
Sin�, está com cerca de 600 postos de trabalho em abertç,
. mas muitos não são preenchidos por falta de mãode obra.

.

As vagas disponíveis são.em sua maioria, para funções
'. .

. .operaconaís que não exigem curso superior.
iP�gi

.' Ele· faza sessão de cinema
.

. Osnlr Alves Bosa, 48 anos, é responsável pela
máquina de projeção do único cinema da cidade.

P�gina24.

Comemoração dá largada•

Exposição que lembra centenário da ferrovia

pode ser visitada na Fundação'Cultural até dla 25�

Página 11

Líder de governoAdernarPossamaí (DEM) pediuvista ao documento, impedindo a

yotação na sessão de ontem, uma dasmaísprestígíadas pelo público nesta legislatura.
.

Páqinas 4 e 5

CÉSAR JUNKES

Faltando três dJas·para o Dia dos Namorados, comércio semostra animado. Expectativa é de que v�ndas aumentem 7% em relação a 2009.

f
,

Prazo para usar
_

"

..

a cadeirinha é ..

'prorrogado
Por decisão do Contrán,

.

motoristas agora têm até dia
10 de setembro para se adequar:

.

à exigência. Página 17

Premotoría analisa '

-'
.

Toque de Proteger
Ministério Público avalia

. constitucionalidade da lei
'instituída em Massaranduba há

.

nove dias. Medida divide opiniões.
da comunidade. Página 10

a
4·

www.fameg.edu.br
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ARQUIVO HISTÓRICO '

Os primeiros anos
de úMassarariduba

A morte de
Charles ,Dickens Na época da colonização doVale do Itapocu, os

imigrantes não' pareciam muito interessados em

colonizar a área próxima aGuaramirim. No entan

to, a Colônia Blumenau foi aos poucos se expan
dindo na direção norte, ejá em 1872 OS primeiros
colonos de origem germânica se estabeleceram no

atualmunicípio de Massaranduba.
Pela região, passava um caminho que ligava Blu

menau à Baía da Babitonga. Essa estrada começa
va onde hoje está situada BarraVelha - em seguida,
passava por Rainha, atravessava o rio Itapocu, seguia
paraMassaranduba e chegava alaraguá. Hoje a estra
da é consíderádahístóríca, jáque era a única via de
acesso, além das canoas, que dava aos colonos a pos
sibilidade de negociarcom centros comoBarraVelha,
Penha e São Francisco do Sul. Mais tarde, descobriu
se que a estrada seguia até Blumenau.

.Apos a chegada dos-primeiros imigrantes à re- '

gião, outros logo vieram ocupar as terras ainda dis

poníveis. Para organizar oslotes e criar documen
tos de propriedade para os colonos, o agiimensor
Oscar Shipmann começou a demarcar as terras de
.Massaranduba em 1885 - o trabalho só seria fina
lizado em 1.892, resultando em lOS lotes coloniais.

Em 1870, o dia 9 de julho foi marcado

pela morte do mais popular romancista
inglês da era vitoriana. Vítima de morte

,

cerebral, Charles John Huffam Dickens foi

sepultadona "Esquina dos Poetas" naAba
dia deWestminster. Em sua sepultura, ficou
gravadauma breve síntese da grandeza de
sua importância: "Apoiante dos pobres, dos
que sofrem e dos oprimidos; e com a sua

morte, um dos maiores escritores de Ingla..

, terra desapareciapara omundo". �

Apesar de seus romances não serem

considerados, pelos padrões atuais,muito
,

realistas, Dickens contribuiu em grande
,

parte para a introdução da crítica social
na literatura de ficção inglesa: A carreira,
porém, começou só depois de adulto. Aos
12 anos, em 1824, o escritor foi trabalhar
em uma fábrica de graxa para sapatos, já,
'que o pai havia sido preso por causa de
dívidas. Mais tarde, começaria a trabalhar'
em um escritório - encaminhando-se as

sim à profissão de advogado.
Esse não era o caminho que Dickens

desejava, e aos 18 anos o inglês sé insere-
,

, ve na biblioteca do British Museum e dá
início a um período de leituras intensas.
Na mesma época, apaixona-se por Ma
ria Beadnell, filha de um banqueiro da'
cidade. A história não teria um desfecho'
feliz, e Dickens levaria um ano para su -

,

perar o desgosto.
,

Foi nessa mesma época que ele tor-

nou-se jornalista,' ofício que o acompa-
. ."

.nharia por anos. Em'1836, publicaria "Pi-
,

ckwick", sua obra mais conhecida depois,
do romance "OliverTwíst", de 1838. Foi no
clássico que O escritor apontou os males
sociais de sua época pela primeira vez.

'

Fotografia antiga da prefeitura de Mass_aranduba.'
O município' só seria instalado no dia 13 de feverelro de 1949

PELO MUNDO'

'UJ(i�l

,A Garta'Negra
No dia 9 de junho de 1869, o pre-

,

sídente equatoriano Gabriel García
,Moreno proclamou a nova Constitui

ção do país, que foi chamada de "Carta
Negra" pela oposição. O motivo era a

,

falta de liberdades e a imposição au

tocrática que começariam "a vigorar.A
Carta foi a oitava Constituição da his
tória do' Equador .

'"�9

Prevenindo manifestos '

1988

Thatcher é eleita
No dia: 9 de junho de 1976, o go-' _

No dia 9 de junho de 1983, Marga-
vemo boliviano estabelece estado de ret Thatcher, que já era a primeirami
sítio para prevenir protestos e mani- nistra britânica, 'é eleita pela popula
festações de estudantes por causa do ção e continua no cargo. O fato prova a

assassinato do, ex-presidente e ge� grande popularidade dos conservado
neral Juan José Torres na Argentinã. .res na Grã Bretanha. Durante seu go
O assassinato aconteceu cinco anos verno, ela foi .consíderada a líder.mais

depois do golpe de estado' que havia 'enérgica daala direita do Partido Con-
, ,

tirado Juan do poder. servador e reverteu a crise britânica. r

DENONf.1IA

Chegada das raparigas
No dia 15 de setembro de 1928, o

jornal-O Correio do Povo trazia uma
denúncia de um autof anônimo:
a cidade estava sendo tomada por
"certas raparigas de vida pouco
recomendável", que chegavam com

o expresso da manhã eUm "riso
canalha" no rosto.' ,

. _ .. _.��,-,"_ .. ..-"'-' ...._._._,._.,-"�!:;;:;,
.,-.",_.,�,,_._,-"_._ ... _._ .. _-,._._." ..

- ,
, 'lJma

"., �Tem !>id'; observado

u\uman�enle�_,
__,

_) -\el1'l Jaraguã ti visita de certls raparigas O ':ir.
de vida pouco acommendallel.

li as su
,

.

Chegam sempre com o ({e'llpres!O� a,
",..., O1a111111. ôe-

Oc

e

�'
N,)la-se-lhes sempre o es\ygn��da�,

: ,mnclador: exaggero 1�h�0�� °simp\e� ".V,� : um, cert� r tso: cana 1 do; �
. li • gesto, ate: .' d recccw Brasl
J? E iI1teressan\e, chegam; eS�otel pa tid;:>1

,

'1.
pad!lmen te,'. Raras, procuram COlO',

'. ra a Qrim'e1�a re:t!lcã�'o\ta de. carro ou me ti). Qutras dao t:ma_" deixam de ii a 01°1
J : le auto; e ,tohdU ��berta de sapt!, mal eud,

• • .erta ecasm a. '

'. , VOIes.,·
'

nec
.
'. ,,,,,,,dld' '0'" ar

r Q "',,',,' Imp}:d"
, � Dl eueve se paga

'

,

.\ '

�

.�:
lO�' d� carne.

_ a' no�sa autoridad�\br�
.' Não sábem�� s: tlbsennção que

ora�nQI,. ': ')nlícial e�cap' .'
" oh

. � !ll2:�lfI()s. ainda é tempo ,de "

,'1.\ Se e�capOu... �, ttâ
',1 \ ernedbr. ,0 ma1.-n.élOnge. De'umpulo\ha".): A «casInha, na "

.
" I'dc,

� ,'ll�ailç I-se
a pOr\a�:___�_,_laQ ,

�
. ,

,

Morte aos 40
n

I Ainda ao tempo do regime soviético, foi descoberta em pequena aldeia dos Montes
Urais a "seita dos subterrâneos". Os adeptos achavam que a Bíblia fixava o limite da II
'vida humana em 40 anos, No dia do 40° aniversário, o aniversariante era conduzido
para dentro de.uma caverna, sem comida, ondemorria por desnutrição.

PIERO RAGAZZI

CARLOS DENK
"
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Esclarecimentos sobre factoring
,

.

cobra o denominado fator de compra, que nada mais
é do que a fixação de úm preço para a compra e ven

da dos títulos de créditos. Este fator é fixado de acordo
com os critérios adotados pelas respectivas factorings,
e, segundo constano site daAnfac (AssociaçãoNacional.

. ..

das Factorings), compõe o fator.de compra o custo de
fundeamento (capital próprio;mútuo de sócios,mútuo
de empresas coligadas, empréstimos bancários, taxa de
desconto bancário, taxa de juro do CDB), taxa equiva
lente; advalorem, carga tributária e expectativadelucro,
Portanto, quem cobra juros é banco; que faz operação
de crédito; e não factoring,que cobra um fator de com-

pra nos títulos que adquire.
Outro ,ponto que merece destaque

.

refere-se à responsabilidade do fatu
rizado na boa origem dos títulos ne

gociados e, consequentemente, pelos
respectivos adimplementos .. Até por
que, infelizmente, já virou prática co- •.

.

mum a emissão de títulos sem lastro
no mercado, e osentimento de impu-

. nidade que assola a sociedade incen
tiva esta prática tão lamentável. Desta

.

forma, além do faturizado responder
'pela solvência do crédito, pode tain -

y

bém, responder pelo crime de emissão de duplicata
simulada, cujo ilícito consiste em emitir e colocar em
circulação fàtura, duplicata ou nota de venda não
correspondente àmercadoria vendida, em quantida-
_de ou qualidade, ou ao serviço prestado.·

Como visto, ambas as partes, faturizador e faturi-··
zado, podem incorrer nas penalidades da lei'caso não
sigam os seus ditames, pois/ como dito anteriormente,
a emissão de títulos sem lastro é tão comum quanto a

prática da malfadada agiotagem, que até hoje acaba

sendo confundida com a operação de-fomento comer
cial. Nunca é demais lembrar: aquele que empresta
dinheiro, cobra juros acima do patamar legal e não faz
parte do Sistema Financeiro' Nacional, pratica agio
tagem, sinônimo de usura. E jamais podemos cogitar
qualquer semelhança entre aatividade lícita e essencial
à manutenção e sobrevivência de inúmeras micro e

médias empresas com aquefa desvirtuada e simulada,
que acaba enterrando os desesperados por crédito ..

rá qu� sabemos realmente '0 que. é factoring
ou a confundimos com outras atividades? Para.....
ão restar dúvidas, cumpre desde já esclarecer

__"que factoring é a prestação de serviços em base
contínua, os mais variados e abrangentes, conjugada
com a aquisição de créditos de empresas, resultantes
de suas vendas mercantis ou de prestação de serviços,
realizadas a prazo: Ou seja;a fomentada ou faturizada,
que nada mais é quea cliente da empresa de fomento'
comercial que realiza vendas ou presta serviços cujos
pagamentos se darão aprazo, e estaadquire os respecti-

,

vos títulos de crédito àvista.

IMAGEM DO DIA

Mas os serviços de uma factoring
não se limitam a isto, já que esta .ainda
ajuda na aquisição de matéria-prima, I A emissão deI

na organização da contabilidade, no títulos sem lastro é
. controle de fluxo de caixa, na busca de tão comum quanto a
novos' clientes, expansão de vendas, prática da malfadada
análise dos sacados, entre outros; Luiz agiotagem, que até
Lemos Leite, o mais renomado doutri- hoje acaba sendo
nador brasileiro sobre o assunto, escla- confundida com a

rece: liA consequência de. toda aquela. operação de fomento .

gama de serviços prestados justifica-se comercial.

para facilitar avenda, àvista, e a compra,
em dinheiro, dos direitos das vendas
mercantis realizadas, a prazo, por suas empresas-clien
tes, propiciando-lhes a oportunidade de negociar os dí
reitos, representados por títulos de crédito",

Tendo emvista que suas atividades não são equipa-
'

radas às bancárias, não há necessidade de autorização
do Banco Central para seu funcionamento, bastando
que seus atos constítutívossejam registrados e arquiva
dos nas Juntas Comerciais do país. Justamente por não
se enquadrarem como atividades do sistema financeiro
nacional, não podem atuar ou se apresentar como tais,

-

sob pena de incorrerem em crime, em especial OS pre
.. vistos nos artigos l° e 16 da Lei 7492/86, bem Como no

artigo 160 do Código Penal.
Cumpre ainda lembrar que a principal atividade

das instituições financeiras é a captação de recursos

no mercado, bem como' o empréstimo a terceiros me
diante pagamento de juros, que correspondem à re-

.

.. muneração do capital. E falando em remuneração, é
valido também relembrar que a empresa dê fomento

"

" F
esta Junina aconteceu no fim de semana
na Escola �ão José, de Cor�pá. Entre as

. atrações estavam danças folclóricas, jogo
de capoeira e apresentação do Boi déMamão
da Escola Aluísio Carvalho de Oliveira.

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

Empresa Sapataria Canhotinho Ltda-ME, CNPJ: 02,549.48?/0001-91, Inscr.Mun.:
21347-1, situada na Rua João Marcatto, 265, Centro, 'Jaraquá do Sul, SC, comunica o extravio
de blocos de notas fiscais de serviço, com a seguinte numeração: 001 à 050,151 à 200,351 à
400,401 à 450,551 à 600,601 à 650,651 à 700, 751 à 800,1051 à 1100, 1201 à 1250,.1251
à 1300, 1301 à 1350, 1551 à 1600,1651 à 1675,1676 à 1700 e'1876 à 1900.

COMUNICADO
O Sr. Néri de Carvalho, CPF 398,333,569-15:comunica que requereu junto à Fundação.

Jaraguaense de Meio Ambiente - FUJAMA, Licença Ambiental de Operação - LAO para o
loteamento residencial New Ufe, com instalações à Rua 05- Prefeito José Bauer, Bairro Rau,
neste município de Jaraguá do Sui. A partir desta data, passa a transcorrer o pra_zo de 20
(vinte) dias para impugnação do pleito junto à FUJAMA, dependendo ainda o licenciamento
do atendimento à legislação vigente e das condicionantes definidas pelo órgão ambientai.

SERViÇO ..

MÚSiCA
Show gratuito
no Sesc dia 11

IN RIÇÃO
Aula de dança

no sábé}do, dia 12
o Centro de Bem Estar e Voga Inti Li

ceu da Vida promove no sábado, dia 12,
um Aulão de Dança do Ventre' e Dança
Indiana. O curso será ministrado pela
professora Salimi Mehana, a partir das

-:

14h30. As vagas são limitadas e a ins

crição pode ser feita pelo telefone (47)
3372-0588. A sede do Centro de Bem Es
tar e Voga é na rua José Menegotti, 344,
no bairro Nova Brasília.

CRUZEiRO

Promoção·premiará
casal de namorados

AGRICUlTUHA
Mudas serão
entregues hoje

Entrega das encomendas dá Campa
nha de Mudas Frutíferas e Arbóreas será
realizada hoje, segundo a Secretaria de Agri
cultura, das 8h às i 1h30, nopavilhão B doPar
queMuhicipal de Eventos. Quem não puder

,

comparecer nesta'data, deve mandar um

representante para buscar as mudas, pois
- elas não poderão permanecer no local.Mais
informações pelos telefones (47) 2106-811J
ou 2106-8114.

-.,

Jaraguá do Sul faz parte do roteiro da
cantoraAna Paula da Silva e do violonista
Chiço Saraiva em turnê dos dois artistas no
Brasil eArgentina.A apresentação acontece
nesta sexta-feira, dia 11, no Centro de Ati
vídades do Sesc (rua JorgeCznierwicz, 633,
próximo da SCAR). O show, com início às
20h, tem entrada gratuita e vai apresentar
no programa composições próprias de Chi
co eAna e peças do folclore brasileiro.

O .Shopping Center Breithaupt e a CVC
Turismo promovem concurso do Dia dos
Namorados. A participação é gratuita, bas-

.

tando -aos interessados preencher cupons
até o dia 12 de junho. Os IV melhores ga-'
nharão vales-compras no valor de R$ 500
e um jantar na Choperia Sallon. Durante o

jantai, o casal responderá a uma loteria cul
tural sobre a Copa dóMundo. O casal ven
cedor terá direito a um cruzeiro marítimo.
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Votação napróxima te·
Pedido de vistas Ide Adernar Possamai (DEM) foi aceito ..no plenário

"

. .

Funcionários públicos 'e militantes de esquerda lotaram o plenário para ouvir a leitura do relatório, na expectativa que ele fosse votado

· JARAGUÁ DO SUL

A votação do relatório final
da CEI da Schützenfest está

.. confirmada/para a próxima
terça. U adiamento ocorr.eu
por um pedido de vistas de

·

Adernar Possamaí (DEM).

que foi apontado na CEI, a diretora
'

de Habitação e ex-presidente dá

Câmara, <Maristela Menel (DEM)/ a
vice-presidente do Sinsep, IdineiPe-:

. try, o pré-candidato a deputado fe
deralAirton Sudbrack (Pl) e o atual
presidente da ACSM (Associação
dos Clubes e Sociedades de Tiro do
Vale do Itapocul.Celso Hille, presti-
gíaram a sessão.

Corria o plenário ficou lotado,
, o que não é de costume, os alunos
da Escola de Ensino Médio Alvino

-

'der do'governo justificou o

edído alegando necessida
de de tempo para analisar o

...."Idocumento, que foi lido on-
tern à noite na Câmara. ''A comis
são trabalhou durante seis meses,
mas outros cinco vereadores não
fizeram parte. Não quer�mos fazer
um pré-julgamento, por isso deve
mos anallsar o texto" corri tranquili
dade", afirmou.

,

.

A presidente da Câmara, Natá
lia Petry (PSB), concedeu o pedido
e solicitou que os demais vereado-.
res assinassem as vistas coletivas,

·

garantindo a, votação na próxima
. O presidente da comissão, Jean

terça-feira. A solicitação foi aceita Leutprecht (pC do B). parabenizou
por unanimidade. 'Acredito que

os vereadores que participaram da
·

uma semana é Um tempo bastante
.

CEI e a equipe técnica da Câmara. O

amplo para que todos possam fazer vere�d�r le��r?u q�e � �ção. da
a apreciação do relatório", comen- co�ss,a? nao e�ulgar e S.llllmve�tig_:rr
tou. O documento será votado por'" �s indícios de_rrregulan�ades..Nao
inteiro n� próxima semana. e a �ossa funçao f�r o��gamento,

Asessão de ontem à noite come- por ISSO O termo em tese sobre as

çoumais cedo (às 18h) para a leitura acusações. � �el�t�rio �er� enc�-
'

do relatório. O plenário ficou lotado nhado ao Mínistérío Público, T�bu-'
com a participação de funcionários' nal de .Contas d�,Estado, Prefeitura
da Prefeitura, militantes de esquer -

e Receita Federal, declarou.

da, que saíram insatisfeitos com o

adiamento. O presidente da. Pun- • Giovanni Ramos

dação CUltural, Jorge Luiz de Souza, giovanni@ocorreiodopovo.com.br'

"

Tribess, participantes do progra -',
- .

ma Câmara.Com Você, tiveram

que ficar em uma sala separada .

até o auditório esvaziar, após a' dis
cussão sobre aCEI. '

.IINão queremos fazer um
pré-julga·mento, por isso
devemos analisar o texto

,

com tranquilidade". ,

ADEMAR POSSAMAI (DEM)í VEREADOR
.

...

"', '."
.. ".' "",:

Souzalevou um contrato para provar que não assinou a cessão da marca

" '

.

Souza contesta relatório
o presidente' da Fúndâção, Cultural, Jorge Luiz de Souza,

não gostoudo que ouviu no plenário. Acusado de improbidade
administrátiva no relatório final, Souza 'se irritou durante. a lei
tura do documento e deixou o local criticando o relator Justino
da Luz (PT). Com um contrato na mão, Souza contestou a sua

..

participação na cessão da marca SChützenfest, de proprieda-
, .' 1

de da Fundação Cultural. "Falaram que eu cedi a marca? Onde

·�stá a prova? Os contratos não possuem a minha assinatura,
como podem me acusar?", desabafou.

Sudbrack avisa
que 'vai pedir
abertura de GP

O pré-candidato a de

putado federal Airton Sud
brack (PT) anunciou após o
final da leitura do relatório
da CEI que irá fazer uma
denúncia formal contra os

acusados, para que seja ins-
-

taurada uma CP (Comissão
'Processante). Para o pré-'

.

candidato, as irregularida
des' 'apontadas' na CEI são

graves e merecem uma in

vestigação mais profunda.
"Vou precisar dos docu

mentos e não apenas do que
foi lido do relatório. Mas vou

providenciar isso durante a, -,

semana. É um dever de ci
dadão fazer a denúncia para
que seja ihstaurada uma CP.
Estamos falando de dinheiro

público'scomentou.
Se Sudbrack . protoco

lar a denúncia na Câmara,
o plenário terá que'decidir
se acata ou não o pedido de

investigação: Com' maioria

simples, o Legislativo. aceita
a denúncia e instaura uma

Cp, nos mesmos moldes da
comissão que investiga o

. uso do Refis porparte do ex-

.

secretário Ivo Konell. O rela
tório final de uma Cl" pode
pedir a cassação da prefeita
Cecília Konell (DEM), con

sumada com votos de dois

terços da Câmara.

Para Sudbrack, as
denúncias são graves e
precisam ser investigadas
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CHARGE

TOQUE DE RECOLHER EM MASSARANDUBA

EDrTORIAL
-

Rumos do trsnspcrte .coletivo
"lIIIas rumos do transporte coletivo de Schroeder

foram debatidos na noite de segunda-feira,
durante a apresentação do Plano Muníci

....",pal de Transporte Coletivo. Uma das ações
, previstas para os próximos meses é a abertura de
.
urna nova licitação para o ,serviço de transporte
coletivo, algo que não ocorre há 16 anos por impe-
dimentos judiciais.

