .9993-41 00.

ILHA DA AGUEIRA - Vende-se apto no residencial Hilamar,
111m2, su�, 2 quartos e demais cômodos, condomínio
com salão de festa e elevador.R$165.000,OO. Tr.8838-
3955/3055-0788

.

ILHA DA FIGUEIRA- Vende-se prox. weg II, com 1 su� 3

quartos e demais cômodos R$130.000,00+ finan. Aceita
se carro Tr.9137-5573

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

MEIA PRAIA ITAPEMA - Vende-se, 165,34 m2, heliporto,
2 vagas garagem. R$ 600.000,00. Tr: 8408-8157 ou

8408-8159.

VILA RAU- Aluga-se, prox a Une�, com 1 quarto e demais
dependências. Tr. 3273-5233

'

z: CASAS
AMIZADE - Vende-se, 3 qts, R$ 185.000,00, troca-se por
apto no 1° e 2a andar. TR. 91375573 Creci 1831

AMIZADE - Vende-se, alvenaria, área de 200m2, semi
mobiliada, telT. 450m2, liberada p/ financiamento bancário.
Prox, ao posto novo. Tr. 8843-5751.

.

I

ARMAÇÃO/PENHA - Vende-se, 130 m2 fica a 200 metros
da praia. Tr: 9953-5627

BAEPENDI- Vende-se, 190m2, 1 suite, 02 quartos, área de
festas e demais dependências, R$280.000,00, aceita-sae
imóvel de menor valor em troca.Tr: 9174-0251

BANANAL DO SUL- Vende-se, nova de alvenaria, com 3
_ quartos e demais cômodos, R$11 0.000,00. TR:9183.8081.

SHEROEDER-Vende-se, alvenaria, 2 quartos e demais cô
modos, R$ 90.000,00

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se, 2 sutes, 1 master,
cozinha planejada, lav., sacada, gar., área construída 200m2,

·

terr 400 m2. Tr. 9609-5924.

BARRA DO SUL .: Troca-se, por chácara ou terr. em Jara

guá. Tr: 8824-1107.

CENTRO - Vende-se, alv., R$ 130.000,00. Aceita-se troca

p/terreno. TR. 91375573 Creci 1831

ERVlNO - Casa de madeira 800mts distante da praia. Tr:
3371-6605a noite com Si�ey

EflWINO - Vende-se casa om 2 quar1os. Tr.91 016007

ESTRADA NOVA - Vende-se, prox. a Une�, alv., laje, 4. qts,
2 bwc, garagem 3 canms, R$ 150.000,00. Aceita casa de

·

menor valor. Tr. 91375573 I 33716069 - Creci 11831

· FIGUEIRINHA - Vende-se, alvenaria, 2 quar10s e demais
dependências. R$ 135.000,00, entrada + financiamento.
Tr. 9183-8081/3373-0098

•

GUARAMIRIM- Vende-se, no centro 3 quar1os, com escri
tura. R$80.oo0,00 Aceita-se carro na troca.Tr: 3371-6069

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

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

JARAGUÁ 99 - Vende-se, nova, a1v., 120m2, terreno esqui
na, murada, 2 qts + 1 suite, garagem dois carros, prox. a
Malwee, R$ 190.000,00. Tr. 99025885

JOÃO PESSOA - Vende-se 2 casa de alvenaria, prox. a

creche,com escritura, creci 11831, aceita-se carro até
R$20.0oo,00. Tr: 9137-5573.

NOVA BRASILIA - Vende-se, terreno cl 740m2, casa c/
240m2, 1 su�, 3 qts, 2 bwc, piscina, área de festa. R$
550.000,00. Tr. 91696342

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

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

VENDE SE com 02 dormitórios, 01 Bwc, próximo a Ceval.
R$ 90.000,00. Tr. 3370-6370/9965-9934

. 2008, Verde, Flex, Ar-condicibnado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétriças, Limpador e üesembaçador
Traseiro.

2004, Verde, Ar-conrílclonado, Direção Hidráulica, Vidros e

Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro, Air Bag II.

2008, Prata, Ar-condicionado Digital, Direção HicÚáullc?,
.

Vidros,Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e
Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de
Neblína, Aír Bag II, Freios ABS, Câmbio Automático, Cd

.

Player, Piloto Automático.

.e

2008, Prata, Flex, Ar-condiconado Digital, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro. Rodas de liga-liga, Faróis de
Neblina, Air Bag II, Freios Abs, Bancos em Couro, Câmbio Automático, Cd
Player, Computador de Bordo. .

. .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SANTO ANTONIO -: Vende-se, Joinville, a1v. R$ 40 000,00,

aceno carro no negocIo. Tr: 3372-1617. \

TRES RIO DO SUL - Vende-se, prox. ao Mercado Larissa,
alv semi nova, 68m2, terreno cl 332,50m2, murado, R$
50:000,00+ 72 parcelas de R$1.000,00. TR 8843-5751

TROCA-SE - casa no bairro amizadesemi nova, com sURe e

demais côm090s, garagem para dOIS carros, por casa �os
bairros Baependi ou Vila Lalau, casa no mesmo padrao.
Tr.9654-0907

VILA NOVA - Vende-se, Rua Uno Sbardelatti, ótima locali

zação, R$ 140.000,00. TR. 84287826/99095514 Ademir

ou Marli

-- CHÁCARAS
GARIBALDE - Vende-se, 41 000m2, 3 lagoas, 1 rancho,
com pastagem, toda cercada, á 70m., do asfa�o. R$ 125

000,00. aceno terr. no negoCIO. Tr: 3055-8262.

GARIBALDI- VenQe se, com 33.000,00m2, com casa, pró
ximo ao Comércio Furtani. R$ 90.000,00 acena carro, trcca

por apto ou casa para locação. Tr: 3370-63701 9965-9934

JACU-AÇU - Vende-se, 54A62,48m2, C/ casa simples
de madeira, r) lagoa e energia elétrica., R$ 138.000,00.Tr.
3274.8844 - CRECVSC 2716J

RANCHO BOM - Vende-se, 70.674m2 com 3 lagoas, po
mares, acena-se casas em Jaraguá do Sul em troca.Tr:
9148-2677 9116-9841

RIO CERRO 11- Vende-se, 50 000 m2, lagoa de peixe, ca-
-

choeira. R$120 000,00. Tr: 3376-0726.

SANTA LUZIA - Vende ou troca-se, 21.800m2, água cor

rente, palmeiraS,bananal, lagoa. Tr. 32752037/91184455

SANTA LUZIA - Vende-se, sítio r) 375.000,00m2, grota
funda. Tr. 3370-2855.

.

SCHROEDER - Vende ou trcca-se, chácara no Rancho
Bom, terreno 70.674m2, 2 casas, 3 lagoas, pomar. Troca
por casa em Jguá do Sul. TR. 9148-2677/ 9116-9841

smo - Vende-se, 120.000m2, C/ arvores frutíferas, área
propicia IV pasque e pague, R$ 450.000,00. Tr. 33705603
199735780

TlFA AURORA - Vende-se, 30.000m2, cj pastagem, planta
ção e riacho, casa nova, R$ 65.000,00. 'rr. 33722818

,.. LOCAÇÕES
APTO. - RAU - Aluga-se, 2 qts, garagem, R$ 470,00 men
sal. Tr. 99932131 Sandra

CASA - TRES RIOS DO SUL - Aluga-se, prox. ao Mercado
Latissa, aIv., 68m2, 2 qts, sala cl varanda, cozinha, bwc,
área serv., si garagem, R$ 530,00 mensal. TR. 8843-5751

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

.

CASA - CHICO DE PAULA - Aluga-se, aIv., prox. a Mene
gotti. TR. 9171-7766

CASA - PiÇARRAS! BARRA ViELHA - Procura-se PI alugar,
dia 24 a 3. Tr. 91812725

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

CASA- JGUNGUARAMIRIM - Procura-se PI alugar, 2 qts,
sala, cozinha, bwc, lavanderia. Tr. 9167-6964

GALPÃO - GUARAMIRIM - Aluga-se, 300m2. Tr. 33701608

QUARTO - BARRA DO RIO CERRO - Aluga-se, durante a

sen:ana IV moça de outra cidades que trabalha em Jguae
reglao. TR. 9149-977l

QUmNETE - ILHA DA RGUE)RA - Aluga-se, nova, 1 qto,
sala, cOZinha, bwc, serviço, garagem, murada. Prel. PI sol
teiros ou casal SI filhos,R$ 400,00. TR. 3370 1821

QUmNETE, QUARTO APTO. - CENTENARIO - Aluga-se
mobiliados. TR. 337�35611 99583197

'

SALAS COMERCIAIS - CENTRO - Aluga-se, Av. PreI. WaI
demar Grubbé!. Tr 99975027

VILA LALAU- Aluga-se galpão comercial. Tr: 9918-9996

SALAS
COMERCIAIS

���OPECUÁRIA - Vende-se, Wa�er Marquardt Tr. 3370-

CENTRO - Vende-se, ponto comercial, com mesanino ideal
para loja. Tr. 99791101

'

ILHA. OA FIGUEIRA - Vende-se, sobrado comercial e resi
denCial, com mercado completo funcionando 600m2 Tr'
3370-4927. ' ..

LOJA FEMININA - Vende-se, Centro de Jguá, mada feminina, balsas e acess?rios. Tr. 99511107/32736762

z: TERRENOS
AGUA VERDE - Vende-se, prox. ao Bretthaupl livre de en
chente, 450m2, cl escritura, R$ 87.000,00 .. TR. 91375573

(
AMIZAOE - Vende-se, ou' troca por' casa 60m2 Tr.
33745520

' ..

8ARRA VELHA - Vende-se, terreno no tabuleiro, frente PI o
mar, 300m2, R$ 150.000,00. Tr. 88146407

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

GUARAMIRIM - Vende-se, bairro Avaí, 400m2, cl escritura
R$ 39.800,00. TR. 91375573

'

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

.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, 450,00m2, R$ 80.000,00.
Tr. 3370-6q70 19965-9934 1 9975-2943.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, 15x30 = 450m2, Rua Ri
cardo Karssner, asfaltada. Tr. 99695S40

JGUA/SCHROEDER - Compra-se, acima de 3.000m2••
Tr.337140081 88026635

LOT. CORUPÃ - Vende-se, prox. ao Colégio, 400m2, R$
53.000,00. TR. 33716069 ,

.

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

NAVEGANTES - Oorrpra-sa Tr: 3275-3736.

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

.

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

PIÇARRAS-Vende-se quadra Beira Mar medindo 13 x 25 =
325,00 m2, Rua Das orquídeas 3lote, Valor R$ 110.000,00
Acena Negociação. Tr: 84028775

PIÇARRAS-Vende-se 3 quadra da praia 24x24 576,00m2
R das Rgueiras esq. com Pedro Bencz Valor R$ 85.000,0
Negociaveis, roço por terreno ou imóvel em Jguá do Sul,Tr.
84028775

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

.

SANTO ANTONIO - Vende-se, prox. ao colégio, r) água, luz
e esgoto, rua asfaltada, R$ 7.500,00 de entrada + parcelas
de um salário mínimo. Tr. 33716069

SCHROEDER - Vende-se, Centro Norte, esquina, 785m2, r)
escritura, R$ 50.000,00. TR. 3370-4927

SCHROEDER - Vende-se, 421m2, r) escritura, 2km após
Marisol, R$ 39.000,00 a vista, acena-se troca por carro.
TR.91740251

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

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

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, 2.000m2, de esquina, próxi
mo as piscinas do sindicato, R$ 35.000,00 de entrada e +

parcelas creci: 11831. Tr: 3371- 6069

ANA PAULA - Vemde-se, 400m2, próximo ao colégio Maria

Salai, R$50.800,00. Tr: 3371-6068

SHEROEDER - Vende:ose 421m2, escrituradó, próximo
a Marisol, R$ 39.000,00, acena áutomóvel em trcca Tr.
91740251

SHEROEDER - Vende-se 421 m2, escriturada, próximo
aMansai, R$ 39.000,00, acena automóvel em trcca Tr:
91740251

JOÃO PESSOA - Vende-se localizado na Rua Manoel Fran
cisco da Costa, com área de 472 m2. Tr: 3374-593419138-
4176 após as 15 horas.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, 2.000m2, de esquina, próxi
mo as piscinas do sindicato, R$ 35.000,00 de entrada e +

parcelas creci: 11831. Tr: 3371- 6069

ANA PAULA - Vende-se, 400m2, próximo ao colégio Maria

Salaí, R$50.800,00. Tr: 3371-6068

SHEROEDER - Vende-se 421 m2, escriturado, próximo
a Marisol, R$ 39.000,00, acena automóvel em trcca Tr:

91740251

BARRA DO RIO CERRO - Vende se com 324,002 próximo a
Tritec. R$ 80.000,00. Tr. 3370-6370/9965-9934

BARRA DO RIO CERRP - Vende se com 324,002 próximo a

Tritec. R$ 80.000,00. Tr. 3370-6370/9965-9934

TRÊS RIOS DO NORTE - Vende-se, lindo Terreno pronto
para conslrUir, próximo a Escola Max Schubert, 670m2

(27,48m X 24,60m) R$ R$95.000,00 Tr: 88064621.

SCHROEOER 1-15x30, apenas R$16.500,000 - Falar com

Juarez - 9124-7715

SHEROEDER - Vende-se 421m2, escriturado, próximo
a Marisol, R$ 39.000,00, acena automóvel em troca Tr:

91740251

BARRA DO RIO CERRO - Vende se com 324,OOZ próximo a

Tritec. R$ 80.000,00. Tr. 3370-6370/9965-9934

BARRA DO RIO CERRO - Vende se com 324,002 próximo a

Tritec. R$ 80.000,00. Tr. 3370-6370/9965-9934

TRÊS RIOS DO NORTE -Vende-se, lindo Terreno pronto para
construir, próximo a Escola Max Schubert, 670m2 (27,48m
X 24,60m) R$ R$95.000,00 Tr: 88064621.
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-- CAMINHÕES
MERCEDES BENZ L1214 - Vende-se, 94, cl baú, branco. Tr.
9979-6850/3371-6368

SCANIA 1112H - Vende-se, 83, tado revisado, pneus no-
vos. TR. 3370-7144 .

TRUCÃO - Vende ou troca-se, 81 , Rat, mecânica Mercedes,
R$ 25.000,00. Tr.99380871

WI 8150 - Vende-se, 01, C/ baú, branco. Tr. 9979-6850
13371-6368

-- CHEVROlET
ASTRA - Vende-se, 05, Hatch Elegance, 4 portas, 2.0 ftex,
preto, AR, OH, ViE, TE, AL. Tr. 8823-8479.

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

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

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

ASTRA- Vende-se, 01, Hatch, preto, R$ 19.000,00 a vista e

si trcca. Tr. 3370-8307 (horário comercial)

CELTA - Troca-se, 04, Super, 4p. Troco por Focus, 05 a 07.
Tr. 33717538

CORSA - Vende-se, 06, Hatch, Max., 1.0, 8v, 4p, prata,
AC, DI, LI, ótimo estado, R$ 23.900,00 sem troca. TR.-
33704130/91313273

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

CORSA - Vende-se, 96, Super, branco, trava elétrica, alar
me, desembaçador traseiro, ar quente, limpador traseiro,
roda liga leve, R$ 7.500,00 + 11x de R$ 415,00. Tr.
96156811 C/ Guilhemne

CORSA PICK UP - Vende-se, 02/03, FT, prata, alarme, trava,
lona marítima, xenon e suspensão legalizada,R$ 4.000,00
+ parcelas. TR.91551154 manha

CORSA - Vende-se ana 2008, preto, 4p., com Ar e travas,
unia dono ótimo estado de conservação, 35mil km2, R$
23.500,000. Tr: 8406-6419/3273-6176

MERIVA - Vende-se, 03, completa, R$ 5.000,00 entrada +
40x de R$ 956,00. Tr. 99886649

.

OPALA - Vende-se, comodoro 83, azul, 2 pts. Tr. 9188-
2814.

S10 - Vende-se, 00, 2.2, 4x2, GNv, cab, Simp., ViE, TE,
AL, LM, 4 pneus novos. Ótimo estado. R$ 25.500,00. Tr.
9967-9864.

S10 - Vende-se, 00, diesel, AlBS, AC, OH, prata. TR.
99239345

S-10 - Vende-se, 04/04, turbo diesel interculer, cabo

Simples, AC!D1WE/TE e sistema de rastreamento: R$
39.000,00. Tr: 9107-6932.

VECTRA - Vende-se, 97, gls, 2.0, bardo, completo. R$
16.�00,00 a vista ou 18.SOO,00 na troca: Tr. 3276-0340

VECTRA- Vende-se ano 2001, comp. + couro, 66mil
km rodados, 2.2 mpsi, 8 válvulas com manual e nota. Tr.

3376-2776

VECTRA-GLS, 2.2 completo, ano 99 com GNv,
R$19.500,00

ZAFIRA - Compra-se, acima do ano 2007. Tr: 99146708

VECTRA-GLS, 2.2 completo, ano 99 com GNv,
R$19.5QO,00

CORSA - modelo novo, ano 2005, R$ 23.000,00. TR. 3275-
3538/9931-9410

I

-- FIAT

CORSA- Vende-se, Max, ano 2007, 4 p, completo, único
dono, R$25.ooo,00. Tr: 8405-6454

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

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

PÁLIO - Vende-se, ano 99, 4 p, com GNv. Tr.3275-2049

. PAlIO- Vende-se, imperdível vemnelho, 4 p., ano 2009,
acena-se carro de menor valor.Tr:3379-0249 (horário co

mercial}/9161-1461

TIPO - Vende-se ano 95 em bam estado, R$ 7.500,00. Tr.
3376-4050

TIPO - Vende-se, ano 95, vemnelho, 4p, aceno moto na

negociação. Tr: 8807-3457

UNO - Vende-se, 4 portas, compL R$ 4 000,00 entrado E +
parco Tr: 9618-7945.

UNO - Vende-se, 96, 1.0, azul, R$ 8.500,00. TR. 33700983

UNO - Vende-se, 96, bardo, 2 portas, 2" dona. Tr. 9152-
7848

UNO - Vende-se, 96, Mille EP. 2p, R$ 8.800,00.Tr.
33719157

UNO - Mile Rre, 2005, branco, 2 p. com ar-cond.
R$17.000,00. Tr: 9979-8040

UNO- Vende-se, 2006 2P Rex. Tr: 9101-6007

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

COURRIER Vende-se, ano 2003, 1.6, branca, ótimo estado.
Tr: 3275-2049

COURRIER Vende-se, ano 2003, 1.6, branca, ótimo estado.
Tr: 3275-2049

DEL REY - Vende-se, 83, verde, metálico, bam estado. R$
2300,00. Tr. 8459-8773 ou 8461-3436

ESCORT GUARUJA - Vende-se, 91192, 4 portas, ViE, TE,
AR. Tr: 3372-0416.·

F-1000 - Vende-se, 86, turbinada, vidros e trava elétricos;
alarme, OH, banco couro, completa, R$ 22.000,00. Tr.
99419712

F-1000 - Vende-se, 93, diesel, cabine simples (modelo
novo) motor mwm em ótimo estado. R$ 27.000,00 nego
Tr: 9973 5052

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

KA - Vende-se, 03, preto, kíI esportivo, AO, rodas liga leve,
desembaçador e limpador traseiro, R$ 14.000,00. TR.
91171176

KA - Vende-se, 08109, semi-novo, branco, 9.000 km, AlR,
TE, Al. R$ 25 000,00. Tr. 9135-8601.

KA - Vende-se, 98, prata, pára-choque personalizado, TE,
AL. R$ 10.800,00 SI trcca. Tr: 8405-9689.

MONDEO - Vende-se, 95 teto solar, banco elétrico, aír bag
dupla, ABS, top de linha. Tr: 3373-8244. Tr. 9918-9996

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

VERONA- Vende-se 1.6, ano 90, branco, excelente estado
de conservação, R$ 5.800,00

VERSAlLLES ROYAlE - Vende-se, 96, completo, r) GNv,
acidentado, mecânica perlena, R$ 6.000,00. TR. 9914-
6979/33718111 Rafael

ESCORT - Vende-se, GL, ano 89, 1.6, com som,
R$4.900,00. Tr: 9177-2300

KA- Vende-se, ano 2001 , image, ótimo estado, R$1.500,00
entr. Mais parcelas de R$454,OO. Tr.3273-6417

... MOTOCICLETAS

BIZ - Vende-se, 03, 1 DOcc, sem partida elétrica, preta,
oferta, R$ 3.300,00. Brinde capacete. Tr: 33702060 ou

9948-9644.
-

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

CG - Vende-se, 01, TtIan 125, completa, doc. 10 pago, pra
ta, pneus novos, imperdível, R$ 2.500,00. TR. 88139714/
91495390 Leandro

CG - Vende-se, TtIan 125 ks, prata, C/ baú, R$ 2.700,00.
TR.33717317/99267616

CVX 250 - Vende-se, 08, Twister, licenciada 2009 paga, C/
alarme. 14.000 km. R$ 9.500,00. Tr. 8802-6399.

DAFRA - Vende-se, 09, Laser 15Occ, prata, baú givi, r)
capa, cadeado, R$ 4.000,00. TR. 3055-3756/8408-9110

DAFRA - Vende-se, 09, Laser, 15Occ, prata, C/ bau givi,
capa e cadeado, R$ 4.000,00 + transI. consorcio. TR.
3055-3756 à nane.

DRAG STAR - Vende-se, 04, preta, customizada. Ir.
33721528/91816689

KTM 125cc- Vende-se, SX 2002, único dona, ótimo estado.
Tr. 9175-6450

MOTO KTM- Vende-se 25cc SX 2002. único dono, ótimo
estado. Tr. 9175-6450

MT 03 - Vende-se, 08, 66Occ, 6.SOOkm, R$ 22.300,00.
TR.3370-7144

SHAnOW - Vende-se, 600 VT, 01, 2" dono, em ótimo es
tado. Tr: 9993-3937

SHADOW600VT - Vende-se, 01, cromada. Tr: 9993-3937.

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

TORNADO - Vende-se, 04, PI ttilha, cl doc. Tr. 922000341
33712697 Celso

.

TORNADO - Vende-se + equipamentos, uso somente para
ttilha.Tr: 9964-6181 .

TWISTER - Vende-se, 07, bardo. Tr. 33713570/88216776

TWISTER _-Vende-se, ano 2003, vemnelha, R$5.500,000,
acena-se carro em trcca

WEB - Vende-se web preta unico dono. Tr. 91016007

XR 250 - Vende-se, 04, tomado, equipada PI ttilha, R$
3.500,00. Tr. 92140486

XT 600 - Vende-se moto de ttilha R$ 5.000,00. Tr: 9979-
8040

YBR 125 - Vende-se, 06, Yamalla,14.000 km, vemnelha, C/
baú e capacete. Tr. 8443-3999 1 3376-1996

._

OUTROS
AERO WILlIS - Vende-se, ano 68, totalmente original R$
15.000,00. Tr: 9979-8040.

ALFA ROMEO 164 - Vende-se, 95, impecável, R$
12.000,00. Tr. 99888137

•

BMW - Vénde, ano 93, esportiva completa, 2p, cor.Prata.
Tr:3275-2049

CLASSE A- Vende-se 160, ano 2001. Tr. 3372-
1371/99228300

HONDA FIT - Lx 04, completo, Tr. 9973-9838

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

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

NISSANTlIDA-Vende-se, 08108, 1 .8, automático, comple
to, único dono. TR. 88023118

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

PICASSO - Vende-se, 02, exclusive, AlR, banco de couro,
compl., ótimo estado. R$ 2.4 500,00. Tr. 8862-0017.

PICASSO - Vende-se, 04, completo, R$ 29.000,00. TR.
33705622

QUADRICICLO - Vende-se, 08, Suzuki 750. Tr. 9973-8618

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

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

n/ll�nnnllllllnl/h PEUGEOT

PEGEOUT 206 - Conversível, ano 2003, R$35.000,00 +
financiamento Tr. 3372-1371

PEGOUT 206 - Vende-se, ano 2001, 16Vv, completo me

nos direção, cor vemnelho, la, R$ 16.500,000.Tr. 9975-
3940/9902-6717.

PEUGEOT 206 - Vende-se urgente, 07, SW Rex, compl,
único dono, R$ 25.700,00. Tr: 9918-0000

PEUGEOT 206 - Vende-se, 02, prata, AlR. OH, ViE, TE, Alr
bag duplo, pode ser financiado. R$ 18.500,00. Tr: 9975-
0078.

PEUGEOT 206 -1.0 16v COMPLETO, preto, 02/02, 4 portas,
ótimo estado, R$ 17 mil, 8456-0258 VILSON.

PEUGEOT 307 - Vende-se, 07, GriIf, complete. TR. 9969-
3914/3372-3008 Kauê

ShoW _ar
Nesse mês no aniversário

doShowBar,
streep tease com a

modelo Mel Andrade.

. Glassimais 7

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

3273-2347 I 8853-9716

. .

. .
.

. . .

-- RENAUT
CUO - Vende-se, 03, RL, 1.0, preto, completo, airbag duplo,
ótimo estado, R$ 18.800,00.Tr. 9978.6795 Raquel.

ClIO - Vende-se, 03, Sedan, 1.6, completo, top de linha, R$
20.000,00. TR. ,91 021701

CUO - Vende-se, 04, 16v, prata, esportivo, completo, gaso
lina, 50.000km, R$ 23.000,00. Tr. 9902.3992

MEGANE - Vende-se, 01, sedan, compl., cinza. Tr: 8433-
0088.

MEGANE - Vende-se, Grantur 08, completo, revisado com

40.000km. Tr. 9186-5783.

MEGANE RETH - Vende-se, 01, 2" dono, completo, pneus
novos. Tr. 99479765

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

.

mm_mffi VOlKSWAGEN

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

CORSA - Vende-se, ano 94, cor preto, aro de liga leve,
R$B.500,000.Tr.3370-1161

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

FUSCA - Vende-se fusca ano 63 em 'oorn estado,
R$1 .500,00 Tr: 3371-6347.

FUSCA - Vende-se fusca ano 63, em bam estado, R$
1.500. Tr: 337-1-6347

FUSCA - Vende-se, ano 74, vemnelho, bancos em corvim
original de fábrica,motor 13DOcc, em ótimo estado, em
estilo original com attemador e pelicula, R$7.500,000.Tr:
8809-6382 Jader

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

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

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

GOl- Vende-se, 95, 1.0, azul, ótimo estado, R$ 7.COO,00.
TR. 3376.2533

GOL - Vende-se, 96, Plus, 1.0, 59.000km, branco, única
dona, R$ 1l5OO,00. TR. 9975-1177

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

GOL -Vende-se, ano 99, MI, R$5.000,00 de entrada +par
celas R$400,OO

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

G01F - Vende-se, 09, 1.6, Sportline, vemnelho, único dono,
completo, revisado. R$ 50.000,00. Tr. 88493600 1 473273
5144 (após 18hrs)

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

KOMBI FURGÃO - Vende-se, 07, branco, flex, cl GNIJ. Tr.
9979-68501 3371-6368

PARAn - Vende-se, 97, l8, 2 portas. Tr: 9973-9749.