'

Desde 1994, as empresas Canarinho e Trans-
'pantanal detêm a concessão do

transporte na cidade. Naquela épo
ca, aTranspantanal venceu a lícita
ção para atender o município e a

Canarinho entrou com urna ação
,

judicial questionando a escolha.
Com o entrave, as duas concessio
nárias passaram a prestar o serviço
na cidade, mas sem a obrigatorie-

'

dade de realizarmelhorias.
De acordo com o prefeito Felipe'

Voigt, em abril deste ano a Prefei-
tura conseguiu anular o processo judicial movido
pela Canarinho e ganhou o direito a abrir urna

nova licitação. Até fim do ano, "a Prefeitura deve
firmar com a vencedora urn contrato com as obrí

gações da concessionária, para garantir urn aten- '

dimento demelhor qualidade à população .

.Construção de urn terminal urbano, implan
tação de bilhétagem eletrônica e passe único, a

, exemplo do já existente em Jaraguá do Sul, .são
alguns objetivos do governo municipal. Mas para

que as melhorias saiam do papel e funcionem de
forma adequada, no entanto, a Prefeitura deverá
assumir o compromisso de fiscalizar e cobrar da
concessionária que as obrigações dela sejam, de
fato, cumpridas.

.

Em Iaraguã do Sul, o passe único e abilhetagem
,

eletrônica se tomaram realidade após' sucessivos
descumprimentos do cronograma pela Canari
nho. Além disso, usuários criticam que a integra

ção não cobre toda a cidade e

questionam o preço dueren
ciado da passagem, que é de
R$ 2,50 com o Cartão Tem ede
R$ 2,80 para quem comprar o
bilhete na hora. Outra recla

mação é o preço, considerado
caro já que não há linhas sufi
cientes para atender boa parte
dos bairros.

Hoje à noite, a Prefeitura
irá apresentar à Ujam (União

Jaraguaense das Associações de Moradores) a pro-
'

posta de construção do novo terminal no lugar do
ginásio Arthur Müller. Porém, há 'quem defenda

que de nada adianta mudar o local se o sistema
não for melhorado como urn todo.

O avanço nas discussões sobre o transporte pú
blico é fundamental para que, no futuro, O trânsito
_não se torne um problema impossível de se resol
ver, a exemplo do que acontece em algumas gran-
des cidades.

.

A 'SSA �OAA l)A
UOITE,A ÚNICA COI�
QUE TEM PARA

SHER � CIDADE
É O �IXOJ

..

DO LEITOR

Porque confio no futuro
•

"'lIIIIanue nos reserva o futuro? As
'

áginas do nosso futuro ha
erão de ser escritas pela for

...."Iça ou pela razão das consci-
ências livres? São inquietações que

. nos fàzem refletii e fazer projeções
sobre o futuro dahu
manidade.

Existe a convic

ção geral,. reafirmada
pela experiência, de

que são muito .pou
cos os que, tendo
empreendido uma

determinada ativida
de, chegam ao obje- ,

tivo perseguido. Mui
tos se perguntam �e o
fato demudarumminopor decisão

própria, melhorar uma situação ou

conquistar um futuro melhor, não
seria fatalmente predeterminado.

Porém, o destino é passível de
modificação, mais ainda, .cada ser

é responsável por seu'próprio des

.tíno, sobretudo se for levado em

conta que esse é o resultado de seus
atos, pensamentos e palavras.

Como explicar o fato de que,
anelando o homem viver, por des
cuido ou por ignorância, vá matan
dogradualmente a vida?

Essa reflexão nos mostra que a

construção de um futuro melhor

dependerá de como utilizarmos o

nosso tempo hoje. E o verdadeiro

tempo começa quando se experi
menta a realidade do existir cons
ciente e de seu aproveitamento
inteligente.

Estamos numa viagem que
tem por meta suprema a perfeição,
numa jornada para cumprir nossa

maior aspiração emais alta finalida
de - a evolução consciente. A felici
dade e a própria vida são os peque
nos trechos de todo esse caminho a

ser percorrido.
Queiramos ou não, marchamos

rumo a um futuro

que, indubitavel-'
mente, haverá de ser

benigno ou cruel, de'
acordo com o. que
tenhamos feito em

favor dele. Por isso, a
confiança no: futuro
deverá ser baseada,
na verdade, pelo ca-::

minho da razão, da
.conscíêncía e da rea

lidade. A colaboração e cooperação
serão imprescindíveis para formar a
base desse futuromelhor. '

'

E é namente humana, e não em
outra parte, onde deverão ser en

contradas as chaves que permitam
chegar a elevadas e satisfatórias so

luções, já que na mente humana é

gestado tudo o que convém à vida e
, ao progresso da humanidade. Mas,
para isso, precisamos observar uma '

estrita disciplina mental e exercer

um severo controle dos pensamen
tos que atuamnamente.

Quando' o homem aprender
bem as lições que o .conhecímento
logosóficomínístrâ, teráassegurado
para si um futuro venturoso, já que
nada pode, como o saber, favore
cer o desenvolvimento feliz da vida
humana. Sim, podemos ter a firme
confiança em um futuro digno e

" DO LEITOR
Queifamos ou não,
marchamos rumo
a um futuro que,

.

indubitavelmente,
haverá de ser benigno
ou cruel, de acordo
com o que tenhamos
feito em favor dele.

o apagãoprofissional e o futuro ,do país
.

A falta de mão-de-obra capaz de atender essa

ampla gama de exigências pode sufocar os planos
brasileiros de crescer mais de 5% ao ano. Ao lado da
infraestrutura deficitária, do sistema tributário pa
quidérmico; da.burocracia exagerada e da legislação
trabalhista draconiana, o fenômeno que está sendo
chamado .de "apagão profissional" representa um.
gargalo importante.

Vale lembrar que" ao contrário
do que ocorria algumas décadas

Ao lado da infraestrutura atrás, não são somente os profis
sionais em' cargos de comando que
devem dispor de atributos como.
visão 'estratégica -e capacidade de

gerenciamento. Hoje, as pirâmides
organizacionais não são tão rígidas.
Dessa forma, surgiram novas posi
ções; paralelas às de gerência e dire

ção, em geral ocupadas por técnicos
e especialistas que traçam diretrizes
e coordenam projetos específicos.

Incentivar a formação de pessoas
com perfil adequado a essa gama de
desafios deve ser, desde já, uma das

prioridades brasíleíras, Na-verdade, estamos atrasados
nessa jornada: o "apagão da mão-de-obra" vem sendo
debatido, há tempos, por estudiosos, pesquisadores,

,
políticos, empresários e executivos. Não fizemos quase
nada a respeito, e agora urge correr atrás do prejuízo.

F
alta gente qualificada para ocupar as vagas
que, em virtude do forte crescimento eco

nômico, começam a sobrar no país: A infor
mação está presente em estudo feito pela

Fundação Dom Cabral com as 76 maiores compa
nhias do Brasil." .

De' acordo com o levantamento, os setores mais
,

afetados são os de construção civil, indústria naval,
automobilístico, ferroviário, mo

veleiro, de transportes e serviços,
siderúrgico e metalúrgico. Sessenta
e sete por cento das empresas con
sultadas pelos pesquisadores dis
seram ser "muito difícil" contratar
funcionários.

Por um lado, o Brasil ainda
amarga um índice de oito milhões
de desempregados; de outro, so
bram vagas. O que existe, portanto,
é um descompasso 'entre "aquilo
que sobra' - uma grande massa de

pessoas sem qualificação e, não
raro, analfabetas funcionais - e

"aquilo que falta": gente bem prepa -

_

rada. E não se trata apenas de encontrar candidatos
com o certificado de- conclusão de Um curso supe
rior. Para o profissional moderno ter alguma chance
de sucesso no competitivo cenário globalizado, ele
deve se mostrar apto a lidar com os novos apelos do
mercado, com as novas tecnologias e com a necessi
dade constante de revermétodos e conceitos:

,

"

, deficitária, do sistema'
tributário paquidérmico,
da burocracia exagerada
e da legislação trabalhísta

,

draconiana, o fenômeno
, que está sendo chamado
de liapagão profissional". .

representa um gargalo
ímpertante.
"

promissor. JorgeCunha, diretor financeiro ela 800 Trevisan

Maurício Dominico,
estudante de Logosofia

, '
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Data "aquece"
",." .

oscoraçoes
easvendas
Comércioespera incremento de 7%

" no faturamento em relação a 20Q9
JARAGUÁ DO SUL

O amor está no ar. Pelo -

menos, é o que se percebe
ao caminhar pelas ruas

. da cidade. A cor vermelha
impera nas vitrines que
aparecem anda cerregadas .

de corações e mensagens.

AProximidade
do Dia dos

Namorados, comemora

do nopróximo sábado, dia
12, inspira os casais e tam-

. bém os comerciantes;que esperam
vender até 7% amais que no mês de Já em uma rede'de lojas de cos

junho de 2009. Adata égarantia de méticos, a grande aposta para acer
movimento intenso principalmen- tar o coração dos apaixonados são

te, para os segmentos de florícultu- os perfumes. "Os homens chegam .

. Ta, vestuário, perfumaria e de lojas mals indecisos e a gente ajuda a es-

de presentes, em geral. colher. Já as mulheres, conhecem
Em uma das principais papela- . melhor os gostos do companheiro.

rias da cidade, os livros de romance Muita gente está procurando perfu
ganham posição de destaque nes- me para oDia dosNamorados", afir
ta época do ano. "A gente já sentiu ma a vendedora, Nataly deMoura.
um aumento na procura. livros .

Com a chegada do frio,. as lojas
são sempre bons presentes e tem de vestuário e de calçados tam

para todos os gostos, Temos livros bém já registram aumento nas

de culinária, sobre cinema, música, vendas. Botas, tênis, sapatos e

vinhos, e, é claro, os temântícos, de- roupas mais pesadas devem fazer

pende do perfil da pessoa", comenta o parte da lista dos produtos mais
o vendedor André Guse Barbi, que procurados neste período.
sugere o romance.Querido John,
de Nicholes Sparks, como um bom

presente'para a pessoa amada. Na

Eu gosto de receberum convite

para sairpara jantar, ir em uma

pizzaria, fazer algo diferente.
-

SANDRA MAHS, 36 ANOS,
AUXILIAR DE PRODUÇÃO '

mesma loja, é possível encontrar .

.
artigos de decoração com motivos
românticos e presentes sugestivos;
como taças, 'aparelhos de foundue .

e porta-retratos com desenhos de

corações, Segundo os vendedores,
a dica é acrescentar à lembrança,
üma embalagem criativa e um car

tão com umamensagem de amor.

*'

Para ajudar os apaixonados e também,
. os indecisos, O Correio do Povo foi às lojas

o

em busca de dicas de'presentes para a data
mais romântica do ano. Os preços variam

de R$ '9,90 a R$ 226 e valesempré lembrar,
que seja qual for a lembrança deve vir

acompanhada de abraços, beijos, declara
ç�es apaixonadas e é claro, de muito amor.

: A data é garantia de
movimento intenso

principalmente, para os
segmentos de floricultura,

� vestuário, perfumaria e de
" tojas de .pres�ntes, em geral� ,

� . ,', � li .. .

\

.

."'

.. Debora Volpi ,

debora@ocorreiodopovo�com.br

Eu adoro ganhar perfumes e
jóias, Gosto de dar perfume para

- meunamorado, também.

MARLI HERMES, 39 ANOS,
AUXILIAR DE PRODUÇÃO

BLUSA DE FIO· R$ 79 VESTIDO R$ 89,90

SAPATÊNIS R$ 226
-

LIVROS R$ 9,90 a R$ 39,90 BOTA R$ 175

PERFUME R$ 74

Comércio terá horário' especial
De acordo com o presidente da Câmara

de 'Dirigentes Lojistas, Wanderlei Passold,
'

fatores como a proximidade do, inverno,
dos jogos da Copa e também a chegada do
Dia dos Namorados têm movimentado o

comércio local. Somente no mês de junho,
Ia expectativa é vender entre 5 e 7% a mais
.' .\

que no mesmo período de -2009. "O Dia dos
Namorados chega a. ser a terceira melhor

datado ano para alguns lojistas. E também
movimenta os segmentos de bares e res-

o

taurantes", destaca.
. Neste sábado, o comércio de Jaraguá do .

Sul atende em horário especial, até às I7h.

FOTOS CÉSAR JUNKES

Gosto de sairpara namorar.
Mas gosto de ganhar presentes
também.Não importa o presente,
desde que seja com carinho.

EUNICE DE MORAES, 37 ANOS .

É um dia para sairpara jantar, .

fazer algo diferente. Sair um
pouco da rotina.

Prefiro ganhar roupas e perfumes.
Mas também gosto de sairpara
passear, fazeralgo.diferente.

.

GILMAR FERREIRA DA COSTA,
• o

2S ANOS, MONTADOR
.

CLAUDIA CORREIA
PIVA, lS ANOS
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oMãejcronaabre as portas amanhã, ,com cardápio diferenciado e espaço para 100 pessoas
, JARAGUÁ DO SUL

Almoçando fQra todos os, dias,
EUsiane Chiodini teve uma ideia: abrir
o restaurante de pratos saudáveis
que faltava em Jaraguá do Sul.

_

, fundos do estabelecímento.
,

Apesar de não terem feito uma pesquisa de mer
cado formal, as proprietárias contam que experiência

,

como consumidoras, elas têm: E o que consideram

mais importante para abrir um negócio como, este

também: o conhecimento do ramo e o amor pela
profissão. "Não temos horário fixo, então é preciso
fazer tudo commuito carinho', completa Kátia. Além,

.....uando chegou a' essa conclusão, ela decidiu disso, as duas são formadas em gastronomia; Kátia
que esse seria o cardápio do restaurante que tem' ainda tem um curso demanipulação e Elisiane é pós
com aprima, KátiaMaraArenhart, e que começa graduada.em qúalidade e nutrição dos alimentos .

...a.wa receber clientes a partir de amanhã. O Mãeje- Outra parte importante do restaurante é o am

rona estava sendo planejado há cerca de dois anos, e biente. Com espaço para atender cerca' de .100 pes-
'. -

as chefs apostam no cardápio diferenciado e noam- soas, o restaurante ainda tem uma sala reservada
biente aconchegante para conquistar os clientes.

.

e pode ser alugado para eventos durante a noite.
liA ideia é proporcionar uma alimentação sau- Nos finais de sem-ana, a intenção é atrair famílias,

dável, mas saborosa, Quero deixar claro que não é inteiras com pratos típicos do Sul brasileiro, como
'comida de dieta; como muita gente pensa", brinca" barreado, marreco e ·dobradinha. Já no sábado, -12
Elisiane. Nos almoços, que serão servidos todos os de junho, um jantar 'especial será realizado para os

,dias da semana, a principal atração são as carnes 'casais que fizerem reserva.

grelhadas, com acompanhamentos, e a grande va -
-

riedade de saladas orgânicas. Destas, grande parte '. Bruna Borgheti
vem da horta do próprio restaurante, que fica nos bruna@ocorreiodopovo.com.br

,
'

,. CÉSAR JUNKES

oMãejerona tem um jantar especial programado para o dia dos namorados

o melhor do inverno está em

Santa Catarina. A adrenalina dos esportes.
radicais. O visual fantástico

- de canyons, cachoeiras e serras.

Hotéis-fazendas e pousadas para curtir o

calor aconchegante da lareira, a deliciosa

gastronomia e excelentes vinhos.
A diversão dos parques temáticos.

E as águas quentes e terapêuticas das
fontes termais, fazem' com queo inverno

daqui tenha emoções máximas em

temperaturas mínimas.

Conheça os roteiros turísticos em

www.santur.sc.gov.br
,

,

SECROARIA DE
ESTADO DETURISMO.
CULTURA EESPOm
www.soLsc.gov.br
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Sobra'vaga,.falta trabalhador
Funções operacíonaís 'enfrentam escassez de mão de obra nas mais diversas áreas

I JARAGUÁ DO SUL

Madrugar em intermináveis
filas, encarar centenas de
concorrentes e, ao fim,

I voltar para casa sem nem

sequer uma possibilidade
.de emprego.
"'-sta pode ser a realidade di- .

ária de milhares de traba
lhadores espalhados pelo

.....Brasil afora. Mas, é prati-
camente desconhecida p�ra os

jaraguaenses. Pelo menos, aos

que buscam vagas 'em funções
operacionais da, indústria e do
comércio. Exemplos se amonto

am pela cidade.
,

Segundo Errol Kretzer, coor
denador do Sine, são cerca de 600

'. postos de trabalho disponíveis so
mente na agência do município.
O cargocom procura mais signifi
cativa é o de auxiliar deprodução:
Daquele volume total, quase 160

permanecem a espera de candi
datas interessadas em cargos des-

.

se tipo ..Outra dificuldade está em
encontrar mão' de obra suficiente

para suprira procura de cozinhei
.

ros e atendentes de balcão em #

lanchonetes e restaurantes e ope
radares de caixa e empacotadores
em supermercados.

Os motivos para essa escassez

são inúmeros. Conforme Kretzer,
a maioria das pessoas que busca

recolocação não pretende reservar
os fins de semana ao trabalho. Por
isso, sobram postos com .esta exi

gência. Do lado contrário, porém;
está' a postura dos desemprega
dos. "Faltam pessoas com perfil
para serem capacitadas", explica.

Devido à carência de profissio
nais, muitos empregadores têm

.

reduzido os pré-requisitos dequa
lificação. Apesar disso, as 'empresa

.

ainda pecam em um critério. pre
sente na seleção. "Grande parte da
oferta é para quem possui de 18 a

40 anos de idade", comenta o coor
denador do Sine.

• Ke(l; Erdmann
kelly@ocol'reiodopovo.com.br

,

CÉSAR JUNKES

Manoel Marques espera estar novamente empregado em breve

,
.

, REMUNERAÇÃO NÃOATRATIVA É OUTRO PROBLEMA A SER ENFRENTADO
. . .

Área operacional Inscrições para
esta em afta no capacitação de

das psicólogas FernandaWinter
. mercado, da região ' diaristas até dia 18

e Marciele Pansera.. o que mais
,

.
"

.

dificulta as admissões é a insta-
De acordo com o secretário da

bilidade profissional dos' candi - Indústria, Comércio e Turismo de �

datas. Segundo ambas, quando
um funcionário troca constan-

. Iaraguã do Sul Célio Bayer, uma
recente pesquisa indicou que,temente de emprego demonstra
no município, existem três mil'

não ter certeza da função e do
postos de trabalho disponíveis.segmentá nos quais pretende Cerca de '90% dessas. vagas são

atuar. "Os' empregadores
.

ficam
operacionais e não exigem diplo- .

inseguros com a rotatividade",
avisam. Antes de aceitar o em-'

.

mas de cursos superiores. Contu-
do, o interesse dos trabalhadores

prego, portanto, a dica é conhe-
por 'elas fica cada dia menosla,

cer a empresa e' seus valores para
. tente. "Muitas vezes as pessoasevitar arrependímentos.
esquecem que.em alguns casos,
hri graduados com salários infe
riores a alguém qualificado para
essas funções", avisa -.

�

Instabilidade é uma das inimigas
JARAGuÁ DO SUL nas áreas de ferramentaría, torne-

Além das vagas abertas .atra- ariá'mecâníca e panificação. Mas,
vés do Sine, Jaraguá do Sul ain- '.

a profissão de maior escassez é a

da possui centenas de postos de eletricista. Ontem, eram 20 os

de trabalho a serem preenchi- procurados, "Em alguns casos, a

dos em agências particulares de remuneração pouco atrativa pre

emprego. Apenas em uma delas, judica o. processo. Isso éum pro
são. 150 ofertas referentes ao co- blema grave, pois impede' a per-

, mércio e 250 em funções opera - manência da pessoa no emprego
cionais de indústrias. No mês de e, por vezes, na própria cidade",
maio, a empresa intermediou a enfatiza.. Ele -ainda lembra que

.

contratação de 180 pessoas. cabe aos patrões oferecer benefí-

Conformeo gerente Jair Erthal.. cios e reconhecimento aos funcio

há grande dificuldade em encon- nários para não perdê-los.
trar candidatos com qualificação Em contrapartida, na opinião

PIERO RAGAZZI

IINão existe interesse
muito grande por esses
serviços por causa da

facilidade da graduação".
ctu I:JAYEtl, SECRET RiO'

Além' disso, Bayer comen

ta ainda que falta empenho das

pessoas para buscar capacita
ções. Não é difícil, por exemplo,
aulas . oferecidas gratuitamente
não terem inscritos suficientes.Sine tem 6QO postos de trabalho à espera de candidatos. Cargo com maior procura é o de auxiliar de produção

"

Grande parte
da oferta de
empregos na
região é para
.quem possui.
de iS.a 40 anos

de idade.
ERROL KRETZER,

.

COORDENADOR DO SINE

"

Sem qualquer .

"

preocupação
O açougueiro 'Manoel Mar-.

ques, 43, procurou o Sine nesta

terça- feira para encaminhar 'o

pedido de Seguro Desemprego.
Mesmo assim, se diz despreocu
pado com o futuro profissional.
"Até receber a última parcela es-

'

pera estar empregado de novo",
diz. A tranquilidade, segundo ele,
se deve ao. fato de já ter buscado
vagas outras vezes e sempre vol
tar ao.mercado imediatamente.

Inspirada pela realidade ja
raguaense, .

a Secretaria da In

dústria' Comércio e Turismo
abre mais uma turma do curso

gratuito de Colaboradora Resi
dencia1/Diarista .. As aulas são
destinadas' a pessoas que tra

balham ou pretendem se capa
citar nos serviços de limpeza e'

organização de casas.
.

As inscrições podem ser feitas,
até o próximo. dia 18; no Sine de

Jaraguá do Sul. A agência funcío- .

na na Rua Gumercindo da Silva,
161, no Centro, de segunda a sex-

. ta-feira, das 8h às 16h. São ofer
tadas 30 vagas.

Os encontros somam 28 ho
ras

.

de qualificação' profissional.
Eles acontecem entre 22 de ju
nho e<r22 de julho, sempre nas

terça e quiritas- feiras, das 14h às

17h, na Igreja Matriz São Sebas
tião: Na lista de assuntos abor-
.dados estão 'conceitos de ética, -

direitos e deveres, utilizaçãó de

eletrodomésticos, economia 'de
.