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

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

SAVEIRO - Vende-se, 05, ftex, legalizado suspensão e xe
non. Tr. 99231153

SAVBRO - Vende-se, 99, baJa, 1.6, R$ 15.000,00. TR.
33716968

SAVlEJRO SUN - Vende-se, 01, 1.8, prata, OH. TR.
99239345

VOYAGE - Vende-se la, ano 2009, cinza, completo, C/
Imobilizador eletrônico, Volante mulliluncional, a1anme,
MP3 C/entrada .p/SO, USB e bluelooth. R$ 33.000,00 - T:
8433-7261

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o design que não respira dessa arte peculiar do caos desconhece a estética das pnssihilidades.

JARAGUÁ 00 SUL S[ R. BARÃO 00 RIO BRAN[O, 340, [ENTRO, 47 3275.2055
J O I NVI LLE S[ R. DR. JOÃO [OLl N, 1756, AMÉRI[A, 47 3435.2080 I 3025.7280
[ASA GERALDO [OLCHÕES E AÇESSÓRIOS RUA BLUMENAU, 189,47 3029-3700

casageraldo@netuno.com.br I www.casageraldo.com
I�E�A�D�I,

M"óveÍs e Decorações
mannes
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Fofocódromo

Sabe aquele rapaz de sobrenome comum, que até pouco tempo
curtia uma vida normal, era querido e bem relacionado com as

pessoas de sua origem hun;ilde? P�smem! Não é mais o mesmo!
Foi só o moço se casar com uma caixa alta de sobrenome sonoro,
que ele está se achando a última coca-cola do deserto. Cá entre

nós, certamente, em breve deve ser outro que irá inserir o sobre
nome da família dela no seu. Pode?

Social 13

o casal Joe e Eloísa Gieseler em tarde de happy hour, no Baependi

Passarela
-

Minha nossa,' o outono mais pink impossível. A "rapeize" da urbe
sorriso - e nada discreta - já despachou sherlockinhos em busca de um
musa, que será eleito com megafesta, na casa de um colorido cheio de
amor pra dar, depois da Páscoa. Em Jaraguá tudo se sabe. Por isso eu

tomo sempre, bem geladinho, o chopp Ko.nigs Bier para relaxar.

Murilo Schunke, ao lado da esposa Cris,
é,o grande anlversarlante dehoje

Elisa
Elisa Maiochi, gente finíssi

ma, 'é uma das mais parabeni
zadas aniversariantes de hoje e

festeja a data com estilo intenso:
Parabéns e felicidades!

Vinagrete
.

, Tem uns pohticos aqui de Ia
raguá que podemos dizer que são
mesmo heavy. Quando o cheiro
do fumacê chega a níveis insu
portáveis, eles colocam a culpa
nos vendedores de lanches. O ar

gumento? O de-que a galera anda
abusando no vinagrete. Pode?

NAS RODAS
• Muito comentado nas rodas
os arqu�tetos Keidy e Raphael
Cavalcanti, na capa da revista
de arquitetura Nossa Casa.
A entrevistamostrou estilo e

criatividade da dupla dinâmica.
• Zé Delai já prepara os quitutes
para comemorar no próximo dia
dois a idade nova.

• A Someday é mais uma grife
catarinense de moda jovem para
o público feminino que está
abafando Brasil afora.

Buxixo
Durante a semana foi questionado sobre o lucro daMacarronadaBe

neficente que este colunista promoveu em prol da Ajapra (Associação
Jaraguaense Protetora dos Animais). Aqui vai: foram vendidos mais de

1.200 ingressos e o valor líquido entregue para a entidade foi de mais

de 10mil reais. Outras informações com o pessoal daAjapra.Tá falado?

Ao lado da mãe, ,

a [araquaense
Beth Borba,

" overeador
Douglas Borba

assumiu a

Secretaria de

Esporte, Cultura
e Turismo

de Biguaçu
e recebeu na

última sexta
feira, o 'Prêmio

TopOfMind 2009
como melhor

. secretário
da cidade

lexotan
O tempo que já não anda nada ensolarado para al�s políticos

em Iaragua, pode fechar de vez caso u� deles resQlv� divulgar nomes
envolvidos em umas recentes estripulias. A cobra vai fumar!

TE CONTEI!
• Uma recente pesquisa
mostra que as mulheres estão
à beira de um ataque do
coração! Foram examinadas

aproximadamente l6mil
pessoas e quase setemil são
do sexo feminino.

leitora fiel
A leitora fiel de hoje é Suzane
Reinke de Massaranduba. Ela
que está a mil com a escolha da,
Rainha da 12a Fecarroz, é outra
amiga que lê a coluna todos os

dias para ficar por dentro de tudo
que acontece em nossa região.

do Povo, PizzariaDomini e
Peugeot, acontecerá dia 25 de
maio no Estação Armazém. A
promoção é da revista Nossa e

do site Moa Gonçalves.

• Dia IOde abril, na
Comunidade Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro, acontece
a tradicional Festa do Galeto.

• Omeu amigo llário Bruch
recebe hoje à-noite, no Baependi, '

dois prêmios, comomelhor
professor emelhor contador.

Quem está na fasede
,

construção da sua nova e

moderna lavanderia é o amigo
Geraldo, da Brilhante. O
empreendimento ficará um
must.

• Nice e Natan Follmann
são os aniversariantes mais

.
'

festejados de hoje. Mil vivas!

As deliciosas cervejas
alemãs Erdinger e Paulaner
já viraram hit do Restaurante

Típico Malwee. Ou como
suvenir, ou para beber
mesmo, É um bom presente e

um delicioso néctar.

• Está acontecendo no pátio
da Caraguá ummini encontro
de CarrosVolkswagem
Quadrados.

O empresário Alberto
Correia, presidente do grupo
Dipil, estampará a capa da
revista Nossa, edição de abril.
O big shot fala da trajetória,
esporte e família.

• A 3a Festa do Champanhe,
que este ano terá o apoio da
Imobiliária Jardim, O Correio

• Lutammelhor os que têm
belos sonhos. (Chê Guevara)

• Com essa, fui!
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CRÔNICA
QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO

CINEMA • Cine Mueller 2
• Lembranças (Leg) (16hl0, 2lh50 - todos os dias)
• O AmorAcontece (Leg)(13h50, 19h - todos os dias)JARAGUÁ DO SUL

• Cine Breithaupt 1
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub) (15h, l7h, 19h,
2lh,- sex, seg, ter, qui) (13h50, l5h45, l7h40,
19h35, 2lh30 - sab, dom, qual

TERÇA-FEIRA
• Cine Mueller 3
• Ilha do Medo (Leg) (13h40, l6h30, 19h15,
2lh50 - todos os dias)

KellyErdmann, CharlesZimmermann, Carlos Henrique
jomalista escritor Schroeder, escritor

LuizCarlosAmorim,
Escritor eeditor

Meu sonho com o 'Moacir BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub) (13h30, l5h30,
17h30, ,19h30, 2lh30 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• O Fada do Dente (Dub)
(14h40 - sab, dom, seg, ter, qua, qui)

• Idas e Vindas do Amor (Leg) (19hl0, 2lh30 -

todos os dias) (16h50 - sex, sab, dom, qua, qui)
(14h30 - sex)Sonhei

com o Moacir Bertoldi. Mas
não cheguei a cair da cama como a

dona Rosa, do Três Rios do Norte,
onde o tremor de terra assustou a to

dos. No meu sonho, o doutor Moacir sorria,
mas não era um sorriso qualquer, era um

sorriso sarcástico, com um pouco de saliva
nos cantos da boca. Nos primeiros minutos,
tentei decifrar o que significava aquele ar de
deboche. Ele não respondia, e aos poucos
o sorriso foi virando garga -

'

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

lhada. Até que acordei.
Ao primeiro gole de café

preto me veio a 'lembrança.
Moacir não era lá muito dó
cil com a imprensa. Malque I

ataca quase todos os políti-
cos. Vociferava a cada .nova
manchete. Eu já ficava esperando o telefone
tocar. Quando isso não acontecia, eu tinha a

certeza que havíamos pegado 'leve demais'.

Porque imprensa que não incomoda o go-
, verno não é imprensa, é revista de fofocas
ou qualquer coisa do gênero.

Tenho que admitir que no final do man

dato Moacir tentou adotar o estilo Lula, paz

e amor. Mas já era tarde demais. Quem não
bem se comunica acaba que muito logo se

trumbica.Êroi justamente isso que aconte
ceu.

Fiquei paranóica com o sonho. Estaria
Moacir rindo para mim, ou de mim? Que
droga, não chego a nenhuma, conclusão.
Da próxima fez vou pedir para ele discur
sar. Quem sabe ele fale algo sobre as pontes
'que iniciaram na gestão passada e que fo

ram abandonadas por pro
blemas legais e estruturais?

Quem sabe ele me diga algo
sobre a merenda escolar, so
bre a Schützenfest, sobre a

intenção da atual adminis

tração de demolir o ginásio
Athur Müller? Quem sabe

tenha feito as pazes com Ronaldo Raulino?
Só sei que Moacir anda quieto demais.'

Isso pode ser um sinal. Um candidato der
rotado sempre arquiteta alguma vingança.
Não conheço nenhum' que fique no con

sultório torcendo pelo adversário. Hoje vou
para casa mais cedo para ver se meus so

nhos me dizem mais alguma c�isa.

• Cine Neumarkt 2
• O uvro.de EIi (Leg)
(14h20, 17h, 19h40, 22h - todos os dias)• Cine Breithaupt 3

• Percy Jackson: O Ladrão de Raios (Leg) (14h20
sab, dom, qua, qui) (16h40, 19h, 2lh20 -

sab, dom, seg, ter, qua, qui)
• O Fadà do Dente (Dub) (15h, l7h, 19h, 2lh - sex)

• Cine Neumarkt 3
• Ilha do Medo (Leg)
(13h40, l6h20, 19h, 2lh40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Lembranças (Leg) (19h20, 2lh50 - todos os dias)
• Percy Kackson: O Ladrão de Raios (Leg) ,

(14h - todos os dias)
• Vírus (Leg) (16h30 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Zumbilândia (Leg)
(14h, l5h50, l7h40 - todos os dias)

• Preciosa - uma História de Esperança' (Leg)
(19h25, 2lh30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• Dupla Implacável (Leg} (2lh45 - qui)
• Guerra ao Terror (Leg) (13h50, l6h40, 19h15 -

todos os dias) (2lh45 - sex, sab, dom, seg, ter, qual

• Cine Cidade 2
• O Fada do Dente (Dub) (14h40, l6h40,,18h40 -

todos os dias)
• Avatar (Dub) (20h40 - todos os dias)

, '"�I

Porque imprens, que' "

nâô incomoda o governo
não é impÍ'�nsa, é
revista de fofocas

• Cine Neumarkt 6
• Idas e Vindas do Amor (Leg)
(14hl0, 19h10 - todos os dias)
• Nine (Leg) (16h45, 22hl0 - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub) (13h30,
l5h30, l7h30, 19h30, 2lh30 - todos os dias)

NOVELAS
ça no hotel, Bruno diz a Marcos que está ali

para conversar com ele. Tereza e Jean che
gam à inaugúração da boate. Benê foge de
uma emboscada armada para ele. Bruno fala
para Marcos que é filho de Silvia. Helena faz
planos sobre a sua volta ao trabalho. Marcos
fica apreensivo ao constatar que Bruno é seu

filho. Jean consegue convencer Tereza a dan

çar com ele. Benê tem um pressentimento e

desce o morro para se esconder. Ele liga para
.Sandrinha e pede que ela tome cuidado caso

alguém apareça por lá. Marcos e Bruno se de
sentendem.

CAMA DE GATO
Geni deixa Glória em uma rua deserta e a

manda voltar para casa. Glória entra na mansão
e conta que a mãe trocou de lugar com ela. Gus
tavo e Alcino transferem o dinheiro para conta
de Verônica. A vilã fica furiosa ao ver Lenita dan
do comida para Rose. A cúmplice de Verônica
sai depois de ser humilhada. Nuno não àceita,
ser o piloto de Verônica e Waldemar se oferece
para ir em seu lugar. Taís e Glória contam' para
o delegado as exigências de Verônica. Lenita
denuncia Verônica. Geni e Verônica fogem do
'esconderijo. Alcino e Gustavo se apavoram
quando Waldemar inicia o voo.LANÇAMENTOS

, BELA A FEIA
Adriano teme que alguém descubra o

desfalque. Bárbara manda o filho criar uma

intriga e ainda avisa que se a mesada for
cancelada, Adriano irá para a cadeia. Vera
não sabe o que dizer para a família Palhares. '

Márcia conta para Rodrigo sobre a denúncia.
Douglas recebe a confirmação de que os sus

peitos estão mesmo na Gamboa. Hortência
pressiona Luzia para descobrir se ela tem se

passado pelo, fantasma de Bela. Clemente
fica constrangido quando Max e Elvira desis
tem de esperar a surpresa de Vera. Clemente
tenta descobrir qual a surpresa de Vera, que
pede que ele espere.

TEMPOS MODERNOS
Leal pede para Nelinha lhe fazer compa

nhia, mas a astrônoma recusa. Niemann conta
a Goretti que está preparando um dossiê sobre
Leal. Calógeras procura Leal e ele confirma sua

amizade com Niemann. Katrina diz a Gaulês
que sempre o amou e revela que voltou' a São
Paulo para se casar com ele. Bárbara tenta le
var Ramón para a aula de dança, mas ele se

recusa. Zeca termina o ensaio e vai encontrar
Nelinha. Niemann faz uma proposta de trabalho
a Hélia. Zeca chega à casa de Nelinha. e a flagra
com Renato. Bicalho comunica a Leal que as

buscas por Regeane foram encerradas.

Amante Sombrio
"Amante Sombrio" é o primeiro volume

da série "Irmandade da Adaga Negra", que
mistura aventura e romance em uma histó
ria inspiradora que prende o leitor até o fim.
A trama envolve uma guerra travada entre

vampiros e humanos, e pelo tórrido amor en

tre o vampiro Rei e uma jovem e bela mesti

ça, que terão de superar muitos desafios se

quiserem consumar seu amor. De J.R.Ward,
uma das mais cultuadas autoras do gênero
no mundo todo,

VIVER AVIDA
Ao ser questionado sobre sua presen-

(O resumo dos capítulos é de responsabi
lidade das emissoras).

CLIC DO LEITOR
Melhores
momentos' ,

Alegorias criativas, detalhes das fan
tasias, animação das baterias e muito
mais estão no DVD "Carnaval 2010", que
traz .os melhores momentos dos desfiles
das escolas de samba do Rio de Janei
ro. A 'embalagem com dois discos e três
horas de duração tem nos extras depoí
mentos de quem ajuda a fazer a festa,
como sambistas, carnavalescos e pesso
as ligadas às comunidades. Relembre os

melhores momentos de escolas corno Vi
radouro. Beija-Flor, Portela e Mangueira.

Essa �adelinha linda é a Sophi�, a fiel companheira .

dos leitores Paula Pamplona e Ecio Pamplona Junior.
Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br
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HORÓSCOPO'
ÁRIES
(20/3 a 20/4)·
Tudo 'indica que terá que traçar

algumas prioridades. As relações pe

dem ajustes e poderá ter sucesso em uma

reconciliação. Astral bom para você, só deve

peReira r melhor as críticas que receber!

TOURO
(21/4 a 20/5)
Vencendo as dificuldades é que se

conhece o próprio valor. No amor, o

clima é de forte União e sensualidade.
Tenha,cautela com pessoas de fora do seu

círculo: é melhor não se envolver com quem

não conhece.

9GÊMEOS
'

(21/5 a 20/06)
A farnflla pode cobrar mais sua

atenção. Cuidado com a, tentação
de um romance secreto. Fuja de encrenca!

Você estará no maior pique. Seja leal às

pessoas e trabalhe para que todos da equi
pe se beneficiem.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Boa fase para se conectar com as

energias mais intuitivas, você está

protegido. Grande envolvimento a dois. Faça
de cada contato um passo em direção a um

bom relacionamento e não desperdice ne-
, nhuma chance.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Vênus traz a possibilidade de uma

conquista importante, seja no traba

lho ou no campo sentimental. Não dê muita

importância a coisas que, na verdade, você

consegue tirar de letra. Tenha fé na vida!

.
VIRGEM

" (23/8 a 22/9)
" Convém avaliar o que realmente

importa em sua vida. O astral é de

grande prazer no cairipo sentimental. Valori
ze a sua sensibilidade e generosidade. Sem
pre que te pedirem ajuda, coopere do jeito,
que puder.

'

LIBRA

(23/9 a 22/10)
.

Fique esperto com falsos amigos.
No romance, a sua necessidade de

segurança há de falar mais alto. Tenha co

ragem para fazer o contrário do que estão
fazendo sempre que achar que é o certo a

ser feito.

ESCORPIÃO '

(23/10 a 21/11) .

Concentre-se para realizar as tare-
fas deste dia. No amor, o diálogo vai

estimular a união. Bom momento para pen
sar sobre tudo o que deseja para o seu futuro
e começar a organizar as prioridades.

9SAGITÁRIO(22/11 a 21/12)
O emprego está bem-amparado,

mas não se envolva com assuntos
que não domina. No amor, terá o apoio e a

lealdade que sempre quis. Compartilhe seus

sonhos, é dessa forma que eles podem se
.

tornar realidade.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Invista em metas mais ambiciosas.

Selecione suas amizades ..Nos assun
tos do coração, peixãointensa. Você se senti
rá mais livre para tomar decisões, mas deve
rá se desapegar do que já não lhe serve mais.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Este é o momento certo de mostrar

sua criatividade. Mantenha uma cer
ta discrição na relação a dois. Embora goste
de agir com autonomia você terá muito a

ganhar se conseguir env�lver outra� pessoas
em seus planos.'

PEIXES
(19/2 a 19/3)
O astral revela que terá maior neces
sidade de silêncio, reflexão e recolhi

mento. A cumplicidade prevalece no romance.
Renovar seus pensamentos é uma ótima ma

_
neira de dar os passos que você está querendo.

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 31 de março de 2010
.'
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Nova série na
Rede Globo

A partir do dia 8 de abril, estreia na Réde Globo
a nova série de Miguel Falabella, "Vida Alheia". A
ideia da trama, que trata .de uma revista de fofo
cas que persegue famosos, surgiu em um almoço
entre Miguel e a amiga Claudia Jimenez, que fará

.

a inescrupulosa Alberta Peçonha. O elenco ainda
traz Marília Pêra, Danielle Winits e Paulo Vilhena

, ,

e deverá ter 15 capltulos,

Casagrande.quer
entrar na Justiça

O ator Carlos Casagrande decidiu tomar medidas ju
diciais para barrar o uso indevido de seu nome em sites

de relacionamentos: Um dos perfis do ator que mais cha
ma atenção é o @cacocasagrande, com cerca de 2.500

seguidores no Twitter. O Orkut, o Facebook e o My Space
também são usados em conversas com fãs. O ator afir

ma que nenhuma de suas páginas é verdadeira.

DIVIRTA-SE

Sujeito azarado
Ao ver o amigo extremamente abatido, o outro

pergunta:
_ Por que você está com essa cara?!
_ Na semana retrasada morreu a minha avó ...

- Nada porn.,
.

.

_ Mas ela me deixou uma herança de R$ 100 mil.

.

- Nada mal!
_: Na semana passada morreu um dos meus tios ...

- Nada bom... -.

_ Mas ele me deixou uma 'herança de R$ 80 mil.

_ Nada mal! Mas por que você está assim triste?

_ Essa semana estou com um azar lascado. Hoje já
P nuinta-feira e até agora nada!

.

O cantor Rlcky Martin surpre-
, endeu os fãs ao assumir publica
mente sua homossexualidade ..
O astro porto-riquenho postou
em seu site pessoal uma decla

ração, afirmando ter orgulho de
dizer que era um "homossexual
bem-resolvido" e abençoado por
ser quem é. Nos últimos meses,

.Ricky se dedicou à tarefa de e$-'

crever suas memórias e a confis
são seria parte desse processo.

J , •
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Ricky Martin
se assume

em site

\
f

Hostilidade a
famosos na rede

O twitter, que deveria servir para a comunicação e tnteração; acabou se

tornando um meio para criticar, xingar e até ameaçar de morte e sequestro
alguns famosos. O nível de tensão ficou ainda maior com a décima edição do

Big Brother. Artistas como Betty Lago" Preta Gil e Glória Perez, que defende

ram Dourado, recebem palavras como 'nojo', 'piranha', 'baleia' e até ofensas

a dramas pessoais, em troca. Monique Evans chegou a receber um recado

com ameaças de morte .

Diego Maradona
leva um mordida

/
.

Diego Maradona, ex-jogador de futebol e técnico
da Seleção Argentina, foi internado às pressas em

uma clínica em Buenos Aires na manhã de ontem.

Segundo a imprensa local, ele teria sido mordido no

rosto por um de seus cachorros, e seria submetido

a uma cirurgia na clínica Los Arcos. O hospital é o

mesmo onde se internou em 2007 após sofrer uma
hepatite tóxica por causa do consumo de álcool. O
treinador deveria receber alta ainda no mesmo dia.

SUDOKU

SOBRE o JOGO
€ 9 9 5 2: v L 1: 6

É um jogo de lógica muito
O

2: � 6 g L 9 v € 9

simples e viciante. O objeti- 5 L v � 6 E 9 a z

vo é preencherum quadra- 15 g € z 6 � 9 1: L 9
do 9x9 com números de 1 ::l 6 9 L 9 � a "7 v E'"

a 9 sem repetir números ....I $ v "( L E 2: 6 5 9

em cada linha e cada cai- O v g c Z 9 L 9 6 't
una Também não se pode V\

� Z 9 v g 6- € 9 L

repetir números em cada
L 6 9 c 9 t g Z V

quadrado de 3x3.

ANIVER.S'ARIANTES
31/3
Adriano R. Pinto

Airton Volkmann

AnaM. S. Venancio

Bruna Henz

Camilly G. Moresco
Daise Jacobouski

Daniel Heleodoro
Edina M. B. Sarti

Edina Pedrotti

Elisa Maiochi

Elisa M. Reinke

Elisabeth Guinther

Euridice A. Teixeira

Felipe S. Régis ,

Fernando F. Freiberger
HelgaGutz
Jalson C. Fritz

Katia C. Wasch

kelin Sanches

Ketelen Kruger
Leonora M. Krueger
Marcelo Piazera

Maria C. da Silva

Marlene P. Malgarin
, Murilo Schunke

Nice M. Deretti

Patrícia Wendramin

Reinaldo Kanzler

Roseli M. Da Silva

Silvana Baumann

Valdicléia C. Rosa

Vanessa Bortolini

Vera L. Becker

Wellington M. Batalha
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ARQUIVO OCP

Apresentações acontecem nas últimas quartas-feiras.de (ada mês, sempre
com a presença de grupos por classes de instrumentos ou mistas

I

ALUNOSEVIOUNOS,
HOJE,NOMUSEU
Repertório de apresentação inclui peças do folclore
Um fim' de tarde ao som de violinos é o

que promete o grupo de instrumentistas
do projeto Música para Todos.

e

uem aprecia a música erudita tem um en-

contro marcado hoje, às 18 horas, no Museu
Weg. O local será palco da apresentação dos

....... alunos da Scar, com a presença de 18 violi
nos conduzidos pelo professor responsável nesta
classe, Magnus Behling. O repertório inclui peças

.

do folclore brasileiro.
Esse tipo de apresentação acontece nas últimas

quartas-feiras de cada mês, sempre com a presen
ça de grupos por classes de instrumentos, ou em

apresentações mistas. "Desta forma o público pode
acompanhar não apenas o desempenho dos alunos
por instrumentos como a prática de conjunto e tam-

PROTESTAMOS NOTAS PROMISSORIAS,
CHEQUES E TITULOS EM TODO O BRASIL

SE VOCE TEM TITULOS A RECEBER,
CONVERSE COM O CARTÓRIO POSTAL.

TRANSFORME SUAS DIVIDAS EM DINHEIRO

bém a evolução das aulas de iniciação musical", ex
plica o professor e coordenador Roberto Kock.

Conforme Roberto, a proposta do evento é apre
sentar para a comunidade, por meio de apresenta
ções pontuais no Museu Weg, o trabalho desenvol
vido todos os anos na Scar, visando à formação de
músicos. As apresentações são todas ·gratuitas.

O projeto Música para Todos privilegia crianças
e adolescentes de baixo poder aquisitivo. São 160

participantes que na maioria dos casos dispõe de
bolsas integrais. Em alguns casos, o aluno paga uma
taxa simbólica. O conteúdo do programa de ensino
inclui quatro etapas que são cumpridas em cerca de
dois anos de estudos. A turma 2010 iniciou atividades
no começo de março e vai até 30 de junho, quando
acontece uma apresentação para uma banca exami
nadora que avalia aqueles que estarão em condições
de avançar para a fase seguinte.

TRANSFORME DíVIDAS
EM DINHEIRO CERTO

'- .

Rua João Marcatto, 265 - Lj. 06 - Ed. Mônaco
Centro - CEP 89.251.670 - Jaraguá do Sul- SC

Fone (47)3055-2600
. contato.jsul@cartoriopostal.com.br

Abertas
inscriç(ies,

paraa
18 Mostra
tle Humor

As inscrições para ala.
Mostra de Humor de ,�ara- ,,1

guá do Sul estão abertas até
�

o dia 21: de abril.06 interes-'
sados devem se inscrever

'pelo e-mail' litunofjara>'"
guadosul@gruail.com.! O
tema do primeiro' evento ê

"Copa doMundo" e ep.volv,e
as ta:tegorias charge, cari - �".

catura, história em quàdri�.... 'i ,.. "-

nhos e cartum. A abertura
da Mostra está previstapara "

o dia 28 de abril, no Museu
Enúlio da Silva.

Regulamento e outras
informações nó site http://
humorjaraguadosul.word
press.com. Idealizada pela

. professora de História .em

. Quadrinhos, Maria Cristina
.

Pretti Faria, a iniciativa çon-
ta com o apoio da Fundação
Cultural de ·laragqá dq Sul �.
do Conselho'Municipal de'
Cultura, sendo viabiliZao.� .

com verba do Fundo Muni
cipal deCulttíra.' ;, :,

Francisco Rodrigues
Diretor Presidente

ISSEM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICiPAIS
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO N° 01/2010

o ISSEM de Jaraguá do Sul- SC comunica que se encontra instaurada o presente Proces
so Seletivo Simplificado, para a contratação de pessoal em caráter temporário:
• Cargo: Médico para atuar como Médico Perito
• Carga Horária: 20 horas semanais de segunda a sexta-feira
• Remuneração: R$ 3.783,87
• Período das inscrições: 01/04/2010 a 15/04/2010 no setor de Recursos Humanos do ISSEM
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 3370-8650 -

Setor de Licitações.