água e luz e separação. de maté
rias recicláveis.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Toque deProteger em análise
Promotor Belmiro HanischIúníor questiona constitucionalidade da lei municipal

-

, _

por ferir o direito lide ir, e vir" da
. Desde a aprovação da lei, à, .

criança e do adolescente. Polícia Militar relata que ainda
Conforme o promotor, o Esta-, não .foi necessário encaminhar

tuto da Criança e do Adolescente
os jovens para casa. Ainda segun

oferece subsídios ao governo' do o sargento Álvaro Antunes de .

municipal para assumir medidas Moraes, são poucas as ocorrên
em volta da proteção dos me- das de crianças e adolescentes
nores, anulando a necessidade pelas ruas no período da noite.
do Toque de Proteger. "Mesmo "São quase nulos os proble- "

caracterizando 'a proteção dos 'mas que envolvem 'menores na
,

menores, seria mais cômodo ins- cidade. Essa lei e uma preven
tituir a lei do que aplicar políticas ção e vem amparar o serviço da

públic�s v?�tádas para.educação, PM em parceria com o Conselho .;

e lazer, cntI?a. . '. Tutelar que tem direito de notifi- "

O Exe�utIvo sancionou o �o:- _ 'car os pais", enfatiza. Elé ressalta'
que de Proteger na segunda-feira que o trabalho de orientação dos
pass��a. En�retanto� o govern? _

.

menores já era realizado pela PM
'mumcIpal amda nao deter�I" antes da lei.
nou o modo corno aplicar a legís-

-

lação. ,Segundo o prefeito Mário
,
• Daiana Constantino

Pemando Reínke, nos próximos daianac@ocorreiodopovo.com.br' Sem ter muitas opções de lazer, praça é um dos locais mais frequentadospelosjovens de Massaranduba

JOVENS RECLAMAM DA FALTA DE ALTERNATIVAS DE LAZERNA CIDADE

,MASSARANDUBA .:

A legislação'que
regulamenta o Toque
de Proteger em
Massaranduba está em

análise no Centro de Apoio'
e Controle da Constituição.

dias, a atuação do Conselho Tu

telar, Polícia Militar .e Civil deve
,

ser definida. O projeto limita. os

horários de passeio pelas ruas e

locais públicos para as crianças e

os adolescentes.

"
Mesmo caracterizando a

proteçãodosmenores, seria .�

mais cômode instituir a
lei, do que aplicar políticas
públicas voltadas para

educação e lazer.
PROMOTOR BElMIRO
HANISCH JÚNIOR

á no dia seguinte após a

sanção da leí., o promotor
da segunda promotoria
do' Fórum de Guaramirim

' ,

,

Belmiro Hanisch Júnior pediu a

consulta sobre ã constítucíona
lidade do projeto. Isso porque o

regulamento concentra a possi
bilidade de' ser inconstitucional

",
OCORRÊNCIAS�

!

• A legislaçãoprevê que os adol/'I
pÚblicos .da ckíadese

.

'I' • Já oli I

• Aqueles com 16 e 17 s

! .- O pref
:í

lei divide opiniões entre a comunidade
. MASSARANDUBA

Mesmo apósa criação do To-
, que de Proteger,' o projeto ainda,
gera polêmica entre os cerca de
14 mil habitantes de Massaran-

,

duba.· Nesta divisão de opini
ões, um dos pontos salientados.
é, a falta de entretenimento no

município.
A estudante Iamaíra Kássia

,

dos Santos, 14 anos, acredita

que a lei é desnecessápa em.
,

uma cidade do interior e, que
tem poucos moradores, "Não
temos o que fazer nessa cidade,
se tivesse opções de lazer os jo
vens não ficariam pelas praças",
enfatiza.

Já o aluno Daniel Ranghetti,
15 anos, a medida do governo
municipal vai coibir os ato� de

vandalismo pela cidade., "Mas
saranduba realmente não ", tem

opções de divertimento,_, mas
precisamos continuar amanter a
cidade calma", afirma.

Quem compartilha da mes
ma opinião é a diretora escola
Ministro Pedro Aleixo, Maria
Auxilíadora Abelino. "A lei é im

portante porque as, crianças e

adolescentes não devem ficar

pelas ruas durante à noite. Esse
é um período que os estudantes

podem fazer as suas lições e não

,

,"'

ficar ociosos", destaca.
,A professora de' Educação

Artística Nise Lobo Bona, 62

anos, também aprova o projeto.
"Os menores ficam soltos pelas
ruas enquanto os pais traba
lham. 1s80 vai ajudar os pais a"

.

cuidar melhor dos filhos", refor
ça a ideia.

Por enquanto, o Conselho Tu
telar ainda não sabe como .atuar
diante à aprovação da legislação..
Segundo a conselheira Elaine Cos

ta, o órgão aguarda a orientação
da administração pública para a

aplicação do projeto na cidade.
'

-
'

Divergência sobre o
'

Toque de Proteger
acontece também
entre 9�,alunos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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osíção dá início ao
aniversário da ferrovia

. .

'" " '

Programação conta com resgate histórico, homenagem e eventos culturais
JARAGUÁ 'DO SUL

Já está aberta na

Fundação Cultural a
exposição comemorativa
do centenário da ferrovia
que corta a cidade. A
programação 'continua até
o fim de julho.

'

•

-

,

..... trabalho "Lá vem o trem... e

suas histórias" é composto
por 15 painéis com diver

..._. sas fotos e documentos que
relembram os 100 anos da rede

ferroviária que passa por Iaraguá
do Sul. JA exposição, que continua
na Fundação até o dia 25 de julho,
é a primeira parte das atividades
comemorativas programadas para
festejara marcohistórico e o ani
versário da cidade." ..

A exposição é resultado de um

resgate feito pelo Arquivo Histó
rico de Jaraguá do Sul, pesquisa
que começou a ser elaborada há
cerca de dois anos. Até agora, pelo'
menos 50 ex-ferroviários'e paren
'tes dos profissionais que fizeram

parte desta história já foram en

trevistados pelos historiadores. Se
gundo umadas coordenadoras do
projeto, Silvía Kita, as informações
colhidas permitiram a montagem
.de um panorama da evolução' da
rede ferroviária e sua influência no
desenvoÍvimento da cidade.

No entanto; ainda restam al

guns capítulos a serem desven
dados. O arquivo 'não teve acesso,
a alguns documentos que, estão
na sede da linha ferroviária, em
Mafra (Planalto Norte Catarinese)
eles não foram disponibilizados
porque um inventário está, sendo

'

�.feito para ser entregue ao Iphan '

(Instituto do Patrimônio Histórico
eArtístico Nacional).

Agora, os pesquisadores vão

procur� o Iphan de Curitiba ,para
conseguir as informações, com
plementares, "Sem contar que a

maior parte das pessoas que �os
procuraram fizeram isso nas duas
últimas semanas, e ainda precisa
mos confirmar algumas informa
ções", explica Sílvia. Quando 6 tra
balho estiver completo, a intenção

'

é lançar um livro sobre a história
da ferrovia na cidade.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

Exposi'ção resgata a história da linha e ressalta sua importância
para o desenvolvimento social e econômico da região

COMEMOJl.AÇÃO INCLUI APRESENTAÇÃO DE,BANDAS

, Registro de Imóveis da Comarca de Iaraguá do
Sul/SC

ISA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imó
veis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público
pelo presente edital, que ANSELMO LUIZ BRUGNAGO,
CI n0767.218-SSP-SC, CPF n° 310.512.359-87, pedrei
ro e sua' esposa HELGAMILBRATZ BRUGNAGO, CI n°
1.581.577-3·SESP-SC, CPF n° 015.567. 269-02, costu-

reira, brasileiros, casados pelo regime de' Comunhão Parcial de Bens, vigência da Lei

6.515/77, residentes e domiciliados na Rua 439-Vanderlei Modro, Bairro Vila Nova,
nesta cidade;requereram com baseno art. 18 da lei n06.766179, o REGISTRO DE DES

MEMBRAMENTO, situado na Rua 439-Vanderlei Modro e servidão de passagem S-6,
Bairro Vila Nova, perímetro Urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, apro
vado pela PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Certidão n° 400/2009,

, expedida em 16.10.2009, assinando como responsável técnico, o técnico em agrimen
sura José ClênioVargas de Oliveira CREA n° 14266-2, ART n° 3606640-0. O desmembra
mento é de caráter residencial, possui área total de 14.118,00m2, sendo constituído de
1 (uma) parcela, sistema viário e remanescentes.

,
'o prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da

ultima publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante
a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia; Av. Marechal Deodoro da
Fonseca, 1683- centro, Iaragua do Sul/SC.

JARAGUÁ DO SUL; ,31 DE MAO DE 2010.

Programação culturàl -ERRATA
-

Na matéria "O novo Festival da Canção", publicada ontem na página. 13
dO Correio do Povo, consta que a terceira eliminatória da competição acon

y
� tece no dia 17 de julho. Na verdade, a terceira etapa será realizada no dia 10

, de julho. É também na terceira etapa que o públíco escolhe um dos finalistas
-r na final, todas as decisões ficam com os jurados.

..

deve ser apresentada na,me-

tade do ano que vem: em
. agosto, uma empresa da ci-

,

dade .vai liberar um vagão
antigo que será restaurado
pela Fundação Cultural para

,

se tornar um vagão-escola. O
'

.espaço será utilizado tanto

pela Fundação quanto pela'
Biblioteca ou qualquer um
dos museus, além de servir "

como cenário para aulas so�
bre patrimônio histórico.

"O projeto foi lançado on

tem e já está no orçamento
da Fundação. Isso já aconte-

'

ce em vádas outras' cidades,
mas os marcos abrigam ou

tras coisas, como cafés, Aqui,
queremos fazer algo educati
vo" - ressalta Sidney Marcelo
Lopes, pesquisador da Fun-. '

dação Cultural,As adaptações
do novo marco histórico da
cidade devem ser concluídas'

por volta de junho de-2011.

Os 15 painéis ficam na

Fundação .até o. dia 25" e

, depois serão expostos no

Museu da W-eg e no Museu

Wolfgang Weege. A progra
mação não para por aí: em

todos os sábados de julho;
às 17h, uma banda da região

, se apresenta na Praça Frarí

ça Vosgerau, que fica entre

a Fundação Cultural e a Bi�

blioteca Pública Municipal
, Rui Barbosa.

No dia do aniversário'
da cidade, uma sessão cí
vica prestará homenagem
aos antigos' trabalhadores

,
.

da estação ferroviária e um
'

encontro vai reunir as cinco
etnias da colonização jara
guaense - alemães, italia-

. nos, poloneses, húngaros e

negros - em apresentações
,aitísticas com pratos da culi
nária típica de cada cultura.

Uma das novidades só

EDITAL

-rI

,

�I
I

I

I

A.OFICIALA
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(ELTA tn 'LIFE ·2P -2011
.'

•.Vidros verdes
• Conta-,iros
• Breakll�t
• Menor tndice de
reparabiUdade da
categoria (CESVO

• Baixo valor de
seguro

NOVOMOTOR DE78cv" emnomia + autonomia

CLASSIC - 2011
�-

EXEMPLO DE SJMULAÇÃO DE FINANCIAMENTO,

111PDrcela:R$483 12(JPtlrCl!'O:R$444
24°PDrc:ela:R$4D2 3611Parcela:R$ 360

. 4Ir'PD.rce/o:R$ 3'18 6DIIPtítrela:R.$275

APARTJRDE

R$26.990

MOTOR78tv

Aut{lljO'rl'tlade
.

até 1.00IH.JTI
GOmf.lmUnque
t1e:tOl1lbustillel.

Purla-m.las com
Cilpaádllde pata

390fltlt>!;,

PRISMAMAXX 1.4 - 2011
ENTRAOADE

R$11.990

• Ar quente
• Desenibaçador do
vidro traseiro

• Protetor de cárter

MOroR9?cv

• Ar-condicionado
• Direção hldráuli�
• Conjunto elétrico
··Alarme

MOTOR DE 10Scv

MERIV" JOY - 2011
PORAP.ENAS

R$44A90CONSÓRCIO
NACIONAL

Celta 1.0 Life, R� 2 portas, Flexpower, ano/fabricação 2010, ano/modelo 2011. com preço promocional à vista de R$ 23.9So.oocom taxa promocional de
0.49% arn, com 63,19% de entrada e saldo financiado em 12 parcelas mensais. TCC e IOF não inclusos. CET: 6,04% aa.Classk 1.0. 4 portas, Aexpovver.
ano/fabricação 2010. ano/modelo 2011. com preço promocional à vista deR$ 27.324,00 ou entrada de 40% (R$10.930,00) e saldo financiado em 60 presta

ções decrescentes (Sistema.deAmortizaçãoConstante- SAC) sendoa primeira deR$ 483,00 e a última de RS 275.00 com taxa de 1,29%a.m. e16,63%a.a.
TCC e IOF não inclusos. CET: 16,63% a.a. Totalizando R$;J4.180,67 - Para mais informações sobre este plano. consulte às concessionárias da Rede

ChevroletPrisma 1.4Maxx, R71, Econoflex. ano/fabricação 2010, ano/modelo 2011. com preço promocional à vista de R$29.990,00 ou entrada de'4Q%
(R$11.990.00) e saldofinandarlo em 60 prestações de R$ 399,18 com taxa deo.99%a.m. e12,55%a.a. TCCe IOF não inclusos. CET: 12,!;5%a.a. Totali-
zando R$35-946,80.Meriva Joy 1.4. POH, 4 portas, Econoflex, ano/fabricação 2010, ano/modelo 2011, com preço promocional à vista de R$
44990,oo.Condiçãesválidas paraveiculos Chevrolet o km para os veículos disponíveis nos estoques, não válidas para modalidade de venda direta
da fábrica, taxistas e produtores rurais. Todosos planosmencionados estarão sujeitos a.prévia aprovação de crédito. As condições poderão ser al-
teradas sem prévio aviso. As imagens dosveículos são ilustrativas. Ofertas válidasate12 de junho de 2010.

COMPLETA

[ H � 'l ry 8 L C T

• O·melhorcusto/benefício domercado.
• Plano Econômico - pague em até 80meses

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua ,Expedicionário João Zapello, 214 - Centro
Jaraguá do Sul' - SC

Fone: (47) 3274-0100 - wwW.iavel.com.br
Javel
NEGÓCIO BOM DE VERDADE

.

.
.

. ;
A promoção "preço abaixo de custo" é válida para o carro Mille 4 portas, cor azul buzios, chassi n? .64 74471 (somente uma unidade). Itens de série: 'limpador e desembaçad'or com ar quente, valor de R$ 23,990,00. Sieno 4 portas, cor branca,
chassi \lo 21 19489 (somente uma unidade). Itens de série: 'limpador e desembaçador, ar quente, roda aro 14 e pneus de. aço, valor de R$ 26,990,00. Promoção nõo é válida para negociação com troca. 'Ofertas válidas oté 01/07/2010 ou

enquanto durar o estoque. Imagens de caráter ilustrotivo. A JAVEL reserva-se o direito 'de corrigir possíveis errosqróficos. Prornoçõo Dia Uno: consulte o reg'ulamento completo no site http://novouno.fiat.com. r/ rorno eríodo participação;
de 14/05 a 16/08/201 p. Data do sorteio: 27/08/2010. Certificado de Autorização Caixa n? 6-0354/2010. '", . ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,

'

,

2008, Prata, Flex, Ar-cóndicionado, Direção Hidráulica, Viords,
Travas e Espelhos Elétricos. Cd Player, Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Air 8ag II, Freios Abs.

.
'

2008, Preta, Flex, Ar-condicionado, Direção Hid. Vidros, Travas
-

e Espelhos Elétricos, Cd Player, Freios Abs, Air Bag II, Câmbio
Automático, faróis de Neblina, Bancos em Couro.

3370-7500.
S Rua Walter Marquardt, 2670

�o CLIENTE E ESPECIAL, VENHA CONFERIR!

. Taxas compartilhados com o mercado

2007, Prata, Flex, Ar-condicionado, Vidros e Travas Elétricas.
. �"

Para nós um ótimo negócio têm que ter mais que uma assinatura émbaixo, '

,

Garantias, Comprometimento, Responsa�ilidades e Muita Segurança. Maurá Veículos garante.

J
,

Carros com procedência Transparência na negociação

Nós garantimos o preço

2007, Dynamique Aut. Cinza, Ar-condicionado, Direç�o Hid.,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Cd Player cl Magazine 6 Cds,
Faróis de Neblina, Câmbio Automático. Freios Abs, Air Bag fi, Rodas
de Liga-leve, Piloto Automático, Controle de VelocidaOe.

2007. Preto, Flex, Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Travas
Efétricás, Alarme, Limpador e Desembaçador Traseiro, Cd Player.

2007, Vermelho, Limpador e

Desembaçador Iraselro, Ar-quente.

Rua Angelo Schioéhet, 80 I Centro Jaragu'á do Sul se
.

2008, Prata, Flex, Ar-condicionado, Direção Hidr.áulicg, Vidros,.
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desernbaçador

.

Traseiro. Rodas de Liga-leve, Cd Player, Freios Abs, Air Bag II.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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WS Imóveis agora com

consultoria Habitacional!
Façilitamos seu processo
de 1inanciamento pela
Caixa Econêmica Federal"�__

//

7
(O
LO
LO
N

Ü
w
tõt:
c..:>

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

Financiamentos

CAlVA
-

CAIXA ECONÓMICA FI;:DERAL
Facilitamos seu crédito Junto a CAIXA

.

.

Rua: Norberto. Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim
1

. (47)3373·3404 I 3-373·00

<;__
.,

* tasas Prontas
* lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* loteamentos PrQprios

Estratégias Financeiras e de Custos

360 - 23 de Julho de 2010

'360 09 de Julho de 2010
18h30min às 22h3Úmin

8h às 17h

18h30min às 22h30min
8h às 17hGerenciamento de Projetos

Curso eH Período Horário Dia da Semana

Operador de Telemarketing - GRATurro 200 07/06 a 15/09/2010 8h às 11 h30min 2a a 5a feira
O erador de Telemarketin :. GRATUITO . 200 07/06 a 15[09/2010 13h30min às17h 2a a 5a feira

20 11/06 a 23/07/2010 19h15min às 22h15min 6a feira
15 14/06 a 18/06/2010 19h15min às 22h15min 2a a 6afeira

19/06/2010 a 16/04/2011 8h às 12h30min Sábados
26/06 a 14/08/2010 , 8h às 12h

Anúncios com 'lalidade de 5 dias após a veiculação.

-Residencial

Monet·
No· Centro em

Guaramirim -

Condomínio
-

Fechado, área
de testas,
área fitness,
playground.
Aptos Com
03 dormitórios
com suíte,
02 dormitórios
com suíte.
02 dormitórios
sem suíte

•

I

..

\
Atendimento com

local, hotel e motel

9922-2047
Aberto de S_egun�a a Sexta.
Horário: Das 19h às 04h.
Rua Joaquim Francisco de Paula, 105
Chico de Paula

3273·2347 I 8853-9716.1

COM SEU
) ENCANTO
E SIMPATIA

.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CENSUPEG: Reconhecido pela
qualidade dos professores

l

,

advindos de RS/PR/SC
Curso presencial -

Formação de Valores·
Marketing Pessoal

,. Formação de Líderes

Relaçõ�s Interpessoais
Formação de�quipes
Comunicação e Expressão
Atendimento ao Cliente
Negociação e Vendas

� Na compra do curso Assisténte Administra!ivp, o curso de infornlátiea ou Montagem de Computadores serágratuito;
"'"

Conceitos Adm:inistrativos
Noções de Matemática
Faturamento e Financeiro

-

Estoque e Compras
Finanças Pessoais
Depártamento Pesseal
Cadastro, Crédito e Cobrança

", • Windows
.• Wo:rd
• Excel '

• Pnwer Point
$!.� •. Anti-vírus

-

• Compactador de Arquivos
• Internet
Curso de

MONTAGEM E MANUTENÇÃO
de Computadores

Materi'á, Didático. j
G-:tAT1S--'-�

, +
�------.._.- ! -"

1 5OOL de desconto I
. /0 nas parcelas !

'illI )
. .

r:»
��

Módulo

PESSOAL

. WWW.cebraC.COm.br

www.espe
.. '

el,S�COm�br

.
.,

, , .
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.1

,
.

..

ENTRADA
DE .

.

R$

,

.. . 1

.

� Ll�Uú_��

Aceitamos �r�,
FGTS ou outro Imoyel
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tz: COMPRAS-SE

'1'11111/1':: ODA-SE
Bambuzal-' Doa-se bosque de bambu, Tr:3273-
2347

CACHORROS - Doa-se, adu�os, pequeno e mé
dio porte, fêmeas e machos. Tr. 3276-0340.
Colchão- Aceito doação de colçao, .urgente.
Tr:8846-2797

Filhote de gato- Doa-se, sem raça definida, ma
cho, 2 meses aproximadamente, já desvermifu
gado. Tr:3276-4603/9911-7667 Karla.

Labrador-Doa-se, preto, macho, que foi encon
trado nas redondezas da R. Marechal Deodoro
da Fonseca, idade aproximada de 1 ano. Tr:9919-
2412/3371-4309 .

i: VENDE-SE
. Aparelho de CD- Vende-se, Tr:3376-4050
BARRA PARALELA - Vende-se, de alumínio.
Tr:8843-2·125.

Barraca- Vende-se para 3 pessoas em ótimo
estado. R$150,00. Tr:3370'-2257 ou 9111-0825

Berço e Carrinho de passeio- Vende-se, em bom
estado, R$300. Tr: 8461-3259 3376-6164 após
da 15 horas

BICICLETA - Vende-se, feminina, antiga, própria
pi colecionador. Tr. 92116664
BICICLETA - Vende-se, masco 18 marchas,.

.
R$120,00. TR. 3�700983
Bicicletac vende-se, feminina, 18 marchas,
R$50,00. Tr: 3372-1257

_ Bicicleta- vende-se, infantil, R$50,00. Ir; 3372-
1257

'

Caixa seiadà- Vende-se, sud de 12pp, pioner,
R$80,BO. Tr:3376-4050
CAMA - Vende-se, casal, madeira maciça,
R$150,00. Tr. 3276-0340
Cerca de alumínio- Vende-se, 3 cercas para
muro, medo 1 m de Murax1,4m de comprimento.
Tr:3370-3110

COMPUTADOR - Vende-se, pi trabalhos gráficos,
completo, Quad Core 2.5Ghz, 2Gb, HD400Gb,
placa profissional Nvidia, Quadro FX570,
R$2.300,00. TR. 9978 6795 Raquel
Computador-Vende-se, tela LCD, R$9990,00.
TR:9942-9613

.

Computador-Vénde-se, usado(em bom estado), .

teclado abnt II portugues, mouse op�co, caixas

Tr: (47)· 9220�9995 (47) 8422-930,5 i

..

Maquina de costura- Vende-se Overlock SunStar
semi-nova 7.500 pontos.R$1.300,00 Av. Tr:3273-
7163

Maquina de costura- Vende-se reta automática
eletrônica R$2.000,00, Overlock '1.800,00, Over
lock R$500,00, Overlock R$1.000,00, maquina
de bainha R$1.500,00 e catraca R$2.500,00.
Ao adquirir todas as máquras, ganha uma pis-

.

tola para limpas as peças. Tr:3370-7031 após
as 15h30.