WEGS.A.
GRUPOWEG
COMPANHIAABERTA
CNPJ SOB NR. 84429695/0001-11
AVENIDA PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, 3.300
JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Convidamos os Senhores Acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e .

Extraordinária, a ser realizada no dia 27 de abril de 2010, às'16 horas, na sua sede social à Av. Prefeito
Waldemar Grubba, 3.300, nesta Cidade e Estado a fim de deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:
1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecerda Auditoria Externa e do Conselho Fiscal, e demais documentos relativos ao exercício social
encerrado em 31/12/2009. 2. Destinação do Lucro Líquido do exercício e a ratificação da distribuiçãode Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio conforme deliberações do Conselho de Administração,tomadas nas reuniões realizadas em 23/03/09, 16/06/09,23/07/09, 17/09/09, 14/12/09 e 23/02/10. 3.
Eleição dos membros do Conselho de Administração. 4. Fixação da remuneração global anual dosAdministradores. 5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação da remuneração. 6. Alteraçãodo caput do art. 26 do Estatuto Social, de modo a prever que a Diretoria será composta de 3 (três) a 15
(quinze) membros. 7. Aprovação dos jornais para publicação dos atos legais.
Informações adicíonais:
Documentos - Todos os documentos e informações necessárias ao exercício do direito de voto
pelos acionistas, em especial as propostas da administração quanto às matérias a serem deliberadas
encontram-se à disposição na página da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).BM&F/BOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da Companhia (www.weg.net), na internet. Procuradores -

Os acionistas podem se fazer representar por procurador constituído a menos de 1 (um) ano, quesejam acionistas, administrador da Companhia ou advogado, e a procuração deve conter os requisitoselencados na Lei nO 6.404/76 e na Instrução CVM n° 481/2009. Voto Múltiplo - Em atendimento ao
disposto no art. 3° da Instrução CVM nO 165, de 11/12/91, o percentual mínimo necessário à requisiçãoda adoção do processo de voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração é
de 5% (cinco por cento) do total das ações da Companhia.

Jaraguá do Sul (SC), 26 de março de 2010 .

DÉCIO DA SILVA
Presidente do Conselho de Administração
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VIOlÊNCI

'Homiádios crescemno interior
, . '" .

No entanto, estatísticas mostram que números diminuíram nas regiões metropolitanas
Estudo mostra que as

taxas de assassinato
ficaram praticamente
inalteradas de 1997 a 2007,
com 25 mil mortes a cada
100 mil habitantes•.

..� 2007, o Brasil registrou
47,7mil assassinatos, o equi
valente a uma média diária

.....-ae 117 mortes. Segundo o

autor do estudoMapa daViolência,
Júlio Jacobo, isso representa limais
do que um Carandiru por dia". Em

.

1992, durante a repressão à rebelião
na Casa de Detenção do Carandiru,
forammortos 111 detentos.

Em 1997, foram contabilizadas

25,4 mortes em cada 100 mil habi
tantes. Em 2007, os números passa
ram para 25,2 por 100mil. Os índices
resultam de dois movimentos distin
tos da violência no país: até 2002, o
número de mortes apresentava urn
crescimento médio de 5% ao ano.

Depois desse período, as estatísti
cas começaram a cair - entre 2003 e
2007, houve redução de 12,8%. Com

isso, a relação de 28,9 mortes a cada
100mil habitantes passou para 25,2
por 100mil. Esta é aprimeiravez em
que o país apresenta urn período de
redução dos índices desde que os

"Mudança é consequência
.

de novos polos econômicos
e o aumento de contrabando

nas fronteiras".
JÚLIO JACOBO, AUTORDO ESTUDO

dados demortalidadecomeçaram a

ser disponibilizados pelo Ministério
daSaúde, em 1979. Segundo Jacobo,
a queda teria acontecido devido ao

estatuto do desarmamento e pela
redução damortalidade em grandes
centros urbanos.

Os números dos últimos cinco
anos analisados, porém, estão longe,
de sinalizar urna melhora do pro
blema Durante a década, 512 mil

pessoas morreram no Brasil..Ainda

que tenha sido registrada queda nos
índices de homicídios das grandes
cidades e regiões metropolitanas
(19,8% e 25%, respectivamente), hou
veumaumento de 37,1% no interior.

PREVISAo DO TEMPO' s �� /T Â
-

16° 24° JOINVlllE IT Â
GANOINHAS �

19° 25°
T .Â
16° 25°

. JARAGUÂ DO SUL
I

T Â
17° 26°

Para Jacobo, números teriam sido influenciados pelo desarmamento

CHUV S

Tempo firme com sol.
No fim do dia, as nuvens
aumentam no norte do
Estado, com chance de
chuva isolada à noite
no Litoral.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN: 17?C
MÁX: 26°C

QUINTA
MíN: 160C

, MÁX: 280C

SEXTA'
MíN: 160C
MÁX: 280C

SÁBADO
MíN: 170C
MÁX: 290C

SEvoctVAI p�...

Á&UASR\'AS
Temperaturas

permanecem e'�;��:'variando entre

320C com céu c,�ro•

dia e

•durante todo o

a noite. Vento
fracO a

moderadO,
�

GHAPECÓ
T Â
15° 28°·

� BlUMENAU
T_Â
17° 26°

�
f"'#
IRIO DO SUL

T Â
13° 25° FL()RIANÓPOllS

� T Â
17° 28°

LAGES �T Â
13° 23°

�SÃO JOAQUIM
T Â
10° 20° IMBITUBA

� T Â
20° 27°

CRIClÚMA
T Â
17° 26°

�
JOAÇABA
T Â
16°28°

Navegação'
favorecida

Até a próxima segunda-feira, as ativida-
.

des de navegação estão favorecidas. Ainda

assim, o tempo deve ficar instável a partir
da tarde de domingo e não se .descarta o

risco de temporais isolados e descarga elé
trica. Omar estará calmo, e a altura das on
das não passa de 1,6 metros.

pT COA

Feriado com
tempo firme

No fim da semana, uma

massa de ar seco em Santa Ca

tarina traz a presença de sol,
temperaturas amenas no per�o
do da noite e início da manha e

em elevação no decorrer do dia.

No sábado e no domingo, uma
frente fria pode vir acompanha
da de chuvas isoladas no litoral.

!f6q:)0arado Pru'Glalmente Nllblacltl Instável ChU\roso
Nub!ad()

Um problema
de'médio· prazo

A interiorização da violência
traz um problema a médio pra
zo e, segundo o pesquisador, a

forma de prevenção e combate
ao problema deve ser implan
tada respeitando as particula
ridades de cada região. "A pul
verização dos polos demanda

respostas rápidas, mas diferen
ciadas", afirma Jacobo. A mu

dança seria "consequência da

formação de novos polos eco

nômicos e o aumento de con

trabando nas fronteiras".

MINGUANTE NOVA

'\) 7/3

CRESCENTE CHEIA

LOTERIAS
LOTOF'CIL

CONCURSO N° 517

01 - 03 - 04 - 05 - 06
07 - 08 - 09 - 11 - 12
13 - 17 - 21 - 22 - 23

30/3
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PI DA C EP
-

-

Barbosa ratifica depoimentos
No entanto, ele se nega a depor para a CPI do DF, direito assegurado por um habeas corpus

_-

DIVULGAÇAO-

-

BRASíLIA

o ex-secretário Durval
Barbosa ratificou todos

.'
- os'depoimentos dados até
agora à Põlícia Federal, mas

.

disse que não abre mão do
I c direito de ficar calado.

Adeclaração
foi dada on

tem, durante o depoi
mento de Barbosa à CPI
da Codeplan da Câmara

Legislativa do Distrito Federal. o.
ex-secretário é réu colaborador no

inquérito 650, do Superior Tribu
nal de Justiça (STJ), que investiga
o esquema de corrupção no Dis
trito Federal. o. direito de não falar
está assegurado por um habeas

corpus, e Durval ressaltou que só

fala para entidades nas quais con
fia. "Vim, mas me reservo o direito
de silenciar para não atrapalhar as
investigações", afirmou.

.

Diante da insistência do depu
tado distrital Batista das Coopera
tivas (PRP) para que ele respon
desse às perguntas, Durval disse
que a sociedade está mais inte
ressada em ouvir o ex-governador
José Roberto Arruda,' o ex-vice

governador Paulo Octávio, seus

secretários e deputados envolvi
dos no esquema. o. ex-secretário
disse ainda que teve a coragem

. DIVULGAÇÃO

20% dos entrevistados investiram no ramo de construção

Pesquisa, revela os setores
beneficiados por redução

RIO DE JANEIRO
Levantamento da Fécornér-

_

cio-RJ rnostra que as vendas
nos setores de construção civil,
móveis e geladeiras foram as

mais beneficiadas.pela redução
do IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados) promovida
pelo governo no ano passado.
Em mil entrevistas realizadas
em 70 cidades durante o mês de

janeiro, 14% dos pesquisados
informaram ter aproveitado o

. incentivo fiscal. No total de en

trevistados que efetuaram com-

. pras incentivadas pelo recuo do

IPI, 20% destinaram seus gastos
ao ramo de construção; 20% às

compras de móveis; e 20% para

aquisições de geladeiras.
Em comunicado, o coorde

nador de Economia e Pesquisa
da Fecomércío-Rl, João Carlos,
admitiu que o porcentual de

pesquisados que afirmaram' ter

aproveitado a isenção fiscal no
ano passado é aparentemente
pequeno (sendo que, na mesma

pesquisa, 84% dos entrevistados
disseram que não realizaram

compras devido ao recuo do IPI).
No entanto, considerou que o re

sultado mostra que o incentivo
criou uma oportunidade de ne

gócio e estimulou o brasileiro a ir
às compras. 71% dos entrevista
dos afirmaram que a redução de
veria se estender a outros itens,

de se autoincriminar, porque não

"aguentava mais os achaques de
.

todos esses envolvidos no esque
ma de corrupção".. Observou, no
entanto, que não tem orgulho de
seus atos. "Hoje eu me sinto mais

preso do que quem está encarce-

, rado", completou .

Em réplica, Batista das Coo
perativas disse que Durval é uma

figura "nefasta" e que, de fato, não
hámotivo para se orgulhar do que �

fez. "Você não é um herói. Você é
nefasto e eu repudio a sua presen
ça aqui calado", disse o deputado.
"Apenas começamos. o. rolo com

pressor vem aí", avisou Durval, ao
final do seu depoimento. A CPI

agora deve definir as próximas
convocações para dar continuida
de aos trabalhos.

• Agência Estado Batista insistiu, mas Durval manteve silêncio assegurado pela Justiça

Sete cidades já decretaram
'estado de emergência em se
Sete cidades de Santa Ca -

.

tarina já decretaram situação
de emergência por conta das
chuvas que atingem 'o Estado
desde a última sexta-feira, se

gundo informações da Defesa
Civil Estadual. Até o momento,
26 municípios registraram es

tragos pelas chuvas, que afeta
ram 68.298 pessoas. Deste total,
1.746 ficaram desalojadas e'l67
estão desabrigadas. Uma pes
soa morreu em São José.

As cidades em situação de

emergência são Antônio Carlos,
Biguaçu, Tijucas, Ilhota, Luís Al
ves, Palhoça' e São José. Pelo me
nos outras quatro cidades devem
decretar à situação. De acordo
com a Defesa Civil, na cidade de
Praia Grande várias pontes de
madeira foram levadas, seis co

munidades: estão parcialmente
isoladas, com acesso por ponte
suspensa ou a pé .. b

Em São João do Sul, houve

prejuízos na parte viária e na

agricultura. o. trânsito está lento

na SC-450, entre São João do Sul
e BR-101, já que há água sobre a

pista no quilômetro 35. A locali
dade de Três Barras ficou isola
da, caiu uma ponte de madeira
e uma ponte em alvenaria está
sem as duas cabeceiras.

DIVULGAÇÃO

São 26 cidades prejudicadas

Nova lei' para
sigilo bancário

.

SÃO PAULO.
A Comissão de Assuntos Eco

nômicos do Senado aprovou proje
to de lei complementar que flexibi
liza as regras sobre sigilo bancário.
o. texto aprovado foi de autoria do
senador Gerson Camata (PMDB
ES) em substituição a outros dois

projetos de lei complementares
que tratavam do assunto.

Pelo texto aprovado ontem,
os bancos terão de comunicar
ao Ministério Público operações
bancárias consideradas suspeitas.
Hoje, os bancos, são obrigados a

comunicar operações em dinheiro
acima de R$ 10 mil, mas sem juízo
de que haja suspeita ou não. o. se
nador também propõe um efeito
cascata da quebra de sigilo, garan
tindo acesso aos dados de quem
fez negócios com o investigado.