Mármore- Vende-se, pedra de mármore, 1 mX� m,
R$1 00,00. Tr:3376-4050

.

Mercearia- Vende-se, em pleno funcionamento.
Tr:9112�947

Mesa Digrtal- Vende-se, Wacom Bamboo Fun,
com 4 pontas, caneta + mouse, praticamente
zero. R$500,00. Tr: (47) 8405-4561 Márcio.

MESA RUSTICA - Vende-se, nova, 8 cadei
ras, centro giratório, madeira maciça e couro,
R$2.500,00. TR. 3055-3756 à. noite .

Mesa- Vende-se, 3m de compromento, 80cm de
atura com 2 cavaletes e 2 bancos.Tr:3370-6652
Altair :::-
Modulo Boss- Vende-se,900 watz, R $1DO,00. Tr:
3376-4Q50
MOENDA DE CANA - Vende-se, semi nova. TR.
33705622

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

MOVEIS - Vende-se, apenas 'fano de uso, pi loja
de roupas fem., em MDF, cores, caramelo e bran
cê. Balcão, caixa, balcão expositor, provadores, 4
araras, 2 tablados de vitrine, 3 manequins, painel
decorativo, sotás e tapetes. Tr:9903-9535.
MÓVEIS - Vende-se, escritório, 2 mesas,1 ar

mário, 2 portas, 1 balcão, 2 cadeiras giratórias,
4 cadeiras fixas, 2 cestos de lixo, 1 caixa de cor
respondência. Tr. 47 8443-3999 ou, 3376-1996

MOVEIS ANTIGOS - Vende-se, cama cl aprox.
90 anos, mesa grande c/11 cadeiras acento de
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couro, balcão grande maciço. Tr. 30552255
Moveis para quartos- Vende-se, Cama Box, cabe
ceira com criado mudo, jogo de quarto infantil, e
guarda roupa. Tr: 8816-8196 ou 9626-

Móveis para sala- Vende-se, Rack, TV, sofá de 2.
e 3 lugares presto e OVO, semi novos. Tr:8816-
8196 ou 9626:7019'
Nintendo Wii-' Vende-se novo e destravado, com

.
um controle e um Nunchuk, suporte, barra de
sensor, adaptador, Cable AN e mais jogos Wii
sports (baiseboll, boxing, golf, Tennis, boliche) e
Resident EviI.R$800,00 Tr:8405-6012
OFICINA - Vende-se, de bicicleta, corupa, 'com
todo maquinário e estoque, uma ótima freguesia,
ótimo ponto comercial. Tr:3375-2798

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

Ordernadera- Vende-se, canalizada, com capa
cidade para 8 vacas por vez marca westsala Tr:
3376-0405

PADARIA E CONFEITARIA - Vende-se, equipa
mentos e balcões, semi novos, -no bairro Vila
Nova,. Tr:9652-3963.
Par de auto falantes - Vende-se, 6p novo na caixa
R$90,00 André 3275-1410 9922-8011

.

Pincher- vende-se, fêmea, aduITa. Tr:3375c2006
9146-4864

Placa video- Vende-se 9600 GT XFX 512 mega
256 bITs mais fonte Dr. Hank_ 500w. Tr: 9917-
3771.

.

Portão - Vende-se pequeno de ferro, R$10B,00.
Retroescavadeira- Vende-se, ano 00, CASA, tra
çada, R$132.000,00, aceita-se carro. Tr:9199-
7927

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

ROUPAS GINÁSTICA - Vende-se, de suplexx, cl
estoque 500pc. Tr. 8849 3600 I 47 32"73 -5144
(após 18hrs)
Salão de beleza- Vende-se, completo, em funco
namento, no centro de Garamirim, R$20.000,00,
�Iuguel R$500,00. Tr:3373-3698
Som aetornoívo- Vende-se, sub, 1 par de 69 um

par auto falante, modulo de 1200 vatz, 2 comtás,
um aprelho de CD, entrada USB + fiação com

plug e caixa para sub e corneta, e 2 super twin
twer. R$700,00 Tr: 84216497 até 13:00

SORVETERIA - Vende-se, completa, maquina de
fazer sorvete, 5 freezer, mesas, geladeira, fogão.
R$38000,00. Tr:9137-0999. '

.

Sub- Vende-se, durence 2k, de 12. 700rms 9923-
1153 R$200

"

Tanque de expanção- Vende-se, com capacidade
para 10001 de leite, marca westsala Tr: 3376-
0405

TANQUE LAVAR ROUPA - Vende-se: fibrá, 2 cu
bas, R$130,00. Tr. 3276-0340
TITULO SOCo ACARAI - vende-se, mensalidade
paga até 2014, R$900,00. Tr.33716968
TITulo Soco Baependi- Vende-se, Tr:3373-3836
&.422-2576
Torno mecânico- Veride-se, 150Bm/m comp. Em
bom estado de conservação. Util para oficinas
mecãncase auto elétricas, R$250,00.Tr:9618-
3777

Tv- Vende-se 14 polegadas, cl controle,
R$1 00,00. Tr:3376-4050

TV-Vende-se, 29 GL e OVO. R$500,00. Tr: 3371-
5270, a noite.

•

,UTENCILlOS PI MERCADO - Vende-se, serra fita
pi açougue; moedor de carne, balcão de frios e
laticínios. 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

Videogame -venoe-se. Gamecube 2 controles,
20 jogos, cartao memoria R$250,00. 9917-3771
YORKSHIRE- Vende-se filho�, macho R$400,00.
Tr: 3370-2715

• YORKSHIRE Vende-se, lindo filhote, fêmea, avo
R$750,00.Tr: 9182-2268
BAU - Vende-se, de caminhão 8,5x2,60m. de
a�ura, 2 portas. laterais, assoalho reforçado.
R$9.000,00. Tr:3275-3975. '

Portão- Vende-se, galvanizado vasculante ,
.

1,90m Mx1 ,70m Comp.Tr: 3370-3110 Fatima.

Celular- Vende-se, Nokia N95, 8gb, em perfeito
estado, com GPS habilrtado, funcionando 100%,
R$700,00. Tr:99750078

Aparelho de CD- Vende-se, com USB, apartir de
R$249,90. TR:3370-1478

Fisioterapeuta- Clinica de Estética Oferece espaço
pi estúdio de Pilates. Tr:3273-21191 9975-7708

Manutenção de computadores- Interessados
consuãe-nos, faça um orçamento temos ótimos
preços, manutenção de computadores em geral

.

Tr:99429613
.

MARCENEIRO - Coloco portas de todos os esti
los. Refonmo portas de correr, troco roldanas e

ajustes. Serviço de qualidade e preço acessível.
Tr:9902-8740 ou 9125-9932

REVENDEDORAS - Atenção, temos algo dife
rentá e especial pi você aumenfar sua (anda. TR.
32752063/91942338

Transporte- Ofereço, Fiorino para prestação de
.

serviço, transportes em geral para todo o Brasil.
Tr:8433-8233/8452-2923

I

/'ll"liIilI/I",',/lliI/I APARTAMENTOS

ALTO PADRÃO - Vende-se, 5 qts sendo 3 suites,
2 bwc, 2 garagens, cozinha grande, a�o pradrâo.
TR. 9186 6262

AMIZADE - Vende-se" 3 qtos, cl 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:QO.
APTO .

.; Precisa-se, rapaz pi dividir apto. no Cen-
tro.TR.33701270·

-

Barra do' Rio Cerro- Vende-se, com 02 dormtón-
.

os, 01 Bwc, sacada com churrasqueira, próximo
ao Posto Km7. R$120.000,00

,

Centro- Vende-se Apartamento, 3 quartos.
Tr:9602-3904

Centro-Aluga-se Apartamento, 3 quartos.
Tr:9602-3904

CENTRO - Vende-se, ed. Maximum Center,
1 suite, 2qtos, gar.salão de festas, elevador, 2° an
dar, sacada fechada com sistema reke.que pode
ser aberta totalmente qdo quiser, todo mobiliado
com móveis sob medida. R$270.000,00, aceito
financiamento. Tr:3055-2094 ou 9117-8754.

CENTRO - Vende-se, Ed. Menegotti, 2 qts + dep .

Empregada, bwc privativo, R$130.000,00, aceita
carro elou imóvel em Jaraguá I Praias I Itajaí. Tr.
3248-4258 ou 840HOOO

COMPRA-SE - Apto até R$95.000,00 à vista, de
preferência próximo ao Angeloni. Tr:9993-41 00.
CORUPÁ - Centro- Vende-se, novo cl 03 quar
tos, sala e cozinha conjugadas, 01 bwc, lavan
deria, varanda e garagem.valor R$95.000,00
aceita veículos como parte do negócio.
Tr:32748844/99298265 CRECI N° 14 237.

Ilha da Figueira- Vende-se' apto no residencial
Hilamar, 111 m2, sucre, 2 quartos e demais cômo
dos, condomínio com salão de festa e elevador.
R$165.000,00. Tr:8838-3955/3055-0788
Ilha da Figueira- Vende-se prox. weg II, com 1 suite
3 quartos e demais cômodos R$115.000,00+ fi

. nano Aceita-se carro Tr.9137-5573

ITAJUBA - Vende-se,' 2 qts, mobiliado,
R$120.000,00. Tr. 33707881 I 33761315 I
99056588 cl Leonel

Jaraçuá Esquerdo -Vende-se, prox. a Madri no
edifício D'Espanha, andarté.rreo, com área privati
va de 71 ,68m2. Contendo 1 suíte + 01 quarto, 01
vaga de garagem coberta e demais dependências.
Valor R$110.000,00. Tr:32748844/99298265
CRECI N° 14 237 ..

MEIA PRAIA ITAPEMA - Vende-se, 165,34 m2,
heliporto, 2 vagas garagem. R$600.000,00.
Tr:8408-8157 ou 8408-8159.

São Luis- Vende-se, 70m2 com 1 suíte, 2
quartos e demais cômodos, prox. ao CAIC,
R$145.000,00. Tr:3376-0389.

'1IIII/IIIPImllPlI�,

: CASAS
-

Água Verde- Vende-se, casa de alvenaria, com
3 quartos escriturada, R$110.000,00. Tr:3371-
6069. CRECI11831

.

Amizade -Vende-se, Prox. Posto Rudinick -

R$180.000,00.Tf: 3275-1594/8843-5751'
Amizade-Vende-se, com 1 suite, 2 quartos e
demais dependências, área externa com chur
rasqueira, terreno co 450 m2, todo murado,
R$250.000,00. Tr: 9979-0102 841?6-9635
ARMAÇÃOIPENHA - Vende-se, 130 m2 fica a 200 ,

metros da p@ia. Tr:9953-5627
Bananal do Sul- Vende-se, nova de alvenaria,
com 3 quartos e demais como cômodos,
Rl:! 1 0.000,00. TR:9183-8081.
BARRA DO RIO CERRO - Vende-se, 2 suítes, 1
master, cozinha planejada, lav, sacada, gar, área \

construida 200m2,'terr. 400 m2. Tr:9609-5924..

BARRA DO SUL - Troca-se, por chácara ou terr.
em Jaraguá. Tr:8824-11 07.
Centro- Vende-se, alvenaria, semi acabado, dis
tante 800m do· Angeloni novo, R$130.000,00,
aceita-se carro e parcelas. Creci 11831. Tr:337f-
6069

Chico de Paula-Vende-se, alvenaria (bloco de
concreto a vista) com Laje, com 40,00m2, 110
prox. a Menegotti Malhas, terreno de 600,00m2,
aceita-se carro e estudo proposta. Tr:33718700

, ou &407 0997

Ervino: Casa de madeira 800mts distante da praia.
Tr:3371-6605a noite com Sirley
Erwino:-Vende-se casa om 2 quartos.
Tr.91016007

ESTRADA NOVA - Vende-se, prox. a Un
erj, alv, laje, 4 qts, 2 bwc, garagem 3 carros,
R$150.000,00. Aceita casa de menor valor. Tr.
91375573 I 33716069 - Creci 11831

Figueírinha-Vende-se, alvenaria, 2 quartos e de
mais dependências. R$135.000,00, entrada +

·

financiamento. Tr:9183-?081L-3373-0098
Ilha da Figueira- alvenaria, 150m2, 5 peças, co-·

zinha planejada,·2 WC, garagem para 2 carros,
terreno com 960m2 (frente para 2 ruas), podendo
ser desmembrado posterionmente. Tr:3371-1634
fotos pelo vs33@bol.com.br

-

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

ttajuba- Vende-se, alvenaia, nova,com 3
cuartos, mobiliada, distante 300m da praia,
R$120.000,00, creci 11831. Tr: 3371-6069
JARAGUÁ 84 -. Vende-se, 385m2, 2 qtos, sala
conjugada cl a cozinha. R$50 000,00 á combinar.

, Tr:3273-7195,
·

Ja�aguá 84- Vende-se, mista 150 m da Met. Bau- .

mann, 3 quartos e demais cômodos, 80m2, ter
reno com 1600ri12, R$65.000,00, aceita-se, carro
ou terreno como 40% de ·entrada.Tr:9199-7927

· JARAGUÁ 99 - Vende-se, nova, alv, 120m2, ter
reno esquina, murada,. 2 qts + 1 suite, garagem
dois carros, prox. a Malwee, R$190.000,00. Tr.
99025885

Jaraguá 99-Vende-se, com 127 m2, área total do
terreno: 338 m2, localizada no loteamento Ouro
Verde, possui: 3 quartos, 1 sala, 1 banheiro, ga
ragem coberta, lavanderia, cozinha, toda murada,
R$125.000,00.Tr: 99644959 Marionei

NOVA BRASILlA - Vende-se, terreno cl 740m2,
casa cl 240m2, tsulte, 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 cl César.

SANTO ANTONIO - Vende-se, Joinville, alv. R$40
000,00, aceito carro no negócio. Tr:3372-1617.
Scheroeder- Vende-se, nova, 60m2, 2 quartos,
sala cozinha e banheiro, R$115.00,00. TR:9136-
0049

Schroeder-Vende-se, alvenaria dois pisos 250
mt2 centro de prox: Preferrura, muráda,portão
eletrônico,terreno de 700 m2, R$280,000;00.Tr:
(47) 3374-1828 ou 9909-7428

Shereoeder- Vende-se, Nova, alvenaria, 80m2,
aceita-se financiamento ou carro. Tr:3374-2023

Sheroeder- Vende-se, alvenaria, 2 quartos e
- demais cômodos, R$90.000,00Tr:9183-80811
3373-0098

Troca-se-casa no bairro amizade semi nova, com
suíte e demais cômodos, garagem para dois car

ros, por casa nos bairros Baependi ou Vila Lalau,
casa no mesmo padrão. Tr.9654-0907 .

Vila, Nova - Vende-se, excelente localização,
R$14D.00�,00. Tr:8428-7826/9909-5514
VILA NOVA - Vende-se, Rua Uno Sbardelatã,
ótima localização, R$140.000,00. TR. 842878261
99095514 Ademir ou Marli

Vila Rau- Vende-se, alvenaria, próx. UNERJ,
.107m2, 3 quartos, Terr.14x30-R$155.000-
Tr::9918c9996/3372-0777

z: CHÁCARAS
Corupá- Vende-se, na- Estrada Geral rota das
cachoeiras, 13.897m2, com casa de alvenaria,·

rancho, plantação, rio aos fundos; R$58.000,00.
Tr:3371-6069, CRECI11831 .

. GARIBALDE - Vende-se, 41 000m2, 3 lagoas, 1
rancho, com pastagem, toda cercada, á 70m. do
astato. R$125 000,00. aceito tert no nego"cio.
Tr:3055-8262.

.

Garibaldi- vende se, com 33.000,00m2, com

casa, próximo ao Comércio. Furlani. R$90.000,00
. acerta carro, troca por apto ou casa para locação.
Tr:3370.-6370 I 9965-9934

,

JACU-AÇU - Vende-se, 54.462,48m2, cl casa
simples de madeira, cl lagoa e energia elétrica.
R$138.000,00.Tr. 3274,8844 - CRECIISC 2716J

Ribeirã Grande- Vend-se, 13.870m2, limpo e

plano, prox23 vale das pedras R$90.000,00 sem
beferruria R43371-6069

RIO CERRO II - Vende-se, 50 000 m2, lagoa de
peixe, cachoe!ra. R$120 000,00. Tr:3376-0726.
SANTA LUZIA - Vel1.ae ou troca-se, 21.800m2,
água corrente, palmeiras,bananal, lagoa. Tr.
32752037/91184455
SANTA LUZIA - Vende-se, sítio cl 375.000,00m2,
grQta funda. Tr:337()"2855.
SCHROEDER - Vende ou troca-se, chácara no
Rancho Bom, terreno 70.674m2, 2 casas, 3 la
goas, pomar. Troca por casa em Jguá do Sul. TR.
9148-2677/ 9116-9841

.

-

SITIO - Vende-se, 120.000m2, cl arvores
frunferas, área propicia pi pasque e pague,

� R$450.000,00. Tr. 33705603/99735780 .

-- LOCAÇÕES
CASA : TRES RIOS DO SUL � Aluga-se, prox.
ao Mercado Larissa, alv. 68m2, 2 qts, sala cl
varanda, cozinha, bwc, área servo 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, alv. prox. a
Menegotti. TR. 9171-7766

de som, HD 160 Gb, gravador de dvd.rnontor
Icd 15" samsung, R$900,00. Brinde mesinha do
computador. Tr:33762271 ou 99542632.

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

D-link 2640T-3 em 1 (modem adsl2, hub 4 portas'
e wireless) ótimo estado R$180.00. 9917-3771
Escada- vende-se para maca de massagem.
R$40,00. Tr:3370-2257 ou 9111-0825'

Estabilizador- Vende-se: R$50,00 e de brinde um
mouse óptico. Tr: 3378-7160 Dulce ou Susan
FILHOTE - Vende-se,York Shire, macho. Tr:3375-
2006 ou 9146-4864.

ANTENA - Compra-se, parabólica pequena. Tr: FILHOTES - Vende-se, Collie, R$400,00. TR.
9194-0580 ou 3273-5183. 9619-8260

'

AR COND. PI CARRO - Compra-se, AC original pi FILHOTES - Vende-se, Golden Retriever. Tr.
Opala 75. Tr. 96523006 , 91162350"

Biz-Compra-se honda biz fabricada de 2006 a FILHOTES - Vende-se, York' Sh'rre, macho
2009 pago á vista. Tr.(47)9651 "8586 R$350,00 TR. 33702715

Carros-Compra-se - Carros já financiados, quta- FREEZER -4 gavefas, branco, R$160. Tr: 3273-
se e regulariza-se perante ao banco, cartório e 0884 8869-5008 Evani.
financeira. Tr: (47) 9120-0262.

_ Geladeira- Vende-se 225L e Freezer 196L em bom'
Cabelo -Compro cabelo, pago a vista. Tr:8814- . estado por R$400,00.Ir: 3275-3518
1696

.

JAQUETA DE COURO - Vende-se, pi motoqueiro,Esteira Ergométrica- Alugo estou procurando uma R$150,00. Tr. 3370-5533.
esteira para. alugar por 3 meses .Ir: 9976-4912

Jaquetas em couro -Vende-se .0.2 de motoMarci .

semi-novas, importadas da ttalia, marca
Garagem- Compre-se garagem no edifício Jara- Ixon,. R$1.000,00. Cantata com Juliano, fone
guá. Tr:3370-7160 Dulce ou Susan (47)8838-3194
Maq. De costura- Compra-se Over lock simples, JOGOS DE VASOS SANITARIO - Vende-se. TR.
até R$200,00. Tr:3370-7160 Dulce 3373-1900 Sergio
OURO - Compra-se, paga-se a' vista. TR. KIT - Vende-se, de alarme residencial instalado.
84484905 I 99790605 Tr:9944-5352.

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

.

Lanchonete e sorveteria- Vende-se, no centro, vai
ar a combinar, Completa, com 3 maq. De sorvete
e Buffet, aceita-se carro. Tr: 3372-1257

Lanchonete- Vende-se trailer lanchonete, comple-
to com chapa, cuba de aquecimento, geladeira,
pia, cadeiras e mesas e armário. Tr:9187-9332

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

LOJA - vende-se, de confecção em geral, aceâo
carro ou material de construção. Tr:8813-0934.
LOJA DE MÓVEIS - Vende-se. Tr. 99975027

Maca para massagem-Vende-se com orifício,
semi novo. R$160,00. Tr:3370-2257 ou 9111-
0825

Maq. de MARCENARIA - Vende-se, Tr. 8844-
5501

MAQUINA DE COSTURA - Vende-se, Cobertura
industrial, Nissin, R$1.400,00. TR. 33700983

CASA - PIÇARRASI BARRA VELHA - 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- Aluga-se em Tres Rios do Sul - prox. mer
cado larissa. Tr:3275-1594 18843-5751
CASA- JGUNGUARAMIRIM - Procura-se pi.
alugar, 2 qts, sala, cozinha, bwc, lavanderia. Tr.

9167-6964

GALPÃO - GUARAMIRIM - Aluga-se, 300m2• Tr.
,33701608
Galpão Comercial- Vila Lalau - Aluga-se (14 x

9mt) boa localização, acesso astato, Pé direrro
atto, .pI fins comerciais, industriais, cl Habite-se
- R$800,00 - 9918-9996

QUARTO - BARRA DO RIO CERRO - Aluga-se,
durante a semana pi moça de outrà Cidades que
trabalha em Jguae região. TR. 9149-9771. .

Quartos- Aluga-se R$220,00. Fone 91116344 cl
. Ana. Tr:3273-7523

QUITINETE, QUARTO, APTO. - CENTENARIO -

Aluga-se, mobiliados. TR. 3370-3561/9958.3197
SALAS COMERCIAIS - CENTRO :... Aluga-se, Av.
Pref. Waldemar Grubba. Tr 99975027

Enseada- Alugo casa, na praia de enseada, com
diária até R$100,00, Tr:3370-6658 após as 15:30
9212-6648

'

Galpão- Aluga-se, em Jaraguá do Sul, 850m2,
. Tr:3370-1608

Vila Lenzi- Procura-se, casa ou apartamento para
álugar no Bairro ou proximidades. Tr:9178-1437
Carmen" .

"UDlfOiIUffiIJIiUI:i SALAS
-COMERCIAIS
AGROPECUÁRIA - vende-se, Watter Marquardt.
Tr. 3370-0370

CENTRO - Vende-se, ponto comercial, com me
sanino, ideal para loja. Tr. 99791101
ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, sobrado comer
ciai e residencial, com mercado completo funcio
nando, 600m2. Tr:3370-4927.
LOJA FEM'ININA - Vende-se, C�ntro de Jguá,
moda feminina, bolsas, é acessórios. Tr.
9951.1107 I 32736762

'

Vila Lalau- Aluga-se galpão comercial. Tr:9918-
9996

Centro- Vende-se galpão, alvenaria, com estac
ionamento, creci 11831, 138m2, prox. ao centro,
R$110.000,00, aceita-se carro. Tr:3371-6069

Loja de presentes e utilidades- Vende-se, ótimo
ponto comercial, Via Lenzi. Tr:9175-1200

Salão de beleza- Vende-se, completo, em funco
namento, no centro d�Garamirim, R$20.000,00,
aluguel R$500,00. Tr:3373-3698

'.711111"WUIIIII/�llIi

TERR E NOS
ÁGUA VERDE- Vende-se, prox. ao Breithaupt, livre
de enchente, 450m2, cl escritura, R$87.000,00 ..

JR.91375573

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

.

Barra do Rio Cerro- Vende se, com 324,00m2,
próximo a Tritec. R$80.000,00
Barra do Rio Cerro- Vende-se, com 599,88m2,
próximo a Buzmaq. R$115.000,00. Tr: 3370-
6370

BARRA DO RIO CERROI PRAIAS - Troca-se,
terreno na Barra do Rio Cerro por meia água na

praia. Tr.33709217 OU 99895750

BARRA VELHA - Vende-se, terreno no tabu
leiro, trente pi o mar, 300m2, R$150.000,00.
Tr.88146407

Choco Leite- Vende-se, R$23.000,00, aceita-se
carro no negoco. TR:3373-3311 ou 9962-5885

Czerniewicz -VENDE-SE ,Rua do Pama, com 435
m2, por R$75 mil (negociável). Tr:84213179 ou
84110871.

GROTA FUNDA -Vende-se,37.500 mil
m2,R$115.00,00 negociaveis acertasse carro.
Tr.9199-9966

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se: 15x30 = 450m2,
Rua Ricardo Karssner, asfaltada, Tr.99695540
ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, 450,00m2,
R$80.000,00. Tr.3370-6370 19965-9934 I 9975-
2943.

Ilha da Figueira- Vende se, com 448,00m2, próx
imo a Associação Jipe Clube. R$86.000,00. Tr:
3370-6370 19965-9934 "

Jaraguá 99- Vende-se, localizado na Rua Oscar
Schneider, 6,13 m2, instalação elétrica. habil
'itada, água encanada habilitada, com escritura,
R$55.000,00.Ir: 996449�9 Marionei.

JGUNSCHROEDER - Compra-se, acima .de
3.000m2, Tr.33714008 I 88026635
João Pessoa- Vende-se localizado na Rua Manoel

- Francisco da Costa, com área de 472 m2. Tr:
3374-5934/9138-4176 após as 15 horas.

Loteamento Duwe-Vende-se, a partir de
325,00m2, água· encanada, esgoto, próximo a
Ceval. Valor a partir R$48.000,00. Tr:3370-6370
19965-9934
MASSARANDUBA - Vende-se, 10.000m2. Tr:
3379-1119.

Massarandutavenoe-se, na Estrada do Ribeirão
da Lagoa, área de 25.000m2, contendo uma casa
mista, um rancho, uma mangueira de bois, cinco
lagoas de peixe, árvores frutíferas e nascente de
água. aliado em.R$200.000,00, aceita-se pro
postas e casa no negócio.Tr: 3275-3052 e 8481-
3059 Estelita

.

NAVEGANTES - Compra-se. Ir: 3275-3736.

PiÇARRAS - Vende-se, 120 m2, R$70.000,00.
Tr.3275-056o..
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PiÇARRAS - Vende-se, próximo ao fórum. Troca
se por imóvel em Jaraguá do Sul. R$95.DDD,DD.
Tr: 9975-30.92.

Piçarras-Vende-se quadra Beira Marmedindo 13 x
25 = 325,0.0. m2, Rua Das orquídeas 3 lote, Valor

.R�11 0..0.0.0.,0.0. Aceita Negociação. Tr: 840.2 8775

Piçarras-Vende-se 3 quadra' da praia 24x24
576,DDm2 R. das Figueiras esq. com Pedro Bencz
Valor R$85.DDD,D Negociaveis, troço por terreno

·

ou imóy_el em Jguá do Sul,Tr: 840.2 8775

SANTO ANTONIO - Vende-se, prox. ao colégio,
c/ água, luz e esgoto, rua astataca, R$12.5DD,DD
de entrada + parcelas de um salário mínimo.
Tr.33716D69

Sheroeder-. Vende-se, 585m� pronto para con
struir, R$28.8DD,DD, aceita-se R$18.DDD,DD de
ebtrâda + parcelas Tr:3371-6D69

.

Três Rios do Norte -Vende-se, lindo terreno pronto
· para construir, pràximo a Escola Max Schubert,
· 67Dm2 (27,48m X 24,6Dm) R$R$95.DDD,DD Tr:
880.64621.

Vieiras- Vende-se, 8.448m2. Tr:96D2-39D4
Vila Amizade- Vende-se, com 3. casas, 4DDm2,
perto de escola, mercádo, 2DDm do asfalto,"
R$85.DDD,DD. Tr:9197-9D5D
VllALAlAU E ILHA DA FIGUEIRA -' Procura-se, á
partir de 6DDm2. Tr: 910.1-830.2.

VilA lENZI -. Vende-se, 3DDm2, R$65 mil.
Tr.9993-3881

D4D-Vende-se,- 90., c/ baú, direção hidráu
lica, alarme, travas ótimo estado R$34.9DD,DD
Tr:337D1478/99D3D877

'

MERCEDES BENZ l1214- Vende-se, 94, c/ baú,
branco. Tr. 9979-6850. / 3371-6368

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

TRUCÃO - Vende ou troca-se, 81, Fiat, mecânica
Mercedes, R$25.DDD,DD. Tr.9938D871

.

VW 8150. - Vende-se, 0.1, cl baú, branco. Tr.
9979-6850. / 3371-6368

ASTRA - Vende-se, 0.5, Hatch Elegance, 4 portas,
2.0. flex, preto, AR, OH, VE, TE, AL. Tr:8823-8479.
'.

,

ASTRA - Vende-se, em, preto, roda 16", ipva
pago, único dono.Tr. 9929480.0.

ASTRA - Vende-se,DD, preto, completo + teto,
R$19.5DD,DD. Tr. 99269663
Astra -Vende-se, HatchElegance, 4 portas, 20.0.5,
2.0. flex, preto, completo + película, R$31.DDD,DD
negociável. Tr:8823-8479 após 18:0.0. hs

Astra-Sedan Elegance, ano 20.05, preto, completo
com Air bag duplo em ótimo estado R$34.9DD,DD.
Tr:3376-1435/9942-9613

Astra-Vende-se, 97, Gls, completo, rodâs 16,
verde, R$17.DDD,DD. Tr:9123-7355

.

Corsa- Vende-se, Max, ano 20.0.7, 4 p, completo,
único dono, R$25.DDD,DD. Tr:84D4-3325
CORSA - Vende-se, 0.6, Hafch, Max, 1.0., 8v, 4p,
prata, AC, 01, lT, ótimo estado, R$23.9DD,DD sem
íroca. TR. 3370.4130./91313273
CORSA - Vende-se, 2 pts, 97, branco, ótimo es
tado. Tr:9177-3927

CORSA - Vende-se, 96, Super, branco, trava elé-.
.

trica, alarme, desembaçador traseiro, ar quente,
limpador traseiro, roda liga leve, R$7.5DD,DD +
11x de R$415,OD. Tr. 96156811 c/ Guilherme

Corsa- modelo novo, ano 20.0.5, R$23.DDD,DD.
TR. 3275-3538/9931�941D

.

CORSA PICK UP - Vende-se, 0.2/0.3, sr, prata,
alarme,j[ava, lona marítima, xenon e suspensão .

legalizada,R$19.DDD,DD. TR.91551154 manha

Corsa Sedan -Vende-se, t.s, 20.0.5, ar condi
cionado, direç,ão hidráulica, vidro elétrico, travas
elétricas e alarme, 68.DDDkm. R$22.5DD,DD.
Tr:9144D121. Falar com Ricardo.

Corsa� Vende-se 1.6, sedan, AC, direção hi�
dráulica, vidro elétrico, travas elétricas e alarme.
Tr:9144-D121 Ricardo

'

Corsa-Vende-se, 97, bordo, trava, rodas esporti-
. vas, película:R$1D.6DD,DD. Tr:9123-7355
Corsa-Vende-se, sedan, 99, 1.D,8v, 4p, trava,
alarme, ar quente, R$12.5DD,DD
MERIVA - Vende-se, 0.3, completa, R$5.DDD,DD
entrada + 4Dx de R$956,DD. Tr. 99886649

Omega- Vende-se, 97/97, completo, banco de
couro, teto solar, GNV, 4.1,R$15.DDD,DD. Tr.
99219163
DPALA - Vende-se, comodoro 83, azul, 2 pts.
Tr:9188-2814. _

S1D - Vende-se, 00., 2.2, 4x2, GNY, cab, Simp,
VE, TE, Al, lM, 4 pneus novos. Otimo estado.
R$25.5DD,DD. Tr:�967-9864.
S1D - Vende-se, DO., aiesel, ABS: AC, OH, prata.
TR.99239345 '

'

S-1D - Vende-se, 0.4/0.4, turbo diesel interculer,
cabo Simples, AC/DHNE/TE e sistema de rastrea
mento. R$39.DDD,DD. Tr:91 0.7-6932.
S-1D- Vende-se, 2.4S., 0.1, 2 portas, completa,
R$24.DDD,DD. Tr:33723951 ou 47 84223148.

S1D- .vende-se, complete, 'com GNV,
R$25.DDD,DD. Tr:337D-8633
Vectra- Vende-se 95, flex, branco, completo, mui-

to conservado.Tr:9197-230.9 / 3275-2245 ariane
(após as 18:0.0. hs)

•

vectra- Vende-se ano 20.01, comp. + couro,
66mil km rodados, 2.2 rnpsi, 8 válvulas com

manual e nota. Tr:3376-2776

Vectra-gls, 2.2 completo, ano 99 com GNV,
R$19.5DD,DD
Vectra-gls, 2.2 completo, ano 99 com GNV,
R$19.5DD,DD nTr:3275-3538/9931941 O.

VECTRA-Vende-se, GlS, bordo, 97,' completo,
R$17.8DD,DD - Neste valór, preferencialmente,
sem troca.Tr:8831-.8989 Vilmar

Vectra- Vende-se, 97, 2.0., Cinza, completo, freios,
baterias e escapento novos, oocumentação paga
até 9/20.10., R$16.5DD,DD, impecável. Tr:8475-
9481 Daniel ou 8465-8513 Daniela

Vectra- Vende-se GlS, com 'Ieto, 2.2, 99.
R$19.5DD;DD, aceita-se veiculo de menor valor
Com GNV. Tr: 3275-3538 9931-9410..

� \

Ilfílllfllllmllmlfll FIAT
Palio- Vende-se, 'fíre flex, AR branco, pneus Mi
chelin, doc.2D11, único dono.R$2D.5DD,DD.
Tr:9652-57D2

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

Pálio- Vende-se, ano 99, 4 p, com GNV. Tr:3275-
20.49

Pálio- Vende-se,. EDX, ano 96 modelo 97 r 1.0.,
branco em bom estado, R$3.DDD,DD de en-

.

trada + parcelas, aceita-se de entrada.Tr:337D-
92178421-6497 Rosane ou Iracema

Palio- Vende-se,fire, AO, limpador e desembaça
dor traseiro, vidro e trava elétrica, vermelho, 4 p,
ano 20.0.9, R$25.5DD,DD ou R$1.2.DDD,DD +par
celas de R$435,DD aceita-se carro .de menor
·valor.Tr:3379-D249 / 9161-1461/3379-5435

I
·

Siena- Vende-se, DO., direção hidráulica, vidro
elétrico e trava elétrica, aceita-se Parati de menor .

valor. Tr:3375-2DD6 91464864

Tipo- Vende-se ano 95 em bom estado,
R$7.5DD,DD. Tr:3376-4D5D

.

Tipo- Vende-se, 95, 4p, em bom estado,
.

R$7.5DDD,DD. Tr:3376-4D5D
-

Tipo- vende-se., ano 95, vermelho, 4p, aceito
moto na negociação. Tr:88D7-3457
UNO - Vende-se, 4 portas, compl. R$4 0.0.0.,0.0.
entrado E -I: parco Tr:9618-7945.

UNO - Vende-se, 96, 1.0., azul, R$8.5DD,DD. TR.
3370.0.983

.

UNO - Vende-se, 96, bordo, 2 portas; 2° dona.
Tr:9152-7848

UNO - Vende-se, 96, Mille Ep, 2p, R$7.8DD,DD.
Tr. 33719157

Uno- Mile Fire, 20.0.5, 2 p, com ar-cond.
R$17.DDD,DO. Tr:9979-8D4D
Uno- Vende-se, 20.0.6 2P Flex. Tr:91D1-6DD7

-

.

FIORINO FURGÃO- Vende-se, 0.8/0.8 revisada,
GNV, semi-Nova,à vista sem troca R$24.DDD,DD.
Tr:8831-8989 Vilmar

= FORD
COURIER - Vende-se, 0.6, 1.6, branco,
R$22,DDD.DD. Tr. 32731944
Courrier Vende-se, ano 20.0.3, 1.6, branca, ótimo
estado, Tr,: 3275-20.49
DEL REY - Vende-se, 83, verde, metálico, bom
estado. R$23DD,DD. Tr: 8459-8773 ou 8461-
3436

.

Del Rey- Vende-se, 89, em perfeito estado, doeu
-

mentação em dia, dourado. Tr:337D-311 o.

8SCORT GUARUJA - Vende-se, !H/92, 4 portas,
VE, TE, AR. Tr: 3372-0.416.

.

Escort- Vende-se, 94, europeu, R$4.7DD,DD
avista. Tr:8839-2879

Escort- Vende-se, Gl, 89, 1.6, gasolina,
R$4.6DD,DO. TR:3273-D216/9177-230.0.
Escort- Vende-se, Gl, ano 89, 1.6, com som
R$4.9DD,DD. Tr: 9177"230.0.
F-1DDD - Vende-se, 86, turbinada, vidros e trava
elétricos, alarme, OH, banco couro, 'completa,
R$22.DDD,DD. Tr. 99419712
F-1DDD - Vende-se, 93, diesel, cabine simples
(modelo' novo) motor mwm em. ótimo estado.:
R$27.DDD,DD nego Tr: 9973 50.52

F-1 0.0.0.- Vende-se,.94, MWM, aceita-se automóv
el em menor valor. Tr:9632-3925

FIESTA - Vende-se, DO., 4 portas, azul perolizado,
pára-choque personalizado. R$12 50.0.,0.0.. Tr:
840.5-9689

'Ka- Vende-se, 97, avaria no motor, R$5:DDD,DD.
Tr:3276-D85D

Ka- Vende-se, ano 20.0.1, image, ótimo estado,
R$1.5DD,DD entro Mais parcelas de R$454,DD.
Tr:3273-6417

.

MONDEO - Vende-se, 95 teto solar, banco elé
trico, air bàg duplo, ABS, top de linha. Tr: 3373-
8244.

Ranger-Vende_'se, caminhoneta estendida, ver

melha, STX, 94, 2.8, gasolina/GNV, em ótimo es

tado, R$25.DDD,DD, Tr:979-685D ou 3371-6368

S1D- Vende-se, 0.1, dizer, aceita-se �ilux na troca.

.
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Tr: 3372-0.665

S1D-Vende-se 0.2, 4x2, R44!lDDD,DD aceita-se,
carro em troca, revisada om garantia. Tr: '3373-
3311 9962-5885

S1D-Vende-se, 0.5, a diesel, 4x4, 2 portas .

Tr:3275-D697
-

VERONA - Vende-se, 94, LX, álcool, rodas de
liga leve, pára-choque personalizado, película.

. R$6.5DD,DD. Tr: 840.5-9689. _

Verona- Vende-se 1.6, ano 90., branco, excelente
estado de conservação, R$5.8DD,DDTr: 9918-
9996

.
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BIZ - Vende-se, 0.3, 1DDcG, sem partida elé
trica, preta, oferta, R$3.3DD,DD. Brinde capacete.
Tr:337D2D6D ou 9948-9644.

CB5DD- Vende-se, DO., alarme, luz branca, pneus
novos. Tr:337D-D479

. CG - Vende-se, 0.1, Titan 125, completa,
doc. 10. pago, prata, pneus novos, imperdível,
R$2.5DD,DD. TR. 88139714/91495390. Leandro
CG - Vende-se, Titan 125 ks, prata, c/ baú,
R$2.7DD,DD. TR. 33717317/99267616
CG TITAN-Vendé-se, azul metálico, 0.8, km12.5DD,
placa final1 paga até janeiro 20.11 R$2.DDD,DD +
23x R$232,DD Tr:84D62931
CG- Vende-se 15Dcc, 0.4/0.5, R$3.5DD,DD.
Tr:9189-�589 Giovani

.

CG- Vende-se, 150., 0.9. Tr:3373-3836 8422-
2576

CG-Vende-se, 6DDcc Hornet,D6/D7, 27.0.0.0.
km, prata, R$26.DDD,DD, pneus Michelin novos

Tr:9131-5362 Luciano.:

CG-Vende-se, '88/89, toda original. Tr:9923-1153
CVX 250. - Vende-se, 0.8, Twister, licenciada
20.0.9 paga, c/ alarme. 14,0.0.0. km. R$9.5DD,DD.
Tr:8?D2-6399.

'

.

.

'DAFRA - Vende-se, 0.9, laser 15Dcc, prata, baú
givi, c/ capa, càceado, R$4.DDD,DD. TR. 30.55-
3756/840.8-9110.'

..

DAFRA - Vende-se, 0.9, laser, 15Dcc, prata, c/
bau givi, capa e cadeado, R$4.DDD,DD + transf.'
consorcio. TR. 30.55-3756 à rioite.

DRAG STAR - Vende-se, 0.4, preta, customizada.
Tr. 33721528 / 91816689

.

Falcon-Vende-se, 20.0.4, preta, R$2.5DD,DD +

34x298,DD. Tr:3273-6(D8 á tarde com Antonio

Moto ktm- Vende-se 25cc SX 20.0.2. unico dono,
ótimo estado. Tr. 9175-6450.

MT 0.3 - Vende-se, 0.8, 66Dcc, 6.5DDkm,
R$22.3DD,DD. TR. 3370.-7144
SBX TWISTER- Vende-se, 0.7,250., ou troca por
carro. Tr:49 91526922 /3372-3333
SHADOW - Vende-se, 60.0. VT, 0.1, 2° dono, em
ótimo estado. Tr:9993-3937

SHADOW 60.0. VT - vence-se, 0.1, cromada..
Tr:9993-3937.

SUNDOWN - Vende-se, Web EVO 1 DO., 0.6, preta,
partida elétrica, grátis 2 capacetes preto. Tr:3275-
310.5

Suzuki GS SDD-Vende-se, 20.0.9. Tr:3373-D841 ,

Titàn -Vende-se 150., 20.0.5, preta em ótimo estado
e pouco rodada, R$3.8DD,DD. aceita-se em troca
Bross 150., Feizer da Yamaha ou Honda 250. ou
30.0.. Tr:3371 870.0. eu 840.70.997

.

.

TDRNADO - Vende-se, 0.4, pj trilha, c/ doc. Tr.
9220.0.0.34/ 33712697 Celso

TWISTER - Vende-se, 0.7, bordo. Tr. 337.1 3570.
/88216776
Twister- Vende-se amarela, 0.7, R$8.DDD,DD.
Tr:8832-7634/ 3273-0.068 Heitor·

Twister- Vende-se, ano 200.3, vermelha,
R$5.5DD,DDO, aceta-se carro em troca

Web- Vende-se Web preta unico dono: Tr.
910.160.0.7

XR'25D - Vende-se, 0.4, tomado,' equipada p/
trilhã,R$3.5DD,DD. Tr. 92140.486
XT 60.0.- Vende-se. moto de trilha R$5.DDD,DD.
Tr:9979-8D4D

XT- Vende-se, 66Dr, preta, 0.8, com caixa
Bagageiro, R$25.DDD,DD. Tr:3D55-DD24/9156-
1228

XT66D- Vende-se, -ano 0.5, R$18.DOO,DD.
Tr:9979-8D4D

YBR 125 - Vende-se: 0.6, -Yamaha,14.DDD km,
vermelha, c/ baú � capacete. Tr. 8443-3999 /
3376-1996

,

= OUTROS
Aero Willis- Vende-se, ano 68, totalmente original,
carro para colecionador R$15.DDO,DD. Tr:9979-
80.40..

I

ALFA ROMEO 164 - Vende-se, 95, impecável,
R$12.DDD,DD. Tr. 99888137
Besta- Vende-se, Kia gs grand' imo 20.0.4 batida
frente.Tr:99613D39

C3-Vende-se, GLX preto, 0.6, completo, air bag
duplo, aros de ligá leve originais, pneus novos,
recém licenciado 2D1D.R$28.50D,DD. Tr:8831-
8989Vilmar

Classe A- Vende-se 160., ano 20.01 R$17.DDO,DD.
Tr:3372-1371/992283DD
F4DDD- Vende-se, vermelha, 1981/1982, mo
tor MWM, carroceria graneleira no valor de
R$26.DOD,DD em ótimo estado.Tr:9184.D124 ati
9988.1982 com Alzemir.

Fit- Vende-se, 0.8, prata, flex, R$33.DDD,DD.

Glassimais 7

Tr:78115286 8425-8926Milton
". JEEP - Vende-se, 61, 6 cilindros, 4x4, 3 marchas,

R$18.DDD,DD. Tr. 99623664
..

. JEEP - Vende-se, 61, gasolina, 4x4, reduzido,
R$18.DDD,DD.!.': 33740.649
Mitsubishi- Vende-se, l2DD Gl 98, 4 X 4, Die
sel, Cabine estendida. Completa, AR, OH, TE.
R$32.5DD,DD. Tr:9144D121 falar com Ricardo.

Mitsl:Jbishi- Vende-se,Q7, l2DD, APE,Ou! doar,
chumbo, R$75.DDD,DD.Tr:3D55DD24/91561228
Mrtsubshi- Vende-se l2DD,Gl,DIESEl, Cabine
estendida, Comp. AC, OH, TE, R$29.DDD,DD.
Tr:9144-D121

PAJERO SPORT - Vende-se, 0.2, disel, 2.8, com
pleta, 4x4, R$48.DDD,DD. Tr. 91151154

PICASSQ - Vende-se, 0.2, exclusive, AR, banco
de couro, compl, ótimo estado. R$24 50.0,0.0..
Tr:8862�OD17.