MEDICAMENTOS

Sibutramina mais controlada
Os medicamentos que contêm a substância

emagrecedora sibutramina terão um controle,
maior de prescrição e venda. A síbutrarnína pas
sou a ser classificada como psicotrópico anorexí-

geno e a tarja do medicamento muda para preta.
Além disso, esses medicamentos só poderão ser

vendidos com receituário azul (numeração da vi

gílâncía sanitária).
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Mercado Regional

Lourival Karsten

Sobe valor de
mercado da Vale

de R$ 52,16 para R$ 60,30 foi quanto
a corretora Brascan elevou o preço-alvo
das ações daVale em função do aumen
to do preço do minério de ferro em torno

-

de 70% contra uma previsão inicial de
.25%. Depois de enfrentar dificuldades

P?r causa da redução no consumo rnun
dl� ?� aço e "queima" de estoques de
Inmenos disponíveis no mercado, a mi
neradora brasileira volta ao dinamismo
de mercado que impulsionou seu cresci
m�n�� no passado recente. a preço do
mmeno de ferro à vistanos últimos dias
chegou a cerca de 145 dólares a tonela
da na China, contra preço de 62,5 dó
lares em abril de 2009. Nada mal para
quem Oferece cerca de 300 milhões de
toneladas ao mercado anualmente.
Com a gradativa retomada do consu
mo na Europa e nos Estados Unidos
�

,

pera-se para 2011 um novo aumento
na faí d

.

.

aixa os 25%. Não existem grandes
pro t .

.

Je os de mmeração entrando em

operação e as mineradoras estãomuito
próximas da plena capacidade.

.

.

Núcleo de
Automecânicas

a coordenador do núcleo de auto

mecânicas, Gilberto Gonçalves, infor

ma que serão realizados contatos com

as mais diversas autoridades visando

encontrar soluções para o trânsito de ca

minhões na cidade. Afinal, as mercado

rias precisam chegar ao destino e os ca
minhões necessitam um espaço razoável

para poder realizar estas tarefas, incluin
do estacionar junto a lojas que nem sem

pre têm local adequado para isto.

" C.ota de mão de obra

DIVULGAÇÃq,

Ameaça da
Intluenza H1N1

Ainda não existe clareza em relação às
dimensões que a H1N1 poderá trazer este

ano, pois não pode ser descartada uma rnu
tação do vírus. Ainda assim, espera-se uma
redução ou eliminação dos cancelamentos
de eventos. No ano passado, as atividades
econômicas foram duramente afetadas por
causa da cautela necessária para evitar a

expansão dos casos da doença. Muitas ati
vídades foram prejudicadas e houve signifi
cativa perda de produção.

A exigência é que nas plataformas de exploração
de petróleo destinadas para a área do pré-sal, 80% do

pessoal seja brasileiro. Na primeira delas, operando
no campo de Tupi em área de pré-sal, a quantidade de

bfasileiros ainda está em 70%. O regime de trabalho nas

plataformas terceirizadas é de duas semanas embarcado
,

i e duas semanas de folga. Para os funcionários daPetro
brás, para cada duas semanas de trabalho, três de folga.
Embora exista muito tempo para descanso, o fato é que

durante as duas semanas embarcadas a jornada é de 12

ho�as. Além de pensão completa. os trabalhadores per
cebem.saláriosmuito superiores aos de mercado. Exis

temvagaspara todo tipo de trabalhador.

Economia . 19

EMISSAO DE NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS

Software gratuíto, só
R$ 100,00 /mês

para até 50 NF-e emitidas

I
1

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

.No mercado
coreano

AWeg obteve através da Korea

Energy Management Corporation
(Kemco) a certificação do nível de
eficiência de seus motores de baixa

-

tensãoW21. Desta' forma, a empre-
sa jaraguaense já inicia seu trabalho
de vendas destes equipamentos mi
Coreia do Sul, que será abastecida

pela fábrica da Weg Nantong, lo
calizada na China. a mercado que

" passa a disputar é avaliado emUS$
200 milhões, fornecendo motores

que estão alinhados com o objetivo
do governo coreano que é elevar o
nível de eficiência na utilização da

energia elétrica.
.

Brasil regride no

comércio mundial
A aMC acaba de apresentar o

ranking do comércio exterior de
2009 que aponta a China na lide

rança dos exportadores, superando
a Alemanha. O Brasil aparece entre
os exportadores na 24a colocação
com 1,2% de participação nas ex

portações mundiais, perdendo
duas posições. Em relação às im

portações, nosso país ocupa a 26a

posição. Note-se que nos últimos
anos o Brasil até conseguiu alguns
progressos, mas a combinação de
relevância apenas na exportação
de produtos primários, com um

câmbio desfavorável e um mer

cado interno que absorve pratica
mente toda a produção industrial
e aindaumapolítica governamental
pouco eficiente, faz com que dapar
ticipação pouco relevante.

-INDICADORES

TR 0,022% 30.MARÇO.201o
.

CUH 985,95 MABÇO.201D
.

BOVESPA .. 0,03% 30.MARÇO.2D1o

POUPANÇA 0,5796 3o.MARÇO.2010

CÂMBIO . COMPRA V.ENDA VAB.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1 7930
.

'

DÓLAR TURISMO (EM R$)

DÓLAR PÁRALELO (EM R$)

1,7950 .. -0,22%
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
* SPORT RECIFE

Negociados
O

campeonato não foi bom

para o Iuventus, mas al

guns jogadores consegui
ram se destacar. O parcei

ro do clube, Genival Santos, disse
que três deles já têm destino cer

to depois do término do Estadu
al. O meia Ianderson (foto) deve
aportar no Internacional, o late
ral-esquerdo Vanderson negocia
com o Criciúma e o bom volante
Matheus pode fechar com o Avaí.
Sobre a permanência ou não de
José Esdras, nada está decidido,
A diretoria deve esperar as duas
rodadas finais para fazer o anún
cio oficial.

Parceria
Falando em parceria, Genival

disse que não sabe se seguirá no
Iuventus. Para ele, a Copa Santa
Catarina não tem a mesma vi
sibilidade do Estadual, por isso
não é interessante continuar. É
bom alertar que, entre o término

-

da participação tricolor no esta

dual e o início da Capinha, serão
apenas 25 dias para formar um
time' e colocar em campo. Será

que veremos um filme repetido?

,

.<1/
>

. ".'
,

�

'i,1

\� ,

CURIOSIDADES OLíMPICAS

o primeiro prêmio ·"fair-play" entregue em uma Olimpíada foi na
edição de 1964, em Tóquio. Os premiados foram os suecos lars
Gunnar Kali e Stig lennart Kali, que desistiram da prova de vela para

.

ajudar outros dois concorrentes que tiveram o barco afundado.

BETO COSTA/CBFS'

Melhores da Liga 2009
Na cerimônia de lançamento da Liga Futsal2010,

realizada na última segunda-feira em Foz do Iguaçu,
finalmente foram premiados os melhores jogadores
das duas últimas edições do torneio. Em 2008 a sele

ção ficou: Tiago, Chico,Valdin, Falcão e Lenísio, seu
do técnico Fernando Ferretti. A revelação foi Bazílio �

(foto) e o camisa 12' da Malwee foi ainda artilheiro
e o craque. No ano passado, ficou: Lavoisier, Júlio
(hoje na Krona), Diece, Palcão e Lenísio, com Paulo

.

Mussalem como treinador. A revelação foi Diece, o
craque, Falcão, também artilheiro ao lado de Lení
sio. Dos 11 que receberam prêmios, apenas três não
estão hoje em Iaraguá do Sul..

,.

DOIS TOQUES
D'ORE'l ..BrunaVercino foi o
destaque jaraguaense no Torneio
de xadrez em São Bento do Sul. Ela
ficou em terceiro lugar na categoria
lO anos.

IMUGURAÇ40'tiFerretti vai
inaugurar hoje uma escolinha, em
São Francisco do Sul, que terá a
metodologia do treinador..

� ..Palcão, Chico, Leco e

Valdín confirmaram presença no
evento, que acontecerá às 19h

.

no GinásioMunicipal

DOW!HHll.MarkolfBerchtold
conquistou a primeira etapa do
Estadual deDownHill, realizada
emBalneário Camboriú.

BASQ:��m -Os garotos da Unimedl
FME, categoria infanto-juvenil,
venceram, em amistoso, a forte
equipe de Blumenau por
63x59, fora de casa.

i4;JfllalOt�As meninas do
handebol estarão em Balneário
Camboriú, no sábado, onde
participam do Encontro
Interestadual damodalidade.

OlÊMICA

Arena Jaraguá
segue sem piso
ideal nessa Liga
Prefeitura vai contratar empresa
para pintar quadra e corrimões
JARAGUÁ DO SUL

Mais uma edição do
campeonato começa na

semana que vem e palco
da Malwee/Cimed na

competição não ganhou o

piso que merece.

Anova
quadra, prometi

da desde que a Arena

Iaraguá foi in�ugu�a:
da, em 2007, nao VIra

para essa edição da Liga Futsal.
A informação é do presidente da
FME (Fundação Municipal de

Esportes), Márcio Feltrin.
A entidade tem dois projetos, .

nos governos estadual e federal,
mas até agora sem resposta. Por'
conta disso, a Fundação decidiu
abrir licitação para refazer a pintura
daquadraAobradeve sairporvolta

.

. de R$ 20 mil e inclui a reforma: dos
corrimões das escadarias e do gesso.

Mas a medida de emergên
cia depende de outro fator: uma

folga de 15 dias no calendário da
Liga Futsal. Quando questiona
do por que não fizeram a refor
ma antes, Feltrin respondeu que

estava aguardando a liberação da
.

verba (cerca de R$ 340mil) para a

quadra definitiva.
.

Sobre o tipo de piso que será
- colocado, ele descarta apossibí
lidade de ser removível. "O piso
de retirar não vai durar muito

tempo, porque tem que ter cui
dado. Provavelmente será de tá

bua' 'flutuante, bastante moder
no e com condições de fazer um

jogo de Liga", detalhou.

"0 piso removível não vai
durarmuito tempo, porque-

tem que ter cuidado.
.

Provavelmente sera de tábu�".
MIRClO FELTRtN, PRES(O�N'f,EOA FME

o projeto paisagístico do lo
cal, também. não saiu do papel.
Conforme Feltrin, a Prefeitura
fará a arborização em torno do

pátio daArena.
No Ministério dos Esportes

também está o projeto do Com

plexo Aquático, orçado em R$ 4
milhões. 9 local para 'a natação
jaraguaense também não tem

. previsão para iniciar.

•.Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

.
Piso atual da Arena Jaraguá não é o ideal para prática de esportes

Ferretti lamenta situação
o técnico Fernando Ferretti lamentou a atual situação da quadra.

Para ele, pintar o piso daArena não resolve em nada o problema. "Um
equipamento dessa qualidade (Arena Jaraguá) não ter um piso ade
quado é lamentável. Esse piso já foi responsável por várias lesões na
Malwee e é desgastante para qualquer atleta", opinou.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Henrique ..

Porto
Amador em alta

-"'co feliz em ver a imprensa da região semovimentando em tor
no do esporte amador. Exemplo disso foi a final do Aberto de
FutsaI de Schroeder, onde a maior parte dos meios de comu-

� ,

nicação locais marcaram presença.' Parece que finalmente
entenderam a importância e a relevância destes eventos junto à
comunidade, bem.como o retorno que eles trazem. Entenderam
também que as Prefeituras, ligas e clubes se preocupam em ofere
cem um produto de qualidade e, exatamente por isso, muitas vezes
não sobra aquela verbinha para patrocinar as coberturas. Como eles

já ofertam um bom produto" cabe aos meios de comunicação in

teressados buscarem' patrocinadores para viabilizarem suas ações.
Ou atémesmo partir para a iniciativa de patrocinar as competições,
como O Correio do Povo fará na Primeirona e Segundona deste ano.
Será o início de uma nova no nosso esporte amador?

CÉSAR JUNKES

Vergonha FC
Agora a "Inês está morta". O luventus está matemática, técnica,

tática, financeita e psicologicamente rebaixado à segunda divisão
,Catarinense. Uma campanha vergonhosa, vexatória, que em nada

condiz com a imagem vencedora da cidade. O pior é ver gente de

dentro do clube torcendo por uma virada demesa, o que - naminha

opinião - só aumentaria a vergonha. Porém, pouca gente se atentou

aum sutil detalhe no texto de Luciano Hang, proprietário da rede de
Lojas Havan. Ele afirma que o último colocado tem que cairmesmo.
Ou seja, se houver virada de mesa, não vai ser para a gente.

Malwee
e Cimed

Teve gente chateada quan
do afirmei que o Pecos foi o
mentor da parceria entre a

Malwee e a Cimed. Talvez
tenham interpretado errado
o texto. Mentor é a pessoa
responsável pela idealiza

ção de alguma coisa, con
forme versa o dicionário.
Executores são aqueles que
transformam uma ideia em

realidade, no caso Renan
Dal Zotto e Cacá Pavanello,
cabendo a eles' os devidos
créditos também.

Olympyase
preparando

o futebol feminino' ja
raguaense se prepara para
mais uma temporada. Em
conversa com Luiz "Po
lenta" Vieira, manager do

Olympya, fiquei sabendo

que o grupo se dedicará ex

clusivamente ao campo de

agora em diante. A areia e

o futsal ficam de lado, para
que a equipe possa se focar
no Campeonato Regional e
no Catarinense, onde são as

atuais vice-campeãs.

\

otn seu l�_; ..'i
I· ern dia, c_"')

\ as obras s��-",--
dopape}.�
'--------------:-"'�-

----

-- - � �
- -- __ .

=:
-

Jogadores ansiosos para
matar as saudades da Liga

JARAGUÁ DO SUL
Há menos de uma semana

para a estreia da Liga F)ltsal, a

Malwee/Cimed intensifica os

treinos. A equipe treinará prati
camente dois períodos durante
os próximos dias, exceto domin
go que é Páscoa. Aliada à prepa
ração está a ansiedade pelo início
da competição mais importante
do futsalnacional,

O goleiro Tiago confessa que
,

sente saudades do Clima da Liga.
Experiente, o jogador da Malwee
e da Seleção Brasileira; não está
ansioso para a estreia, mas

"sente falta daquele ar de
, competição, para valer".