PICASSO Venae.se, . 0.4, completo,
R$29.DDD,DD. TR. 337Ó5622
OUADRICIClO. - Vende-se, 0.8, Suzuki 750.. Tr.
9973-8618

Splinter-.Vende-se, COI, 313� 0.4, completa, com
ou sem serviço. Tr:3372-21D5 ou 9934-7517

TOYOTA - Vende-se ou troca-se, 0.4, HILUX, 3.0.,
turbo, 4x4, preta, gabine dupla, couro, compL
58.0DDKM. 10 dono. Tr:3376-5122.

VAN FURGAO - Vende-se, 0.3, Mercedes Benz
Sprinter 311 COi, 4 portas, diesel, IPVA 20.0.9
pago, R$52.DDD,DD. n 47 8443-3999 ou 3376�
1996

.

IlmIIII/IIUIII/UIHIII/I; RENAUT

CLlO - Vende-se, 0.3, Rl, 1.0., preto, completo, air
bag .duplo, ótimo estado, R$18.8DD,DD.Tr. 9978
6795 Raquel
CLlO - Vende-se, 0.3, Sedan, 1.6, completo, top
de linha, R$2D.DQD,DD. TR. 910.2170.1
CLlO - Vende-se, 0.4, 16v, prata, esportvo,
completo, gasolina, 5D.DDDkm, R$23.DDD,DD. Tr. .

990.23992
.

Clio: vende-se, 0.6, 2 portas, preto, R$17:5DD,DD.
Tr:9186-1357.

MEGANE -e- Vende-se, 01, sedan, compL,. cinza.
Tr:8433-DD88.

.

MEGANE - Vende-se, Grantur 0.8, completo, re
visado com 4D.DDDkm. Tr:9186-5783.

MEGANE RETH - Vende-se, 0.1, 20 dono, cornple- ,

to, pneus novos. Tr. 99479765

Megane- Vende-se, D7,Único dono, R$36.5DD,DD.
Tr:8402-5923

Megane- Vende-se, ano 0.7/0.8, Dynarríque; 1.6,
16V, Flex, Completo, único dono. Tr: 9131-0.179
ou 3373-7330. \ .

..

Renau�-Vende-se Scenic privilege 2.0., 20.0.4,
AC, OH, COMPUTADOR DE BORDO., Trava,
VE,Alarme, Banco de Couro, Automática. Preta.
R$29.5DD,DD. Tr: 91440.121 Tratar com Ricardo.

SCENIC - Vende-se, 0.6, Privilege; R$35.DDD,DD.
Tr. 99623664

Scenic- Vende-se Privilege, 2.0., 0.4, AC,DH, Com
putador de Bordo, Trava, VE, alarme, Banco de
Couro, automática, preta.Tr:9144-D121 Ricardo

· Fiesta- Vende-se, Hath, branco, D8.Tr:9143-D574
Josi

Fiorino Furgão- vence-se, 0.8/0.8, revisado,
com GNV, semi Nov, oferta a vista sem troca,
R$24.DDD,DD. Tr:8831--8989 Vilmar
KA - Vende-se, 0.8/0.9: semi-novo, branco, 9.0.0.0.
km, AR, TE, AL R$25 0.0.0.,0.0.. Tr: 9135-860.1.

KA .; Vende-se, 98, prata, pára-choque person-
BMW- Vende, ano 93, esportiva completa, 2p,

· alizado, TE, AL R$9.5DD,DD s/ troca. Tr: 840.5-
- cor.prata. Tr:3275-2D49

.

9689.. BMW- Vende, ano 93, esportiva completa, 2p,
cor.Prata. Tr:3275-2D49

III'"I,:;� PEUGEOT
•

Peçeout 206- Conversível, ano 20.0.3,
R$35.DDD,DD + financiamento Tr. 3372-1371

pegout 20.6- Vende-se, ano 20.0.1 , 16Vv,
completo menos direção, cor vermelho, 1.0.,
R$16.5DD,DDD.Tr:9975-394D/99D2-6717.
PEUGEDT·2D6 - Vende-se .urgente, 0.7, SW Flex,
compl, único dono, R$25.7DD,DO. Tr:9918-DDDD
PEUGEOT 20.6 - Vende-se, 0.2, prata, AR. OH,
vr;, TE, .Air bag duplo, pode ser financiado.
R$18.5DD,DD. Tr:9975-DD78.

Peugeot 20.6 -1.0. 16v COMPLETO, preto, 0.2/0.2,
4 portas, ótimo estado, R$17 mil, 8456-0258
VilSON.

PEUGEDT 30.7 - Vende-se, 0.7, Griff, complete.
TR. 9969-3914/3372-30.0.8 Kauê

PEGEOUT 30.7 - Vende-se, semi novo, 08. .

Tr:9949-151,5 Symone
Peugeot 20.7-Vende-se 1.4, 0.8/09, preto, flex, 4
p.completo, rodas de liga 14, volante com regula
gem de a�ra banco do motorista com ajuste de
a�ura, R$36.5DD,DD avo ou R$32.5DD,DD :I- 5 x

891,DD.Tr:9651 9954. Messias.
,..... .

Peugeot 2D6-Vende-se, 1.4, flex. tp dé linha,
R$28.DDD,DD. Tr:8405-9689

c: VOLKSWAGEN

BORA - Vende-se, 0.1, azul,' compl, banco de
couro, com rodas tsw 18 ABS. R$26 50.0.,0.0..
Tr:8405-9689.

.

Corsa- Vende-se, ano 94, cor preto, aro de liga
leve, R$8.5DD,DDD.Tr:337D-1161
Fusca- Vende-se,. 71, em bom' estado. Tr:9933-
0.227

Fusca- Vende-se, 76, aceita-se moto em troca.
Tr:3376-1338
Fusca- vende-se, 81, R$2.6DD,DD. TR:3273-536D
Fusca- Vende-se, ano 74, vermelho, bancos em
corvim original de fábrica,motor 13DDcc, em
ótimo estado, em estilo original com aãemadore
�elicula, R$7.5D,o,DDD.Tr:88D9-6382 Jader.

Fusca-Vende-se, ano 71, ótimo estado. Tr:9933-
0227

.

GOL
.

- Vende-se, 0.3, Speciai, alcool,
-

• I •• ,_ � .. ,.. ., � .... , � " _

R$14.5DD,DD. Tr.33719157
GOL - Vende-se, 0.9, 1.0., 4 portas, flex, preto.
R$28.DDD,DD Tr:3273-5233.

GOL - Vende-se, 94, 1.0.. R$8.8DD,DD. Tr:9962-
3664.

.

GOL - Vende-se, 96, Plus, 1.0., 59.DDDkm, bran
co, única dona, R$11.5DD,OD. TR. 9975-1177
GOL - Vende-se, special 0.2, 2pts, ótimo estado.
Tr:9188-2814 c/ Antonio

Gol- Vende-sé, 93, 14.6, branco, R$7.5DD:DD,
acta-se autom6vel em troca, revisado com ga
rantia. Tr:3373-3311 9962-5885

Gol- Vende-se, 95, modelo bola, emplacado até
20.11 ;-R$8.DDO,DD. Tr:3371-6D69
Gol- Vende-se, special 20.0.1 vermelho, 4pneus
novos, nunca bateu ,manual e NF. R$125DD,DD.
Tr:337D-DD73 e 9123-7355

Gol- Vende-se plus 200.2 4 portas: prata, vidro
trava eletrica com alarme automatico. rodas ll:,
parachoq personaízado. R$176DD,DD. 1r:337D-
0.0.73,91.23-7355
Gal -Vende-se, ano 99, MI, R$5.DDD,DD de en
trada +parcelas R$4DD,DD
Gol- Vende-se, Gti, cQmpleto, branco. - Tr:9933- .'
0.227

.

GOlF - Vende-se, 0.6, 2.0., automático, prata,
.22.5DDkm. Tr. 9981-9777

'

GOlF - Vende-se, 0.9, 1.6, Sportline, vermelho,
único dono, completo, revisado. R$5D.DDD,DD. Tr.
8849360.0. /47 3273 5144 (após 18hrs)
GOlF - Vende-se, 95, GTI,· R$j 2.0.0.0.,0.0. TR.
33716968

Gol-Vende-se, 0.1, vermelho, ótimo estado,
R$1D.6DD,DD. Tr: 9123-7355

-

Gol-Vende-se, 92/93, gasolina, 1.0., R$7.5DD,DD
avo Tr:8831-8122 Patricia ou Edir.

Gol-Vende-se, GTI, 2.0., completo, branco.
Tr:9933-D227

.

KOMBI FURGÃO - Vende-se, 0.7, branco, flex, c/
GNV. Tr. 9979-6850. / 3371-6368

•

Kombi- Vende-se, 97, com GNV, envidraçada,
R$1 0..50.0.,0.0.. 1r:3275-2716

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

.

POlO - Vende-se, DO., ótimo estado, compl.
R$20.5DD,DD ou R$16.DDD,DD de entrada + 12x
de R$652,DD. Tr:3376-3978 (após 13h)
SAVEIRO. - Vende-se, 0.0./0.0., G3, cinza, ótimo
estado. Tr. 337610.60. / 91376250. c/ Maicon pela
manhã

SAVEIRO - vence-se, 99, bola, 1.6, R$15.DDO,DD.
TR.33716968

Voyage -Vende-se 1.0., ano ·20.0.9, cinza, comple
to, c/lmobilizador eletrônico, Volante multifuncio-

. nal, alarme,MP3 c/ernrada p/SD, USB e bluetoot�.
R$33 . .oDD,DD - T: 8433-7261

Saveirp- Vende-se, 1.6, 98/99, branco, vidro,
trava e alarme, roda lida 17", suspensão legal
izada, R$1D.DOD.DD de entrada +, 22 parcelas
R$471 ,DO.. Tr:9189-4696

. I.
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JARAGUÁ 00 SUL se R. BARÃO 00 RIO BRANCO, 340, CENTRO, 47-3275.205�_
ca sagera I d o@netuno.com.b r· / www.casageraldo.com
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Empreendírn"êntOs

Filtro

Para
muitos parece que o Dia dos Namorados não será à

base de abraços e beijinhos. Pelo menos para o pessoal da .

saúde. Muito pelo contrário. Segundo consta,' o trabalho
,

será dobrado. A turma vai aproveitar a data para a campa
nha de vacinação contra a poliomielite para um repasse geral da
vacina HlNl. Os responsáveis, como sempre, aqueles pais mais
distraídos.

Stammtisch
•As inscrições para quem

participou no ano passado 'da
Stammtisch começaram dia sete'

de junho e vai até dia 'lO julho.
Após essa data o grupo inadim

plente será,eliminado automatí.
camente. O local para realizar o

pagamento é na revista Nossa, na
rua Marina Frutuoso, 810, com

Iaqueline.

Feüobeira
No próximo dia 19 de junho,

acontece no Beira Rio Clube de

Campo, presidido pelo compe
tente Odenir D!l.1-Ri, a tradicional
Feijobeira. E esse ano vem novi
dades por aí; Agendem!

•

luz de vela
o Hotel Kayrós trará uma óti-

, ma novidade para os enamorados.
No dia 12 de junho tem jantar a
luz de velas para os apaixonados
'casais que gostam de um clima

.,

romântico e uma boa comida de
um restaurante de primeira quali
dade. E claro, uma ótima música.
Com certeza.uma dica imperdível!

www.bueltêrrnann.com.br

·A bela Geysa Scwartz
em elegante coquetel'
na Rosa Choque.

Fofocódromo
" .

O homem começa a >

morrer na idade em que
perde o entusiasmo.

BALZAC

Dizem por aí queum profissio
nal da saúde, frequentador assí
duo e morador da região da Praia'
Brava teve seu 'coração fisgado
pelo cupido; Segundo o buxixo, o .

baladeiro de plantão, se encantou
por uma adolescente jaraguaen
se. O moço é loiro" de olhos azuis

1

e beirando 1,90m. MG não sabe o

nome. Mas quando souber vai re

gistrar. E viva o amor! ;

"
_.'

U'
P/acetou,.

géncio de Viagens

Todos os destinos num 50 lugarl
I

I'

473275.0028
,

wwW.placetour.tur.br
8uzana@placetour.tur.br

Rua Fran�18cQ Fischer, 90 I AO LADO DA JAVEL

.

Dica de
quarta-feira
Saborear o delicioso xixo
do Mr. Beef. O deck mais

famoso de Iaraguá.
Leitóra fiel

A leitora fiel de hoje é Aline
Rozza, Ela é outra querida
que acompanha a coluna
todos os dias. Valeu!

, • Amulherada que quiser
agradar seu pamorad�dia
l2! aqui vai a dica: que tal o

.

, perfume Egeo � Rot Pepper, da '

Botícãrío? É show de, bola.

Hoje à noite o.mê� amigo
Laércio'Stoinski, o popular
Bispo, recebe na pérgula da .

'piscína.de sua elegante casa,

um grupo dê aInigos para
�a.borearuma aelic�qsape�ada.

NAS. RODAS �

• O meu camarada Fernando
Engelmann, ilhado de amigos,
comemora bem nesta quarta
feira, mais um ano de vida.
Felicidades, irmão!

já pensam em noivado .:
Beleza amigos!

'

_

• O jovem empresário.
..

Daniel Behnke e Geórgia
Peixer, os bambambãs
do Estação Armazém, agora
são marido. e mulher.
Dia 29oe maio. foi
oficializado o casamento.

"

, :Recadinho
, erri Iaraguá tudo se sape. Uma academia.muito bem frequentada

durante o dia inteiro, de manhã cedinho também com gente conhe
, cida e que acontece. Sinceramente, às vezes o perfume excessivo de

alguns habitués, em vez de inspirar o banho, o charme de' quem está
, usando, o. sabonete leve e agradável, ° hidrante gostoso � perfumado,
se perde pelo incômodo cheiro forte no ar. Para quem está sé exerci-
tando de manhã, o prazer vira pesadelo. VaI a dical

.

• Pois é depois de um tempão
separado, que à dupla Mauro
Osório. e Renata Bitencourt

"

\

resolveram renovar o namoro e
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CRÔNICA

Hflja paciência
onviver com gente que reclama de tudo e

de todos exige paciênciaem dose tripla,
no mínimo. Ou você dá uma de grossa e

..._manda a fulana calar a boca ou conta até
dez e dá u!lla de sociável. Tive 'uma amiga assim.

'

Não sei como a Helena conseguia acordar, íma-
'.

gino que brigava comn espelho logo às 6 dama�

nhã. Apesar de nutrir por ela um certo desprezo
também cultivava carinho. O contraditório este

ve sempre presente naminha vida.
. Mas voltando ao tema,
lembro .de um dia que com

binamos de sair para as com

pras de Natal, a programação
também incluía almoço e lan
che da tarde. Que dia tedioso,

.

para .não dizer insuportável.
Já' no começo reclamou do
ônibus ,que pipocava, do cheiro de suor-que vi
nha de seres iguais a ela, -do motorista que usava,
blusa laranja e calça verde.

Porumminutome distraí e fiqueime questio
nando como alguém-poderia se tão Chata assim:

Entramos na primeira loja, encontramos

o ex-chefe dela o que resultou em um papo de,
uns quinzeminutos aproximadamente. Ele deu'
as costas e ela deu início' à ladainha. Eu tenta

va olhar as roupas,'uma mais linda que a outra,
mas Helena insistia em reclamar dá'vida. O ge
rente do banco onde ela trabalhava foi chamado
de tudo. Nazista; f.d.p, burro, e o dicionário de

xingamentos completo.

As' araras serviram de esconderijo e por um.
· instánte tive paz. Helena logo veio atrás, dis

.

se que estava tudo caro, que as vendedoras ti
nham cara de bolo azedo, que o carpete estava

cheio de ácaros. Paciência, paciência, lembrei
·

de ummantra que aprendi com um vizinho. Ela
.

me puxou pelo braço. Helena não respeítanin
guém, quer decidir tudo sozinha. Sonhei com a

.

· despedida como quem e�pera ganhar'na loteria.
Nem os 'R$ 500 que gastei em sapatos foram

capazes de diminuir a energia
'que'vinh� daquele ser. Quan�
to entrei na lotação suspirei,
queria gritar: 'eu Sou feliz, eu
sou feliz'. Nesse instante, meu
celular tocóu, era Helena,
queria me convidar para um

almoço de domingo na casa

da vó dela. N� flashback lembrei dela falan
do que a vovó Neuza cozinhava mal, não lava
va bem alouça, tinha caspa no cabelo e falava

'

sem parar da vida dos outros (a tal da genética
explica muita- coisa). Percebi que não havia es

perança.
, Com prazer de quem se separa de umnamo

rado pegajoso, eu disse nãããããão, Talvez daqui
a dez ou quinze anos eu volte a me penitenciar
com um 'encontro assim, até lá sigo procuran
do gente de bem e do bem. Perdão Helena, mas
essa vida é tão curta e tão gostosa que eu prefiro
a companhia das Anas, Marianas, Margaridas e
distância, muita distância, das amarguradas.

LANÇAMENTOS.

CINEMA,
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Príncipe da Pérsia (Leg) ,

(14h20, 16h40, 19h, 21h20 - todos os dias)
• Sex and the City 2 (Leg)
(16h10, 18h50, 21h35 -todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1

.

• Sex and the City 2 (Leg)
(13h30, 16h26, 19h, 21h45 - todos os dias)

• Cine Neumãrkt 2
• Príncipe da Pérsia (Leg)
(13h50, J,6h1.0, 18h50, 21h2ô - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Fúria de Titãs (Leg)
(14h20, 17h., 19h40, 22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Fúria di? Titãs (Dub)
(14h30, 16h50, 19h20, 21h30 -todos os dias)'

• Ctne-Breithaupt 2
• Homem 'de Ferro 2 (Leg) (13h35 - todos os dias)
• Robin Hood.(Leg) (16h., 18h40,. 21h20-
todos os dias)

.

• Cine Breithaupt 3
• Alice no País das Maravilhas (Dub)
(14h10 - todos os diaS�) :---�_• Fúria de Titãs (l.eg)
(17h, 19h10, 21h20 - todos os dias)

JOINVILLE,
• Cine Cidade 1
• Príncipe da Pérsia (Leg)
(14h20, 16h40, 19h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Alice no País das Maravilhas (Dub)
(14h40 - todos os dias)
• A Estrada (Leg)
(17h - todos os dias)
• Homem de Ferro 2 (Dub)
(19h, 21h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Robin Hood (Leg) (13h30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• A Hora do Pesadelo (Leg)
(13h40, 16h, 18h40, 21h10 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6 .
,

• Alice 00 Pais das Maravilhas (Dub)
(14h10 - todos os dias)

,

• Robin Hood (Leg)
(16h25, 19h10, 21h50 -todos os dias)

ESCRITO N�S ESTRELAS '

NOVELAS
.

PASSIONE
.

Viviane continua a delirar, deixa rido Da
niel tenso. Guilherme e Judite brigam por
causa de Mariana. Suely e Luciana discutem
e Mariana tenta acalmar as duas. Daniel se
surpreende com a presença de seu' pai na

casa de Dalva. Em um delírio, Vitória/ Viviane
pede para Ricardo não deixá-Ia morrer. Afonso
confidencia para Jane que tem Uma filha fora
do casamento. Ele pede que a médica o aju
de a convencer Yasmin a fazer um tratamen
to para engravidar. Judite faz novamente um

,

telefonema anônimo para Antônia, falando de
Mariana. Vitória/ Viviane desmaia nos braços
de Ricardo.

Fred e Clara brindam o sucesso deles; mas
ele a repreende por ter prejudicado Diana. '(,Jae
lentína mente pára Candê, que acredita. Totó
vai aos locais em que esteve com Clara e sofre
pela sua ausência. Diana vai procurar Mauro
em seu quarto. Diana descobre como provar a

armação de Clara. Fred assina todós os papeis
para receber a herança de Totó. O médico con

firma a gravidez de Fátima. Diana pede o celular
de Mauro emprestado. Diana pega ·os vidros de
remédio que estavam com Clara para verificar
suas digitais: Fátima se desespera e sE!debruça
sobre o aparador- de uma ponte.

TEMPOS MODERNOS
Hélia insiste em' saber o motivo dó rom

pimento de Leal com lolanda, mas o empre
sário ,se recusa a dizer. Ramón não aceita

que' a filha vá morar com Túlio sem se casar

oficialmente. Túlio fica intrigado ao ver Ditta
e' Justlne passando apressadas pelo Titã e-

'decide segui-Ias. Niemann confessa que in
cendiou o 'manicômio em um ato de loucura
e que não pôde ajudar Nilse, POis· precisava
salvar Deodora. Deodora fica arrasada com

as revelações do pai. Leal decide contar a ver
dade sobre sua doença para lolanda; mas, é
interrompido por Zeca, que anuncia 'o apareci
mente de. Regeane .

RIBEIRÃO DO TEMPO
Vírgilio se insinua para Clorís, que dá um

fora elegante nele. Nicolau conta a Nasinho
que Armihda deu em cima dele. Nasi'nho ame

aça Querêncio. Nasinho e Nicolau tentam ti
rar Querêncio da boate a força. Há confusão

generalizada no locai. Jeca sonha que dois
homens com capuzes agarram Arminda, mas

, ele chega a tempo e a salva. No sonho, Joca
leva Arminda até sua casa pra tomar banho e,
'de repente, surge alguém de tolha com capuz
em seu quarto. Guilherme vai até a barraca de
Dlana/Tião e a desafiá. Ele à segura e afirma
que sabe que ela não' é homem: Diana não
resiste 'e chora..

. (0 resumo dos capítulos, é de responsabilidade das emissoras).

CLIG DO' LEITOR

,
. Esta é a Belinha, que não abre mão de um cochilo na rede.

O dic é da leitora Martina Kienen.·

Envie sua foto para redacaoêocorreíodooovo.com.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HORÓSCOP,O
ÁRIES '

(20/3 a 20/4) -

Talvez, seja hora de você cair na real
em relação às amizades, No amor, há

o risco de fazer uma avaliação equivocada Os

ânimos ficam exaltados, não discuta à toa e evi
te julgar quem ainda não conhece bem.

.Não espere muito dos outros. A inse

gurança pode dominar o �� astral,
,

•

mas controle a ansiedade e não deixe

que nada afete o seu humor. Algumas situações
podem fugir do controle. Pegue leve no amor.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Cuidado com fofocas, alguém pode
passar você para trás. Nem tudo vai

acontecer como você planejou. Evite

forçar uma situação e lembre-se de que é ne

cessário conhecer o terreno onde está pisando.

Você pode encontrar dificuldade

para colocar em prática alguns pla-
nos. Evite tomar.decisões importan

tes. Qualquer desatenção pode prejudicar a

relação. Fique atento às questões de saúde
e trabalho.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Evite competições com colegas. As
necessidades afetivas' podem ba-

ter de frente com os seus interesses.
Definir prioridades será essencial, algumas
coisas terão que esperar. Bom dia para rea
lizar mudanças.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
I' O dia traz algumas dificuldades
1

para colocar suas ideias em práti
ca. Não convém gasta r .energia em

projetos amarrados. Sua vida amorosa pode
exigir sacrifícios. Deixe a ação de lado e prati
que a meditação.

'",' "",', pode faltar mais objetividade a

você. No campo sentimental, cui

dado para não misturar os sentirnen
,

tos. O dia será complicado. Não conte com

a sorte, mas sim com a sua sensibilidade e

tudo vai ficar bem.
"

ESCORPIÃO .

(23/10 a 21/11) ,

'

Não tente satisfazer aos outros'
,

mais do que a si mesmo. Esse
conflito pode se dar tanto no campo

profissional como no afetivo. Não se envolva
em transações complicadas e todo excesso

deve ser evitado.

SAGITÁRIO
�

"

(22/11 a 21/12) ,

Tenha mais objetividáde. Evite tomar
decisões das quais possa se arrepen

der. Problemas efetivos não estão descartados,
mas não se deixe abalar. Cuidado com falsas

promessas, não confie em todo mundo.

CAPRiCÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Fuja de jogos ou especulações. No

campo afetivo, você vai perceber que,
nem tudo 'é o que parece. Atenção com pres-

, sentimentos estranhos: é melhor evtar situa-
'

ções perigosas, inclusive no romance.

Tenha cautela com o que fala e

, ouve" pode haver mal-entendidos.
No amor, não deixe a teimosia atrapa

lhar. Nem todos vão cooperar com você, que
tal tentar um acordo? pê o primeiro passo em

busca da solução.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Você pode demonstrar insegu
rança, evite tomar decisões im-

portantes. Poderá se magoar com

mal-entendidos. Esqueça o que passou e

concentre-se no presente. Não, é hora de

perder as suas esperanças.

...
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,

Grazi Massafera: em
elenco de "As Cariocas"

,

f

Grazi Massafera está mesmo com tudo. A atriz
mal terminou sua participação na novela "Tempos
Modernos", da Globo, e ja está confirmada para o

elenco da série "As Carlocas", do diretor Daniel Fi
lho. Grazi irá interpretar uma carioca sedutora, pa
pei que seria de Juliana Paes. As gravações do seria
do começam nesta semana e a trama deve ir ao ar'
no segundo semestre 90 ano.

Flávia Alessandra
contra a.violência

Flávia Alessandra abraçou a campanha "Fale
Sem Medo - Não à Violência Doméstica", promovi
da pelo Instituto Avon. A atriz usa o Anel da Atitude,
acessório que simboliza o apelo à "conscientização
contra a violência doméstica. "Eu e você podemos
usar, presentear, divulgar e colaborar para que mi
lhares de mulheres tenham um futuro com infinitas
possibilidades", declarou Flávia.

_' DIVIRTA-SE

A'consulta
Um homem de 85 anos foi ao médico:

- Estou ótimodoutor! Minha esposa tem 18 anos e,
. esta grávida!

- Vou contar-lhe uma história. - disse o.médico - Um

dia-por engano, um caçacorcolocou um guarda
chuva na mochila, ao invés de sua arma. Na flo
resta deu de frente com um urso. Sacou o guarda
chuva, apontou para o bicho, e este caiu morto.•

-Impossível! - disse o senhor - outro caçador deve.
,

ter atirado!
'

- Exatamente. Esta é minha opinião a seu respeito!

_Juliana
Alves·gosta
de torcer

Juliana Alves admitiu que fica
nervosa quando está assistindo
a jogos decisivos da seleção e

.' alguém fica conversando ao seu

lado. "Quem não estiver torcen-

.oo é,melhor ir para outro canto
da casa', senão corta a corrente",
brinca a atriz. Jutiãna também
afirmou que mulher pode sim)
entender de futebol. "A sensibl- ,

lidade feminina contribui para a

sabedoria do futebol", diz.

Mareio'Garcia tenso'
com personagem,

, Mareio Garcia contou que precisa escutar' música clásslca após as gravações,"

da minissérie "Na Forma da Lej" pará" aliviar 'a tensão de seu personagem, o

serial killer Maurício Viegas. "Quando o projeto acabar eu brinco dizendo que irei
fazer um-exorcismo. São cenas de muito impacto, uma energia muito pesada",
conta o ator. Maroto disse ainda que não vai permitir que seus filhos assistam a

-

minissérie, que considera muito pesada para uma criança.

Iuana Pio,vani
aprende a atirar

Luana Piovani precisou ralar para viver a dele-'

gada federal Gabriela Guerreiro na minissérie "Na.
Forma da Lei", da Globo. A atriz fez aulas de artes
marciais e aprendeu a usar uma arma de fogo para
tornar a personagem mais real. "Eu queria ter um

,

pouco da coragem dela. Porém, jamais pegaria em

uma arma de verdade. -Só mato ba_ratas e acho
.que nem um pombo eu conseguiria", contou. Na
trama, Luana será guardiã da promotora vivida por
Ana Paula Arósio.

SUDOKU'

"

SOBRE ,O JOGO
É umjogo de lógica muito '

, simples e vicíante.O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1
a 9 sem repetir'números
em cada linha e cada col
una Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.
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Neste sábado, 12 de junho, a Sociedade Catarinense
. de Brüderthal promove um jantar típico alemão com

baile.O evento começa às 20h, na rodovia do ATroz, em
Guaramirim. o baile está marcado paraas 22h, e será

animado pelaBandaBlumenthal. Os ingressos, no valor
.
de R$ 50 (para o casal), dão direito à entrada no jantar
e no baile.Vendas antecipadas emGuaramirimno pos
to Maiochi, no supermercado Martini e no'Super Treis.
Quem preferir pode adquirirseus ingressos pelo telefo
ne (47) 3373-0242, após as 18h30, até amanhã.

A Sociedade Esportiva; e Recreativa Hansa

Huinboldt, de Corupá, realiza hoje a Tarde-da .

Saudade, para jovens apartir de40 anos. O iní
cio está marcado para as 14h, com o fim por
volta das 18h. Mais informações pelos telefo- .

.

nes (47) 3375-1957 ou (47) 3375�0232.
.

.

FOTOS DIVULGAÇÃO

20ª Festa Italiana.

,

Círculo Italiano e-Trentino de Iaraguã do Sul
convida para participar da 20a edição da Festa
Italiana, que será realizada no dia 18 de junho

...."na Arweg. Serão reunidos descendentes de
- )' .,

imigrantes.italianos e simpatizantes, com a finalida-
de de resgatar a cultura através de apresentação de

. corais folclóricos italianos e baile com a banda Ciri
bim, de Blumenau. Tudo isso. acompanhado por um

bomvinho e pratos típicos, relembrando as festas dos

antepassados. A recepção do Coral Italiano de Iara
guá do Sul começa.às 19h30,·e o jantar será servido
até 22h. Logo em seguida, a festa será animada pelo
baile. Os ingressos custam R$ 25 e podem ser�ncon-,

-

.

trados na sede do Círculo Italiano (3370-8636); com a
.

diretoria ou membros do coral e na Ploriani equipa
mentos para escritório (3275-1492).

Jantar Alemão

Salete Tecilla e Suelen Nitzke marcaram presença
na Winterfest, que aconteceu no dia 9 de maio.

�;.
Ana Carla Becke.r (E), Rosangela Gnewuche Carollne
Kuelkamp aproveitaram juntas a 22a'Winterfest

.

I
.

"

:

Cristiano Hansene Tatiane Gon'çafves Batista,
.

prestigiando a Winterfest deste ano
Gilmar Koehn e lIaine Borchardt aproveitaram as atrações
daWinterfesti que foi realizada na Sociedade Alvorada

Vilson e Mara Titz também compareceram
, ao Jantar Dançante da Sociedade Guarany -.

M�is do que prestigiar a Winterfest, os sócios '

voluntários da Sociedade Alvorada Mauri e Adolar
.

Mathias trabalharam no Setor de Tiro da festa.

.;

I'.I{
l'

'

__...

O diretor de tiro da Sociedade Guarany,
Dirceu Weiss, levou a namorada Daiani Stenger

ao Jantar Dançante do dia 22 de maio

.
'.

O casal Adelino e Marilúcia W.eiss marcaram'
-presença no Jantar Dançanteda Sociedade
Guarany, que aconteceu no dia' 22 de maio
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TRANSPORTE
,

,

Prazo para a cadeirinha é adiado
Motoristas terão tempo até 1 o de setembro para usar equipamento de segurança

,

PIERO RAGAZZI,

dentes de trânsito. O descumpri-
mento da norma de segurança é
considerado infração gravíssima
q�e prevê multa de, R$ 191,54,

, sete pontos na carteira e a reten

ção do veículo até que a irregula
ridade seja sanada.

A resolução 277/2008 do Con

tran, que determinou o uso obri

gatório dos equipamentos de se

'medida .entraria em vi- gurança, previa umá adaptação de

gor hoje, mas em razão dois anos e o uso de quatro tipos
da falta dos equipá- de equipamentos para ri transpor-,
mentos - princípalmen-. te de criança: o bebê conforto (da

te dos assentos de elevação - o
. saída da maternidade até 1 ano);

Contran decidiu adiar o prazo. cadeirinha (de um a quatro anos);
Os próprios órgãos de trânsito assento de elevação (de quatro a

I

estaduais alertaram o Conselho sete anos e meio); e o cinto de se

sobre a .falta desses dispositivos gurança no banco de trás (de sete

no mercado. anos emeio até dez anos).
Os Estados em que foi cons

tatada maior carência dos equi
pameritos no' mercado foram:
São Paulo, Minas Gerais, Per

nambuco, Bahia, além de Brasí
lia. Dados da OMS (Organização
Mundial da Saúde) apontam que
o uso de cadeirinhas diminui em
70% o número de vítimas em aci-

10 Contran (Conselho
Nacional de Trânsito)
prorrogou para 1 º de
setembro o prazo para
o uso obrigatório de
equipamento de segurança.
no transporte de crianças.

LOTERIAS
LOTOFÁCIL'

CONCURSO N° 537

01 - 02 - 04 ";',06 - 09
10";'11-14-15�17

, 18 - 20 - 22 - 23 - 24
.. �, ,

PREVISÃO DO TEMPO

Contran decidiu ontem transferir o prazo por causa da falta dos dispositivos em vários Estados
.' ____.'

J ,

"
'MAFRA,
.....
30° 16°PRE O íNIO

DE
Predomínio de sol em
todo o Estado, com
formação de nevoeiros ao

.

amanhecer. Umidade do
ar baixa e vento fraco a

moderado.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 11°C
MÁx: 1BoC

QUINTA
MíN: 13°C
MÁX: 1BoC,

SEXTA
MíN: 11°C
MÁX: 17°C,

SÁBADO
MíN:-7°C
MÁX: 19°C

cu

Chuva fraca em

Parte do Estado
Chuva fraca no Litoral Sul

.do Estado, nesta quarta-feira. A
partir de quinta-feira, a chuva

, atinge também o Centro-Norte
e as regiões de Ioinville e São
Francisco. No final da semana,
chuvas em todo o Litoral, Vale
do Itapocu, Centro-Norte e em

parte da região Central.

/

SEvocÊ.VAI pARA·,·

MONlfC� lO
Temperatura oscilrte
entre mínima de

�G
,

e mál!-ima de WC.

Tempo encoberto
pela manhã, com

surgimento de sol e .

poucas nuvens
no '

decorrer da tarde. ,

JARAGUÃ 00 SUL
'Y ...
7° 20°

PRÓXI S 'ESE
Inverno rigoroso
em julho e agosto I, SÃO JOAQUIM

......
BD 120'Durante os meses de junho, julho e

agosto, massas de ar de origem polar, tí
picas da. estação, irão causar ondas de,
frio intensas e duradouras. As temperatu
ras podem chegar próximas de zero grau
e até mesmo negativas em ãreas, altas do
Estado, principalmente a partir de julho.

�
Ensolarado
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COMPRE ssu PEUG'EOT 207
E GANHE ESSE CD PlAYER
PIONEE� COM USB ERONTAL
E INTERFACE PARAJROD"

Strasbourg Itajaí (47:) 3344-7000
Brusque(47) 3355-4500

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

Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R; Reinaldo Rou, 414

Imagens 'somente para fins ilustrativos. Promoção de'JUNHO -ÓANHE AGORASTRASBOURG é uma campanha das Concessionárias�asbourg .. Famllia 207 com taxa O,99%a.m., prazo de alé 48 meses comentradamlnima de 50% do valor do veiculo. E lambém compre seu Peugeot
207 e ganhe CD PlayerMP-3 Pioneer com USB frontal e interface para IPOD; esta promoção de CD PlayerMP-3 Grátis não indui o Modelo ?07 Quiksilver e osmodelos 207 Hoggar. O preço anUnciado a partir"de R$ 31.990,OO·é do modelo Peugeot 207 HB X-UNE'l.4l Aex, 05 portas,
ano/modelo.: 10/11, com ar-condicionado GRÁTIS, pintura sólida, frete incluso; preço público sugerido para venda à vistaO preço anunciado a partir de R$ 39.600,00 é do modelo Peugeot207 Passion XR 1.4L Flex, 05 portas, ano/modelo,: 10/11, ar condicionado, direção hidráulica,
vidros e travas elétriças, pintura sólida, freie induso; preço público sugerido para venda à vista. A taxa de 0% ZERO por cento é válida para Ioda a linha 307 com entrada de 50% do valor do veiculo e saldo_em até 12 vezes sem juros, modelos 10/11, outras condições de pagamento consul
tar a concessionária. Os acessôrícs informados são do modelo 307 Presence Pack 1.6l HexAs condições acima poderão ser.alteradasse houver alterações significativas no mercado financeiro, sem aviso prévio e Iodas sujei18s à análise e aprovação de crédito. Imagens meramenle
ilustrativas. Estoque das'Concessíonénas Strasbourg participanles: Peugeot 207 HB X-Line 1.4l Flex, 5 portas, ano/modelo.: 10/11, 01 unidade. peugeot 207 Passion XR 1.4l Flex, ano/modelo.:1.0/11, 05 porIas,-25 unidades. peugeot 307 HB ali sedap.: 05 unidades. Prazo de vigência
da promoção dê 04/0612010 à 30/0612010 ou enquanlo durarem os estoques. Não cumulativa para outras promoções. Para mais informações sobre preços e condiçõés especiais, consute á Rede de Concessionárias Peugeot participantes, ligue para 0800-7032424. .'

P'EUGEOT
Sábados das 9h às 13h'De Segunda a Sexta das 8h às 19h -:;&;1.." ,peuceOT

.""' ASSISTANCE
- www.strasbourg.com.br MOTION & EMOTION
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Fatmaem
. Jaraguá do S'ul
o Secretário de Desenvolvi

menta Regional Lia Tironi con
firmou a nomeação de Cíntia
Kessler para a gerência do escri
tório local da Fatma. Também

. discorreu sobre as tratativas para
viabilizar à instalação do- escri -

.

tório ainda este ano e' para isto
a Secretariá Regional está provi
denciando toda-a estrutura física
assim corno a nova gerente está
realizando os contatos para a

montagem do modelo a ser ado
tado. A criação dos escrítórios
regionais da Fatma foi o fruto de
um. projeto de Carlos Chiodini

quando qo exercício do cargo'de
Deputado Estadual.

-

Secretário
da Fazenda

r:" Está agendada para a pró
xima segunda-feira a presen
ça em nossa cidade do Secre
tário de Estado da Fazenda e

já estão sendo Q_reparadas as

reivindicações que deverão
ser apresentadas ao mesmo ..
Será uma oportunidade para.
a mobilização das pequenas
e micro empresas em torno

de suas dificuldades com a

alteração na forma de co

brança do ICMS.

Unerj
promete apoiO.

,

Desde já está garantido o apoio
da Unerj ao escritório regional _9a
Fatma através lias alunos do seu

curso de Gestão Ambiental que po
derão colaborar como estagiários
com os técnicos do órgão. O secre

tário regional já prometeu firmar
convênio para viabilizar este apoio.

Mercado Reg' ional

Lourival Karsten

Delegacia da Mulher
Outra 'revelação do Secretário Regional Lia Tironi é de que a de

legacia da Mulher de nossa cidade está há 60 dias com praticamente
tudo pronto para o início de seu funcionamento mas, depende para
sua instalação da implantação do cabeamento dos computadores
que precisar ser realizado pela equipe credenciada para tal. Como
trata-séde.um órgão governamental, precisa.de lícítação e.: ..

CÉSAR JUNKES

ESTADO DE SANTA CATARINA/PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Guaramirim/2° Vara

Rua João Sotter Correa, 300, Amizade - CEP 89.270-000,
. Guaramirim-SC - E-mail: gmmvar2@tjsc.jus.br

.

Juíza de Direito: Anna Finke Suszek
Chefe de Ca'rt6rio: Rafaeli Inegitz

EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO - RÉUS INSCRITOS EM LUGAR
INCERTO E EVENTUAIS INTERESSADOS - COM PRAZO DE 30 DIAS

Usucapião n° 026.08.003458-1'
. Autor: João Pedro da Luz Lampert e outro

.

Citando (a) (s): Réu em lugar incerto e eventuais interessados, de acordo como Art. 942,
clc ART232, IV do CPC.

Descrição do(s) Bem(s): imóvel com área de 6.090,52 m2, situado no par da Rua 67, Cruzeiro,
.

Bairro Recanto-Feliz, Município de Guaramirim/SC, que 'fica assim constituído: área=6..090,52 m2
- Frente em 73,qOm, sendo 15,00m, no lado par da Rua 67 - Cruzeiro, coincidindo com o

alinhaménto predial; e 58,00 m como o prolongamento da Rua 67 - Cruzeiro
- Lado direito em 3linhas, a 1° (a partir da frente) com 68,20m,.a 2° em 12,00m e a 3° em

12,37m todas com a margem esquerda do Rio Itapocuzinho.
, -Travessão dos fundos em 55,00 m, com terras de Lourival Bast.

-Lado Esquerdo em três linhas,a 1°(a partir dos fundos) 34,40m, sendo 25,30m com terras
de Janaina Maria de Almeida Rau, 9,1 Om com a Rua 66 - Paraná (leito e passeio); a 2° com em

.5,50m com o lado impar da-Rua. 6.6- Paraná, coincidindo com oalinharnento predial e a 3° em

53,80m com terras de Valdemar da Conceição e João Pedro da Luz Lampert.
-Sobre a referida área encontra-se gravada faixa "non aecíficandí", com 30,00m de largur"à a

partir da margem do Rio Itapocuzinho. Prazo Fixado para a Resposta: 15.dias. Por intermédio do

presente, a(s) pessoa(s) acima identificadas(s), atualmente em local incerto ou não sabido, bem como

seus(s) conjugue(s), se casada (o) (s) for (em), confrontante(s) e aos eventuais interessados que
fica(m) ciente (s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos dos processos �pigrafados, bem
como CITADA (S) para responder (em) à ação, querendo, no lapso de tempo supra mencionado,
contado do transcurso do prazo deste edital. ADVERT�NCIA: Não sendo contestada a ação no prazo
marcado, presumir-se-ão aceitos' como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial

(art. 285, c/c ·art. 319 co CPC). Epara que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros,
foi expedido o presente edital, o qüal será afixado no local de costume e publicado t.veztes), com

•

intervalo de O ias na forma da lei. .

'

.

Guaramirim (SC), 19 de maio de 2010.

Ela conseguiu
de 'novo!

Depois de um protótipo se�
perdido em um bar e criar um

-grande alvoroço, Steve Iobs usou
o palco do WWDC-2010 em São
Francisco para apresentar ofi
cialmente o iPhóne 4G.Trazendo
uma grande quantidade de ino-:

vações, como uma tela commui
to mais resolução, conectividade
aindamaior, bateria maior e ta

manha menor, O· novo' aparelho
tem tudo para ser mais um mar

co na história.

Economia
.

19
I.

. Q�atorze 'mil
processos

Por mais inacreditável que pos
sa ser, existem junto a Fatma 14mil

processos em . andamento sendo

que destes nove.mil referem-se à
nossa região. Nas discussões que se

seguiram ficarani claros alguns dos
entraves que fazem com que os pro
cesses não andem que vão desde a

falta de pessoal até amávontade de
alguns dos técnicos do órgão. Este
escritório ficará responsável pelos

. processos de todos os municípios
subordinados à nossa regional e

contará com pelo menos um bió
logo, um engenheiro civil, um en-

. genheiro de outra área além de ou
tros profissionais, e espera-se que
o mesmo seja criado sem herdar os

processos em tramitação em Joinville
para que possa agir com agilidade
desde sua criação. Espera-se que o,
escritório da Fatma possa conviver
pacificamente com a Fujama, uma
vez que cadaum atuará emuma es

fera diferente e complementar,

INDICADORES

BOVESPA
"

POUPANÇA
..

05303,

8JUNHO.2D10'

.

BJUNHO.2D10

Reg;istro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

EDITAL

._

.

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, 01"iciala do
Registro de Im�veis da Comarca de .Jaraguá do-Sul/Se, torna público pelo
presente edital, que GARCIA INVESTIMENTOS IMOBIUARIOS LTDA, ins�rita
no CNPJ, n° 80.088.388/0001··63, estabelecida na Rua Procópio Gomes de
Oliveira n". 1.207> nesta cidade, requereram. com base no art . .18 da Lei n?
6.766/79, o REGISTRO DO LOTEAMENTO denominado ,JOSÉ FOSSILE,
situado na Rua 918-José_ Martins, Bairro Três Rios .do Norte, perímetro
urbano .de .Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela
Prefeitura Municipal de .Jaraguá do Sul/Se, conforme Decreto n°
t?83112009, expedido em 15.09.2009, assinando como responsável técnico,
o engenheiro civil Adriano Antonio da Fonseca, CREA n° 36872-9, ART n"
3609007 -8. O loteamento é de caráter residencial, possui a área total de
29 :049,79m2, sendo constituído de 25(vinte e cinco) lotes comercializáveis,
.A.U.P.E" área verde, sistema viário e remanescentes, .