Os jogadores que esta
vam com a Seleção Bra
sileira (Falcão,

Lenísio, Valdin e Chico) ganha
ram folga ontem e hoje e voltam
aos treinos amanhã de manhã.
Para quinta-feira também está
'marcado o último amistoso do
time jaraguaense contra o Boca

Iuníors, às 19h30, em Brusque.
O técnico' Fernando Ferret -

ti disse que usará o jogo-treino
para reintegrar os jogadores
que estavam fora com os que
ficaram em Jaraguá. "A equipe
já está pronta há algum tempo.
Mas amanhã teremos a opção

de treinar com todo o grupo,
além de mais cinco ou

seis sessões de trei
.

nos, que somados a

pré- temporada, serão

o suficiente para início
da Liga", informou.

Goleiro Tiago
confessa que sente
falta do clima de

competitividade

COTA ÚNICA
, 10 de maioate ' 31/dez/o9
adimplentes ate

tê 30 de abril
*Para -

o entregues a

Os carnês sera

Em 2009, muitas ações já foram realizadas. E, em 2010, vai ser ainda melhor.

Pague seu IPTU, você e sua família têm muitos benefícios a ganhar.
PREFEITURA

DE JARAGUÃ DO SUL

Contrato para construção de 288 novos apartamentos.
Doação de 30 casas para famílias desabrigadas.

Entrega de 144 apartamentos no Bairro Estrada Nova.
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TRÊS BRASILEIROS EM GA PO

Rodadaverde
e amarela na
Libertadores
Cruzeiro, Inter e São Paulo jogam
hoje pela competição continental
DA REDAÇÃO únicos que não podem entrar

em campo. O time deve ir a cam

po com três zagueiros,Walter no

ataque e Giuliano no banco.
Cruzeiro e Internacional
têm hoje, na rodada da
libertadores, confrontos
diretos pela liderança. -

Já o São Paulo quer
aumentar vantagem.

.

O prin;eiro. a entr� e.m cam

po e o tíme mmeiro, que
recebe o Vélez Sarsfield
às 19h30 no Mineirão. Os

argentinos lideram o Grupo 7

com dez pontos, três a mais que
o Cruzeiro. Por isso, o jogo é en
carado como uma decisão ante

cipada na Toca da Raposa. "Em
Libertadores todo jogo é difícil,
mas contra argentino é clássico,
tem rivalidade, é diferente", disse
o atacante Kléber.

Às 21h50, o Internacional re
cebe o Cerro no Beira-Rio. Os

uruguaios lideram o Grupo 5
I

com sete pontos, apenas dois a
f'

mais q�e o Colorado. O técnico

Jorge Fossati relacionou todos os

atletas que têm a disposição para
a concentração pré-jogo. Bruno
Silva e Edu, lesionados, são os

No México, o São Paulo joga
às 23h50 (horário de. Brasília)
contra o Monterrey, querendo
manter a liderança do Grupo 2.

O time paulista tem nove pon
tos, contra oito do Once Caldas,
que joga amanhã contra o Na

cional do Paraguai. O time me

xicano . tem cinco e precisa da
vitória para continuar na briga
por uma vaga nas oitavas-de-fi- _

nal. Mesmo vindo de duas der

rotas, o grupo Tricolor aposta
no triunfo longe de casa.' "O Ri

cardo (Gomes) sempre procura
conversar e mostrar o que erra

mos e não podemos repetir. Só
teremos jogos decisivos a partir
de agora e estamos preparados,
pois sabíamos que chegada
este momento", disse o lateral

Júlio César.

DIVULGAÇÃOjVIPCOMM

Giuliano deve ir para o banco de reservas hoje à noite no Beira-Rio

JOGOS PELO MUNDO

• COPA DO BRASIL
• 2" FASE - JOGOS DE VOLTA

HOJE
21h - Ceará x Corinthians-PR (1x2)
21h - Goiás x São José-AP (lxO)
21h - Portuguesa x Ponte Preta (lxl)
21h50 - Vasco x ASA (lxl)
21h50 - Vrt:ória x Náutico (lxO)
21h50 - Bahia x Atlético-GO (Ox2)
21h50 - Palmeiras x Paysandu (2xl)

21h50 - Coritiba x Avaí (lxl)
DIVUlG"AÇÃQ

o Avaí- tem uma parada duríssima
hoje em Curitiba. O time da casa

pode até empatar sem gols que con
tinua na CQpa.do.Brasil. Uma vitória
simples do Leão da Ilha coloca os

catartaenses na próxima fase. Mes-
-

mo' líder do Estadual, comenta-se na

Ressacada que o trabalho do técnico
Péricles Chamusca está em cheque.
A torcida quer mais do único repre
sentante do nosso Estado na Série A..

21h50 - Guarani x Fortaleza (Ox2)
21h50 - Sport x Paraná (lxl)
AMANHÃ
19h30 - Grêmio x Votoraty (lxO)
21h -Atlético-PR x Sampaio Corrêa (lxl)
21h30 - Botafogo x Santa Cruz (lxO)
21h30 - Atlético-MG x Chapecoense (Oxl)

• UBERTADORES
• ONTEM

Libertad x Lanús*
Juan Aurich x Estudiantes*

HOJE

19h30 - Cruzeiro x.Vélez Sarsfield

21h50 - Internacional x Cerro

23h50 - Monterrey x São Paulo

AMANHÃ
Ohl0 - Morelia x Banfield

19h15 - Corinthians x Cerro Porteõo

21h30 - Emelec x Deportivo Quito
23h45 - Once caldas x Nacional-PAR

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO 1: Corinthians 7, Racing-URU 7,

Independiente-COL 3 e Cerro Porteüo 1.

GRUPO 2: São Paulo 9, Once caldas 8,
Monterrey 5 e Nacional-PAR O.

GRUPO 3: Alianza Lima 9, Estudiantes 7, Juan
Aurich 6 e Bolívar 1.

GRUPO 4: Libertad 8, Universitário-PER 8,
Lanús 6 e Bloomíng O.

GRUPO 5: Cerro 7, Internacional5, Deportivo
Quito 4 e Emelec O.

GRUPO 6: Nacional-URU.8, Banfield 7, Morelia

4 e Deportivo Cuenca 3.

GRUPO 7: Vélez Sarsfield 10, Cruzeiro 7, Colo
Colo 4 e Deportivo Itália 1.

GRUPO 8: Universidad do Chile 7, Flamengo 6,
Universidad católica 3 e Caracas 2.

• UGA oos CAMPEÕES
• QUARTAS-DE-FINAL - JOGOS DE IDA

RESULTADOS

Lyon 3xl Bordeaux
Bayem de Munique 2xl Manchester United
HOJE

15h45 - Intemazionale x CSKA

15h45 - Arsenal x Barcelona

* Jogos não encerrados até o fechamento
desta edição.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nO 009/2010

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de FORMULA LACTEA IN

FANTIL 1° SEMESTRE, destinados para atender as crianças recém nascidas do

Programa DST/AIDS, em conformidade com as especiflcações descritas no anexo I

do edital e Minuta da Ata de Registro. REGIMENTO: Lei nO a666/93,Lei nO 10.520/02,
Lei Complementar nO 123/06 e Deéreto Municipal nO 5.862/2006 de 09 de outubro

de 2006. VALOR ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO: 10.275,30 (dez mil duzentos e

setenta e cinco reais e trinta centavos). IMPORTANTE: RECEBIMENTO DAS PRO

POSTAS ATÉ: 14/04/2010, às 13:30h. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14/04/2010,
às 13:50h. INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14/04/2010, às 14:00h.'
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: E-mail: rose.compras@jaraguadosul.com.br.
Fax: (47) 3370-7253 Fone: (47) 2106-8085 O Edital completo poderá ser obtido

pelos interessados no endereço eletrônico www.cidadecompras.com.br e/ou no site

da Prefeitura Municipal no endereço wwwjaraquadosul.sc.qov.br. REFERÊNCIA DE

TEMPO:. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília

(DF). Jaraguá do Sul, se, 26 de março de 2010.

IVO KONELL - Secretário de Administração

.

. EDIT,ALDE INfIMAÇÃO
REPúBUCA.FEDERATIVADOBRASIL-FSTADODESANfACATARINA

Tabelionato do Mwúcípio eComarca de Jaraguá do Sul
- CarlosFabricioGriesbach,Tabelião .

AvenidaMarechal Deodoro daFonseca nO 1589
Telefone: (47) 3273-2390'Horário deFUncionamento:09:00hàs 18:OOh

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO
. Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os

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

registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa{s) indicada(s) para aceitar(em), ou
pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s)
fora daCircunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fome-

. cido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 ele 1023, todos do CNCGJ .

Protocolo: 141047 Sacado: ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA CPF: 065.932.109-27 Cedente: CENTRO DE FOR
MACAO DECONDUIDRES LESSMANNun CNPJ: 85.315.042/000Número doTítulo: 26447 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: UNIBANCO-UNIAODEBANCOS BRASILEIROSSA DataVencimento: 10/03/2010
Valor: 183,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40,Condução: R$37,83, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

fu;t�i��-i4i655-S;;;;;d�:-AMPÃR-RFSfAURANiiiIDA-ME-OOj�OO2õ3.9ãi/Oõ(i���t��-BANCO-SAFRAsiA-----ciWJ:
58.160.789/000 Número do Título: 957040270 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BRADESCO
DataVencimento: 10/03/2010 Valor: 135,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$10,40

Protocolo: 141644 Sacado: ARNAlDO SEILER CPF: 056.007.359-36 Cedente: ALMIRANfE AUIDMOVEIS B L EPP

CNPJ: 00.531.984/000 Número doTítulo: MEJ.35OO5 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
bPresentante: BANCO ITAÚ SA DataVencimento: 10/03/2010 Valor: 120,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
M

. -------------------------------------

Protocolo: 141071 Sacado: CEUAREGINAMARTINS CPF: 342.315.609-00 Cedente: IPK CONVERTEDORA GM
C TIDAME CNPJ: 0�.544.367/000 Número doTítulo: 8332/3-3 Espécie: DuplicatadeVendaMercantil-por Indicação
bPresentante: BANCO ITAUSA DataVencimento: 20/02/2610 Valor: 245,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,4O
----""'-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 141571 Sacado: CEUO RENGEL CPF: 351.033.299-72 Cedente:VAlDOCIRHAASME CNPJ: 03.986.1"45/000
Número do Título: 23772 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DataVencimento: 15/03/2010 Valor: 65,00 Liquidação após a intiinação: R$1O,40, Condução: R$ 20,23, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$ 10,40

Protocolo: 141668 Sacado: CLAUDIO RAMOS MUNIZ CPF: 011.116.909-79 Cedente: CENTRO DE FORMACAO
DECONDUIDRES LESSMANNTID CNPJ: 85.315.042/000NúmerodoTítulo: 25767 Espécie: Duplicata deVendaMercan
til Por IndicaçãoApresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROSSA DataVencimento: 18/03/2010 Valor:
152,00 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 15,30, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------_:.------------------------------------

Protocolo: 141531 Sacado: CONSTRUIDRAJLunA CNPJ: 09.331.670/000 Cedente: EQUIPMAO IDCACAO DE

EQUIP E MAQ PARA CONTR CNCNPJ: 08.073.349/000 Número do Título: RC223 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por IndicaçãoApresentante: BANCO00 BRASIL SA

.

DataVencimento: 17/03/2010 Valor: 2.920,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 16,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,4O

Protocolo: 141212 Sacado: ElMO FISCHER CPF: 114.198.819-49 Cedente: GRATIDFAC FOMENID EAS
SESSORlA COMERCIALunACNPJ: 03.625.949/000 Número doTítulo: 268-11 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 13/03/2010 Valor: 2.200,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 15,30, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 141423 Sacado: JOSEDOS PASSOS CPF: 298.872.089-49 Cedente: TECNOMUIT00 BRASILaDA
CNPJ: 03.491.884/000 Número doTítulo: 6673/03 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU SA DataVencimento: 08/03/2010 Valor: 300,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 141625 Sacado: LENITD GOMESDO NASCIMENTO CPF: 587.030.809-78
Cedente: BERGOEUIPDESEGURANCA LTDA EPP CNPJ: 00.328.116/000Número doTítulo: 44980 Espécie:Duplica
ta deVendaMercantil.por IndicaçãoApresentante: BANCO lTAOSA DataVencimento: 27/02/201U Valor: 578,26
Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 141640 Sacado: LENIID GOMES DO NASCIMENID CPF: 587.030.809-78 Cedente: BERGO EUIP DE
SEGURANCA IlDA EPP CNPJ: 90.328.116/000Número doTítulo: 45385 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
IndicaçãoApn:_sentante: BAN.CO.�USA Da�Vencimento: 22/02/2010 Valor: 232,12 Liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$ 14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
----------------------------------------- ....

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

Protocolo: 141666 Sacado: MARIDNANDERSONBATISTA CPF: 008.585.919-28 Cedente: CENTRODE FORMACAO DE
CONDUIDRES LESSMANN un CNPJ: 85.315.042/000 Número doTítulo: 24658 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por Indicação Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento: 15/03/2010 Valor:
133,30 Líqúídaçâo após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40 '

�t���I��-i4i683---S;;;d�:-MASSAFÃciLcoM.E-FAB�-DE-AilMITõA--------CNPJ:-Õ8.72Ú97íQõ(i���t�:-FS-SAINI;Ê
COM DE PROD ALIMENTICIOS LIDA CNPJ: 03.241.442/000 Número do Título: 26309/3 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: CAlXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 08/03/2010 Valor: 583,50
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

p;�t�_;;;I�-:-i4"i665--S;;;d��:MõNiCAD-rAS-DEsoUZAioPES---�------CPF:-876�403.849:i5C;d;�t��-cENi'RciDEFoRMA-
CAO DE CONDUIDRES LESSMANN un CNPJ: 85.315.042/000 Número do Título: 26811 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: UNIBANCO-UNIÀODE BANCOS BRASILEffiOS SA DataVencimento: 17/03/2010
Valor: 130,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
-----------------------------------------------------_------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 141268 Sacado: PEDRO EDSON MADUREIRO CPF: 747.396.039-34 Cedente: VALERIO DERETTI
CPF: 291.275.139-04 Número doTítulo: 500307 5 Espécie: Cheque -

Apresentante:VALERIO DERETTI DataVencimento: 26/02/2010 Valor: 2.000,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 141297 Sacado: POUPAQ CAR LAVACAO lAlOARIAPINTURA TIDA CNPJ: 01.874.377/000
Cedente: GENYSCHRAMM CPF: 003.438.619-09 Número doTítulo: 850259 5 Espécie: Cheque
Apresentante; GENYSCHRAMM DataVencimento: 01103/2010 Valor: 5.608,00
Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 141401' Sacado: RAQUEL DE MORAES SANTOS CPF: 045.397.549-63 Cedente:;Cf IDGISTICA E TRANS
PORrES unA CNPJ: 05.888.296/000 Número doTítulo: 00543 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
bPresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROSSA DataVencimento: 12/03/2010 Valor: 9.890,00
Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,ao, Edital: R$10,4O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 141194 Sacado: SANDRA MARIA GESSNER TISSI CPF: 678.257.379-20 Cedente: NEUBER MOVEIS E
ElEIROOOMESTICOS CNPJ: 83.441.741/000 Número do Título: 05558105W Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
por IndicaçãoApresentante: CAIXAECONOMICA FEDERAL Datavencimentó: 10/03/2010 Valor: 183,47
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,ao, Edital: R$ 10,40 .

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

Protocolo: 141651 Sacado: SUKEfS MAlliAS unA CNPJ: 04:545.029/000 Cedente: V S TRANSP SERVICOS
unA EPP CNPJ: 02.297.092/000 Número doTítulo: 0032921 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: l_3ANCO ITAÚ �.f'.. �

.

Datayencimento: 09/03/2610 Valor: 2.357,58 Liquidação após a intimação: R$
10,40, Conduçao: R$13,�9, Dílígêncía; R$20,80, Edital: R$10,4O .

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

Protocolo: 141653 Sacado: SUKEfS MALHAS trns CNPJ: 04.545.029/000 Cedente:VS TRANSP SERVICOS
TIDA EPP CNPJ: 02,297.092/000Número doTítulo: 0032913 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante. BANCO ITAUSA DataVencimento: 09/03/2010 Valor: 1.684,98 .

Líquídação após a intimação: R$10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------_.:._------------------------------------_ .. _-------

Protocolo: 141694 Sacado:VAlDECIRNEGHERBON CPF: 891.884.629-00 Cedente: METALURGICAA.M unA EPP
CNPJ: 85.141.026/000 Número doTítulo: S5032003 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 18/03/2010 Valor: 229,00
Liquidação apõs a intimação: R$1O,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,ao, Edital: R$ 10,40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_._--------------------------

Protocolo: 141476 Sacado:VANIA TAVARES FERREIRA CPF: 041.842.599-01 Cedente: SICOOB-SC BLUCREDI
COOP ECON ECREDITO CNPJ: 03.960.819/000 Número do Título: 11671 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
bPresentante: BRADESCO DataVencimento: 10/02/2010 Valor: 54,29
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
""----------------------------------------------------------------------------_._----------------------_-----------------------------------------

Protocolo: 141510 Sacado:VILMAMARTINS CPF: 829.259.419--15 Cedente: DJD !MOVEIS TIDA CNPJ: 83.540.187/000
Número doTítulo: LOTE87MS/49 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
t>f>resentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL. DataVencimento: 15/03/2010 Valor: 568,85
Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 15,30, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Carlos FabricioGríesbach,Tabelião
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DELE I ti t.�1E

Inauguração só nodía 15
Atrasos na obra e na entrega de material são justificativas para adiamento
JARAGUÁ DO SUL

Conforme O Gorreio do
Povo adiantou há 20 di�, a
inauguração da Delegacia da
Mulher foi, realmente adiada.
A abertura deve acontecer
no dia 15 de abril.

ASDR
(Secretaria de ne

senvolvímento Regional)
garantiu que o espaço
começaria a funcionar

até hoje. Mas as obras de reforma
no imóvel, localizado na rua Mar
tim Stahl, bairroVila Nova, não es

tão concluídas. "Agora falta pouca
coisa, é só fazer a partede instala
ção elétrica e terminar as duas ce

las'; explica o secretário de Desen
volvimento Regional, Lio Tironi. '

Além disso, móveis e compu
tadores que vêm de Florianópo
lis ainda não foram entregues.
Segundo o secretário, "isso deve
acontecer nos próximos dias", já
que a empresa fornecedora tem
um prazo, que não foi divulgado,
para a entrega dos equipamentos.

Outra questão que ainda per
manece indefinida é a respeito dos
funcionários que vão trabalhar
no loéal. Uma recepcionista, uma
assistente social e urna psicóloga
serão cedidas pela Prefeitura para
trabalhar na unidade. "Nós já con

versamos com a prefeita, mas ainda
não temos nada formalizado", expli
ca o delegado regionalUriel Ribeiro.

Dois dos quatro policiais desti
nados à nova delegacia já se apre
sentaram na Comarca e os demais

para concluir a reforma do imóvel, ainda é preciso terminar a construção de duas celas e fazer a instalação elétrica

têm prazo até hoje. Como o núme-
,

ro de policiais é insuficiente, o de
legado Ribeiro optou por não ter' ,

plantão na unidade.
"Não temos como remanejar

agentes da Delegacia da Comar-
.

ca, que já tem poucos policiais,
para a Delegada daMulher.Então
as ocorrências que acontecerem

à noite serão todas atendidas na

Delegacia da Comarca", justifica
Ribeiro. O delegado Bruno Effori

vai assumir a unidade assirri que
for inaugurada.

, "Nossa' indignação já' é pública"
A presidente do Comdim

(Conselho Municipal dos Direi
tos da Mulher), Silvana Passold,
diz não estar surpresa com mais
urnadiamento. "NósdoComdim

já esperávamos por isso. E nossa

indignação com essa situação já
é pública', relata. Os integrantes
do conselho enviaram à ímpren
saumacartade repúdiopela falta

de informação sobre a instalação
da nova Unidade. Mas, apesar
dos problemas, Silvana diz estar
animada porque parece que
"agora falta pouco". "Quando eu

assumi, em outubro do ano pas
sado, nós não tínhamos nada, a
delegacia era apenas uma frase

. no escuro. Agora já conquista
mosmuita coisa', afirma.

OBRAS NA DELEGACIA DEGUARAMIRIM ESTÃO ORÇADAS EM R$ 5Mil

Reforma começa no próximo mês
mUARAMIRIM

Durante reunião ria SDR (Se
�retaria de Desenvolvimento Re
�onal), realizada ontem, foram
lcertados os detalhes da reforma
ia Delegacia de Guaramirim. Ficou
Ietinido que 'obras no atual imóvel"
lue já tem mais de 40 anos e apre
lenta problemas na estrutura, co
neçarão no dia 12 de abril.

Entre as melhorias está prevista
l mudança da rede elétrica, o con
erto das rachaduras e infiltrações
� a reativação de duas salas. Elas
�stavam sendo usadas como almo
:arifado e deyerão abrigar quatro

estagiários e um policial, que serão

destinados para a unidade.

o valor da obra é R$ 5 mil, re
curso que será liberado pela SSP

(Secretaria de Segurança Pública).
,

, A Prefeitura de Guaramirim vai ce

der a mão de obra necessária para
o trabalho. Futuramente, o objetivo
é demolir a atual sede e construir

outraunidade nomesmo local, mas

ainda não há previsão sobre quan
do a nova delegacia começará a ser

erguida. CIO imóvel terá dois pavi
mentos e ficará nos fundos do ter

reno'" avalia o delegadoDanielDias.
Assim que a atual delegacia for de
molida, o espaço será transformado
em um pátio.

O delegado Daniel Dias optou
por reformar a o atual imóvel da
Polícia Civil na semana passada,
depois de não encontrar urn imóvel

- que atendesse as necessidades da

equipe e porque o valor do aluguel
ultrapassava osR$ 3milmensais es
tabelecidos pela SDR.

PIERO RAGAZZI

, Atual sede tem mais de 40 anos

Segurança 23

PIERO RAGAZZI

Effori ouviú depoimentos
sobre homicídio de Eno

Krueger na manhã de ontem

Testemunhas .

depõem sobre
assassinato
JARAGuÁ DO SUL

O delegado Bruno Effori
ouviu ontem testemunhas da
morte do tesoureiro do Salão
Centenário (Rio da Luz), Eno
Krueger, 44 anos, no dia 15 de
novembro do ano passado.
Ele foi assassinado com um

,

tiro no rosto por Jairo Cristia
noWmkler, 21 anos, que con
fessou o crime.

I

"Não tivemos nenhuma
novidade no caso depois
de pegar o depoimento das

. .

pessoas que vrram o cnme.

Apenas não conseguimos
,

, localizar o proprietário da

espingarda usada para efe
tuar os disparos", comenta
Effori. Se condenado, o as

sassino deve cumprir pena
de 12 a 30 anos por homicí
dio qualificado.

RECAPTURA'
A Polícia Militar recap

turou na segunda-feira Nel
son da Rosa, 29 anos, que
cumpria pena por latrocínio
(roubo seguido de morte).
Ele estava foragido desde no
vembro do ano passado após
receber a liberdade provisó-

I

ria. Rosa foi detido no bairro
Vila Lenzi. Ele tentou mentir,
sobre sua identidade, mas na
delegacia revelou o verdadei
ro nome e foi reconduzido ao
Presídio Regional.

Apenas não
conseguimos localizar

o proprietário da
espingarda usada para
efetuar os disparos.
DELEGADO BRUNO EFFORI

"
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GoIG4
VHT!Total. FLEX

-Acelerador eletrônico
(tecnologia focando melhor economia)
•Banco do motorista com

regulagem de altura
-Grade dianteira e para-choque
na cor do veículo
•Brake light

www.vw.com.br. Promoções válidas at� 31J03/20'lp ou enquanto durarem os estoques nos Concesstonénos Volkswagen para veiculas bas.cos com pintura sólida e frete incluso.·Os preços com isenção do IPI terão validade apenas até o prazo estipulado pelo governo. Promoção 1
Real: veiculo de referência· (1) Novo Go110/10, cód 5Ul1C4, com preço il vista a partir de R$27.290,00 ou financiado com.entrada de R$I,OO + 60 prestações mensais de R$802,67, com vencimento da primeira prestação para julho/2010. Taxa de juros: 1.630/. a.rn. e 21,4'1% a.a.

Total da operação: R$46.161 ,20. CET para esta operação: 23,89% a.a. As despesas de registro eletrônico das operações não estão inclusas nos cálculos das prestações e dos CElso Condições não cumulativas e vêlidas para a linha Volkswagen zero km. Garantia de estoque de 1

(uma) unidade por modelo anunciado. Pera os demais modelos, o CET será calculado e informado ao cliente previamente ã contratação. Gal G4 1.0 Total Flex, 2 portas, ano modelo 10/10, coe. 5W1ll4, com preço promocional à vista a partir de R$23,490,00 ou fi"anciado com en

trada de R$'ll.745,OO (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 .e, Estoque: 5 unidades. Novo Gol I O Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/'10, côd. SU11C4, com
preço promocional à vista a partir 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. Total da operaçilo: R$31 400,16. CET para esta operação' 18,81% •.a. Estoque: 10 unidades.
Novo Fax 1.0 Total Flex, 2 portas, ano modelo 'IO/'I O, coo. 5Z31 R4, com preço promocional il vista a partir de R$30,490,00 'ou financiado' com enlrada de R$15.245,OO (50%) + 36 prestações mensais de R$542,37. Taxa da juros: 0,990/0 a.m. e 12,55% a.a. Talai da operação:
R$34.770,20. CET par. esta operação: 18,24% a.a, Estoque: 10 unidades. \(oyage 1.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/10, cõc. 5U21C4, com preço promocional à vista a partir de R$28.990,OO ou financiado com entrada de R$14.495,OO (50%) + 36 prestações mensais de

RS517,07. 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 Talai Flex, 2 portas, ano modelo 10/10, cód. 5U91E4, com preço promocional à vista a partir de RSJO.990,00.
Pacote Trend grátis válido para compra da Nova Saveiro '1.6 Total Flex. cód. 5U91E4. Estoque: 2 un.idades. IOF, cadastros e despesas de gravame inclusos na operação e no CEl. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no càtculo da prestação e do CET. Crédito

sujeito a aprovação. Alguns itens mostrados ou mencionados são opcionais ou referem-se a versões específiéas.
.

Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCOVOWWAGEN

Caraguá Auto Elite
Uma re1ação de conlionço

4732746000

,

E tempo de outono e tempo de Páscoa.
,

E tempo de buscar a renovação e celebrar a ressurreição.
, .

.

E tempo de buscar o que há de melhor em cada um de nós.
,

E tempo de Blush!

y1;reoísta cktnuJlter ilfieJigenle
Nas bancas em abril. Assinantes do jornal o CORREIO DO POVO recebem gratuitamente.
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