.
O prazo de impugnação por terceiros e. de

15(quinze) dias, contados da data-da última publicação do presente edital, e

deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no
endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro,
.Jaraguá do Sul/SC.

.

JARAGUA DO SUL, '31 DE MAIO DE 20:l0.
.

... l'"'\
.

Ihl

., ·",'f�) ;X�l::'.1A OFICIALA__ :_..::"i::.:Llt�-:::;'t::!'.!'!r:::Z':J::':�T:��':'::::�"!.�:�
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COPA S TA CATARI'NA

Serrano projeta
•

•

lo
•

novo Iuventus
para o returno
Treinador quer a primeira vitória
na noite de,h�je diante do AV(;lÍ'

,
.

linha de Fundo,

·Julimar Pivatto
Aniversariando
...... alcão comemorou 33 anos on-

,

tem. E do jeito que mais gosta
- jogando e fazendo gols. Ele
balançou a rede duas vezes na

vitória da seleção brasileira de futsal .

por 5xO sobre o. Irã, na abertura do Tor
neio da China. "Normalmente-eu pas
so (o aniversário) longe de casa, mas

dessa vez acho que eu exagerei", brin
cou o jogador. Falcão reconhece que é,
normal ficar longe da família em datas
como esta e que já está acostumado
com isso. Fica aqui o. nosso abraço ao

ídolo' e que ele, continue colhendo os

frutos de urna carreira vitoriosa' tam
bém fora das quadras.

.

'

posso prometer garra"; disse, se

referindo às limitações técnicas

que. o elenco apresenta. Segundo
ele, a maioria dos jogadores quer

. ganhar visibilidade no mercado,
mas, para ele, "isso só será pos
sível se a equipe vencer". Serrano
se coloca como um exemplo. "O

'

Iuventus colocou minha imagem
no mercado. Estou sendo sonda

dopor mais de três equipes. Mas
assurni um compromisso. e fica
rei até o fim", revelou.

O Leão da Ilha provavelmente
virá com o seu time B e, para Ser

rano' isso é indiferente. "Não im

porta (se seráA ou B), temos'que
ter garra, se sobressair na base
da superação", frisou.Ó Iuventus

, entrará em campo com Henal;
Fabiano, Gasparetto, Ricardo' e
Vinícius; Tiago Cocca, Marcão,
Iuninho Tardelli e Thiago; Fer
nando e Kiko.

JARAGUÁ DO SUL

Hoje saberemos se

,intertemporada fez bem-
,

para o Juventus. O técnico
Sérgio Serrano pô�e
colocar o time nos eixos,

'

treinar finalizações e

recuperar os lesionados.
as o trabalho realiza
do só terá sucesso se

comprovado dentro do

,
campo. E a primeira

prova será hoje, às 20h30, contra
o AvaíS, no estádio João Marcatto.

,

,

Para Serrano, o período 'de treino
poderia ter sido melhor seo tem
po tivesse colaborado. Porém, a'

,

intertemporada auxiliou no con

dicionamento físico e nas finaliza
ções, já que equipe ainda nãomar
CQU gols na Copa SantaCatarina .

·Quando questionado sobre'
o que' o ,torcedor verá de dife

rente, Serrano foi enfático: "só

Ciclismo ..

'

. .

'. Portugal' ....
,.

'.

o' ciclista jaraguaense Guilher- �, Os portugueses foram surpreendidos ontem, com o cor

meMuller (RogérioMullerwelness te "do meia, Nani, um dos 'cérebros da seleção. Portugal che
+-Center) conquistou dois pódios na 'ga com um time homogêneo e que se 'consolidou no ataque

,

. etapa do Campeonato Catarinen- quando Liedson se firmou no time titular. Engana-se quem
se. Ele, .que compete na infanto-ju- pensa que tem o mesmo poderio do time comandado por Fe

venil, foi prata na prova do contra- Iipão que chegou às semifinais em 2006. Cristiano Ronaldo, a
relógio e bronze no circuito. Com maior estrela do time e uma das maiores da Copa, também �

isso, ele ocupa a terceira colocação não consegue repetir o bom futebol na seleção, intercalando
.

no geral e ��ora �e prepara p�a�s atuações brilhantes com participações pífias. Conseguindo se
.

-etapas de Iijucas, que acontecerao acertar, pode ajudar o. time a.ir longe. Casocontrário, pode ser

. pos dias 26 e 27 de junho. "
' até que não passe da primeira fase.

-

• Genielli Rodrigues
c .

genielli@ocorreiodopovo.com.br

Parajesc. Pela primeira
vez, Santa Catarina contará

.

.com uma competição es

tadual para crianças porta
doras de' necessidades es�

peciais; de 12 a 15 anos. A,

primeira edição começa no

dia 15 de junho, em Caçador.
Tomara que a ideiavingue.

� GOL GONTRA ,

Fernando (com colete) segue como titular no setor ofensivo do Juventus
, ,Corte de Nani, Mais um

,

bom jogador não disputará o

,-'Mundial. Que comece logo a
,

competição, porque estamos'
cansados de ver treinos, dis
cussões sobrebola e jogador .

se machucando.
DOIS TOQUES:

"�o HÓQUEI w1JjenifferVasq�es e
Lucas Dombrowicz, ambos de'
Guaramirimi disputaram a .�

etapa'qoBrasileircdahôquei
sobrefa gr�a.

,

AMISTOSO .. 'Mais um amistoso da '

: Malwee/Címed confirmado: no
dia.l? de junho, os j�aguaenses
enfrentam o ParanáFutsal, ém "

'G2uritibà:
'

!�

.

CURIOSIDADES DAS SELEÇÕES
,

.

A partida com maior numero de "

cartões na história das Copas foi'
entre PortugalaHolanda, 'na Copa
de 2006 na Alemanha. Foram 16
amarelos (nove para os lusos e

.sete para os holandeses) é quatro
vermelhos (dois de cada lado).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A seleção da Espanha não precisou de muito esforço para golear a
fraca seleção da Polônia por 6xO, ontem, em seu último amistoso-an
tes daestreia naCopa, contra a Suíça, no dia 16. Com gols deVllla, Sil

. va, Xabi Alonso, Fábregas, Fernando .Iorres e Pedro, o time deu mais
- uma prova da sua força ofensiva. A Fúria pode cruzar com o Brasil
na segunda fase, uma vez que sai do Grupo H o adversário dos dois
classificados da chave brasileira.

G

As primeiras peças
paramudar o time
Daniel Alves e Ramires podem ter chances na Copa'

JOANESBURGO .

.

Na entrevista coletiva .

após a vitória de 5x1
. sobre a Tanzânia, 'Dunga
fez um esforço tremendo
para não demonstrar .

satisfação com a atuâção
da equipe na segunda
etapa.

Paraa primeira partida, Dunga deverámanter a equipe
que vem treinando como titular, apesar de a formação
- Júlio César, Maicon, Lúcio, Juan e MichelBastos; Gil
berto Silva, Felipe Melo, Elano e Kaká; Robinho e Luís

-

Fabiano- jamais ter começado um jogo. _

Não é de hoje que Dunga vem ensaiando a entrada
de Daniel Alves no lugar de Elano. A primeira vez que
testou a troca foi na final daCopaAmérica de 2007, con
tra a Argentina. E o resultado superou as expectativas. .

Elano se contundiu logo no início e o treinador surpre
endeu ao lançar o lateral doBarcelona comomeia.

"Estou sempre pronto para entrar e sei que o Dunga
estáme observando. Mas a qualidade do grupo é gran
de. O importante é que cada um contribua para que
'esse grupo seja vencedor", disse o lateral, que tem pro-

.

curando ser omais político possível. Sempre queDaniel .

Alves entra no meio, Maicon acaba' subindo de produ-
.

.

ção. Juntos; os dois preenchem o lado direito do ataque
e se revezamnas idas à linha de fundo,

• Maurício Fonseca e Marcos Penido

AgênCia o Globo

....... alvez não quisesse deixar transparecer que
ficara realmente empolgado com as entra

das de Ramires e Daniel Alves nos lugares
de Felipe Melo e Elano. Mas ao longo da

entrevista, admitiu, 'pela primeira vez, que' pode
começar uma partida com algumas alterações na

equipe que é considerada a titular.
.

Mas que ninguém espere mudanças já para o jogo
de estreia, dia 15 de junho, contra a Coreia do Norte,

Ramires quer
beliscar vaga
entreos 11

A grande surpresa propiciada
por Dunga na última segunda foi a
entrada de Ramires no lugar de' Fe
lipe Melo. O ex-jogador do Cruzeiro'

sempreatuou como terceiro homem, '

no lugar de Elano. Além disso, nor
malmente o treinador trocaria Felipe'
Melo por Kléberson, teoricamente
seu reserva imediato:

A possibilidade de Ramires ganhar
a vaga de FelipeMelo ainda na primei
ra fase não pode ser descartada. Além

.
de deixar o time mais veloz, Ramires
tem outro trunfo: os cartões amarelos

.

que FelipeMelo recebe com constân
cia. Nos dois amistoso-realizados an
tes da estreia, contra Zimbábue eTan

. zânia, o volante recebeu dois cartões
amarelos. Se fosse Copa do Mundo, já
estaria suspenso para o terceiro jogo. Ramires comemora um dos dois gols marcados contra a Tanzânia

JÚLIO CESAR TREINOU COM O PREPARADOR DE GOLEIROS

Dia de folga para os �rasileiros
companheiros o churrasco fei
to por Taffarel. Mas depois, en-:
quanto os jogadores continua
vam na roda de samba, o goleiro
não teve moleza e seguiu com

mais treinos, dessa vez erri cam
po. O goleiro titular da seleção
encerrou a rotina de treino so-

mente à noite com mais fisiote

rapia. Hoje todo o elenco treina
a partir das 10h45 tde Brasílial
no The Fairway Hotel. Ainanhã
o time volta a treinar no campo.

.

da escola Randburg High Scho-.
ol, em dois períodos, às 4h30 ,e
às 11 horas.

Julio César, que não. viajou
para a Tanzânia, foío único jo
gador da seleção brasileira que
não teve folga no dia de ontem.
Pela manhã, o. goleiro fez traba -

.

lho de fortalecimento muscular'
na academia e depois' piscina.
No almoço, saboreou com os

PIERO RAGAZZI

Boêa conquistou, no último fim de semana, a prova da Copa Contestado

Boca,vai atrás da lideranca
no Brasileiro de Velocross

JÀRAGUÁ DO SUL
Depois de vencer a etapa da

Copa Contestado em Itaiópolis,
.Ó:

o jaraguaense Luciano "Boca"
Oliveira se prepara agora .para

- o Campeonato Brasileiro de
Velocross, que'acontece no fim
de semana em Palmas (Tocan
tins). Esta será a terceira etapa
da competição e Boca ocupa o.

terceiro lugar na classificação
geral com 18 pontos, atrás de

.

Paulo Stédile, 25, e Lui Fietz, 22.
O também jaraguaense Paulo

.

Hennquo Krutzsch Jr: está em

quinto, mas disputou apenas"
umaprova.

Para chegar em boas con

dições' Boca terá de se separar'
de

-

sua moto. "Ela vai amanhã

(hoje) para Tocantins e eu em

barco de avião na sexta-feira.
Como estou priorizando o

Brasileiro, quero estar em boas

condições físicas", disse' o pilo
to. Para conquistar o título, ele
espera ter melhor sorte do. que
em 2009. "Ano passado comecei
beme terminei mal. Neste ano,
meu início é ruim e acredito
que posso melhorar", afirmou.
Boca compete com patrocínio
da Pro'Iork, Sul Brasil Rolamen
tos, Audicont eAchíma.

SPANHA
Amistoso em ritmo de treino

Então responda:

.

"O QUE O C�AQUE .

DO LA CORUNA TEM

DE FAZER PARA.
.

RACOPADODISPUTA 0"47"MUNDO DE 2.. I •

Envie sua frase até às 23h59 do dia 9 de junho
para julimar@ocorrei.odopQvo.com.br e boa sorte!
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Na-área

Henrique.
·Porto

•

Uma proposta para a WF

'.

.
.

...._ esativada há anos; a LJF' (Liga Jaraguaense de Futsal) não,
apresenta perspectivas de retorno em curto prazo. Se por

t

um lado temos um dos melhores times de futsal do mun
_II!I"� do, poroutro não'conseguimos organizar um campeonato
local, dividido em divisões, com acesso e descenso, assim como

'acontece no futebol. Um contraponto interessante, mas triste.
Lembro de minha adolescência,' quando o'programa fixo nas noi -

'

, tes de .sexta era sentar na primeira fila na arquibancada do Arthur
Muller e assistir aos embates entre Despachante Cilo, Instaladora
Oswaldo, etc. Bons tempos de nosso futsal amador, de .craques
como Celinho, Osni, Moa,Djalma e tantos outros. Posto isso, su- ,

"giro que a Liga Jaraguaense de Futebol assuma a gestão da LJF e

a organize, - até que ela possa andar novamente com as. próprias ,

pernas. O que acham? Competência para isso já provaram ter.
_

DIVULGAÇÃO

,
.

Palpitão da Copa
,

Quer ganhar uma camisa
,

oficial da seleção campeã da

Copa do Mundo na África?
Ela pode ser sua com menos

,

esforço do que você imagina.
Não requer prática, nem tam

pouco habilidade, apenas um
chute preciso e um pouco de
sorte. Para participar é �im
ples: acesse o blog Na Area
no site de O Correio do Povo

(blogs.ocorreíodopovo.com.
br /naarea), se intere das re-

gras do jogo-e poste seu pal
pite na notícia "Palpítão da

,

-

Copa". Quem tiver o chute
mais certeiro leva uma cami
sa novinha em folha.A data
limite é 25 de junho. Participe
eboa sorte.

Juventus
Falo para ajudar, mas por pi

cuinhas não, sou ouvido. Como

quem paga a, conta não sou eu,
lavo minhasmãos.Apartida entre
Iuventus eAvaívaiacontecermes-

, mo às 20h30 de hoje, Havia dado
,
a sugestão de realizarem o jogo
de tarde, para diminuir custos.

Com a fraca campanha'do time,
o preço do ingresso e esse frio de
rachar, o prejuízo certamente será
grande. Quando a cabeçanão aju
da, o bolsopaga.:

ESPE I li T P
,

,

Flamengo aposta
.no·en isamentn
Equipe formada há três meses liderá primeira Divisão

rança isolada da'Taça OCP com

,quatro pontos de vantagem so-
,

bre o segundo colocado.
O técnico Francisco Scheu -

_

er, popular Chico, descreve o

\ per fil do time como guerreiro.
,

, "Jogamos três meses juntos e já
- é uni grupo pranto, enquanto
que muitos ainda estão se for
mando", acredita. O lateral

esquerdo Ezequiel, que esta-
a' Taça O Correio do va no amador de Pomerode,
Povo é a mesma coi- vai reforçar o time, além de
sa. Mas o Flamengo do, mais três contratações que de
Garibaldi se antecipou vem ser anunciadas nos próxi

·e há três' meses está' com seu mos dias.
plantel formado. O resultado

" O treinador já avisou que vai
de tanto planejamento é a lide- montar os 11 titulares depen-(

JARAGUÁ DO SUL

Início de campeonato',
seja ele amador ou
protlssional, é sempre,
a mesma história. As
equipes contratam e

precisam-ganhar ritmo.

Jair veio do "

XV de Indaial
. para reforçar o
Flainenginho
nessa edição
da Primeira .:

Divisão

" Chico (\judou
a fundar equipe

...

,

o representante do Gàri-
baldi na Primeira Divisão vai
em busca do tricampeonato.'
,O time sagrou-se campeão do
certame em 2003 e 2004. O Ru

bro-Negro é novo. Foi fundado
em '1992; por ir-onia do desti

no, pelo vascaíno e hoje técni
co do time Francisco .Scheuer, .

que 'era jogador do Grêmio Es-
portivo Garibaldi, ' .:

Ele resolveu montar' uma

equipe para ter um clássico no
,

bairro. O fundador conseguiu
uni terreno doado por três ir-
"mãos. Um deles, 'conhecido
como Seu Ângelo, era torcedor
fanático do Flamengo do Rio de

'

Janeiro e á condição imposta foi
que o clube levasse o nome do

,

seu time de coração.
O acesso para a Primeira Divi

são aconteceu no ano 2000 e nos

anos seguintes conquistou os dois

primeiros títulos. Também' em

2003, sagrou-se éampeão da extin
ta Taça dos Municípios. Nesse ano
Chico, saiu do posto de auxiliar-

t ,

, técnico para o comando do dube

,QW� .a,i1JçlOl� a fundar.
�

, dendo da circunstância da roda
da. IISe jogarmos em casa vamos

para cima; com dois atacantes.

fora atuaremos mais, retranca
dos", exemplificou.

Entre os destaques estão o
� i..

volante Jair e o atacante Toto. O

primeiro jogará mais adiantado
,

e, entre outras coisas, terá fun-:

ção de armar as jogadas para o

ex-centroavante do xará carioca
"e do Cruzeiro. Jair veio do XV de
Indaial. IIEle está bem fisicamen
te e também bate com precisão
na bola", descreveu Chico. '

-

.

• Genielli R�drigues
genielli@Qcorreiodopovo.com.br

.

PIERO RAGAZZI'

����.�����������

: CARAGUÁ AUTO ELITE :
� CONTRATA: �
� �
� - Recepcionista Técnico (Diagnóstico) �
�

- Vendedor de acessórios
�

�
- Telefonista

�
� *Exige-se experiência

�
� Interessados enviar curriculum vitae para: �
� rh@caraguaautoelite.com.br' �
�� ������������� �
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A sede está lá e os·móveis
també-m. No entanto, a
falta dos equipamentos
de informática impede a

inauguração da Delegacia -

da Mulher.

arte dos aparelhos já foi

_.. adquirida pela polícia ci
vil. No entanto, o restan
te do material depende

da conclusão de um novo pro-
cesso lícitatório. Isso porque a

primeira licitação aberta neste

ano se referia apenas à compra
da fiação para instalar os com -

.

putadores. Agora falta adquirir
.

os equipamentos de transmissão
de dados. Mas de acordo com o

.

delegado regional, Uriel Ribeiro,
,
a empresa vencedora desta se

gunda etapa deve ser conhecida
ainda esta semana.

"Nossa parte já está .

feita,
agora depende apenas de Flo

rianópolis", comentou Ribeiro. O
investimento para instalação da
rede de informática na unidade
veió do, Fundo de Melhoria da

# .
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anunciar quando 'a unidade 'co-
.. meça a funcionar porque existe a

possibilidade do processo lícita- -

tório sofrer atrasos. "Não temos

como prever se não vai acontecer

alguma impugnação. Isso está fora'
do nosso controle" salientou.

A falta de efetivo também de
verá ser um problema enfrentado
na nova unidade. No local traba
lharão apenas sete servidores e,
dessa forma, os atendimentos fora

.

do horário normal continuarão
sendo realizados na Delegacia da
Comarca. A Prefeitura se compro-

.

meteu a ceder três funcionários
assim que a data de inauguração
for estabelecida.

"
Nossa parte já
está feita, agora
depende apenas
de Florianópolis.
DELEGADO REGIONAL

URIEl RIBJ;IRO
. "

A inauguração da Delegacia da
Mulher já. foi adiada cinco vezes

Polícia Civil. Já os'móveis foram somente neste ano. Levantamento
adquiridos pela SDR (Secretaria daPolícia Civil constatou que cer

de Desenvolvimento Regional).
, ca de 30% de todas as ocorrências

Apesar do material necessário
�

se registradas no,município são
para a delegacia já ter sido pro-

.

por violência doméstica. .

vídenciado, ainda não há uma
-

-

data prevista para a inauguração. • Cristiane Alves
Conforme Ribeiro, não é possível cristiane@ocorreiodopovo�-í:om.br

PREVISA

ora, licitação pode serentrave
· Equipamentos d.e transmissão de dados da Dele-gacia daMulher ainda precisamser comprados

T-rês latas de óleo queimado
e cascas de coco espalhadas ao

lado de uma fornalha são indí
cios do crime. Essa é segunda vez
que a Olaria Busarello, localizada
na rua João JanuárioAyroso, bair- .

ro Jaraguá Esquerdo, é alvo de in
cêndio. O primeiro foi em abril, o
ultimo aconteceu na madrugada

· de.domingo para segunda-feira,
.

por volta da Ih, e atingiu uma

parte do estabelecimento.
Os vizinhos perceberam o

fogo e chamaram os Bombei
ros Voluntários. Depois de 40

minutos de trabalho as chamas
foram contidas e foi possível
calcular os estragos e 'analisar a

. cena que, a. princípio, parece ser

de um crime. Duas latas de óleo.
·

estavam. debaixo de dois pneus
. da retroescavadeira,

.

a terceira

•

PIERO RAGAZZI

Reforma do imóveljá foi concluída há 60 dias, mas outras questões impedem abertura da.unidade

SUSPEITA É DE QUE FOGe TENHA SIDO CRIMINOSO.

polícia investiga incêndio em olaria
foi colocada no último pilar de

sustentação da estrutura da ola- .:
ria, do lado esquerdo. As cascas

de coco que estavam 'dentro de
sacos e empilhadas em um can

to foram espalhadas ao lado.de
uma das fornalhas. Sobre elas foi
encontrado um fósforo queima
do. "Devem ter usado as éascas

para alimentar o fogo, porque vi
ram brasamuito rápido", comeri
ta Sidney Kaeser. funcionário da

empresa há sete anos.

Em abril, quando o dono da '

empresa, Rafael Busarello.: che-

PIERO RAGAZZI

gou para. trabalhar encontrou a

retroescavadeira com os pneus
queimados. Ele registrou boletim
de ocorrência, mas na época não
fazia ideia de quem pudesse ter

cometido o crime. Nesse segun=
do incêndio, o prejuízo foi calcu
lado em R$ 25 mil e o empresá-

- rio também registrou boletim de
ocorrência.

O delegado que investiga o

caso, Weydson da Silva, deve
ouvir 'testemunhas durante a

semana, mas não tem suspeitos ,

do crime.

', Lata de óleo foi
colocada embaixo

do pneu-da
retroescavadeira
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Ele estápor trás da
sessão -de cinema
Escondido'na sala de projeção, Osnír vive.paixão de infância
JARAGUÁ DO -SUL

'

Quando as luzes
escurecem, a música

silenci� e os espeetaderes
se calam em expectativa

, é que'Osnir Alves 'Rosa
entra em cena: é sua a,

responsabilidade pela -"

,

, máquina de projeção do
único cinema da cidade.

..... projecionista perdeu as

contas dê'quantos filmes

já rodou desde que come

....", çou a exercer .a profissão,
em 1978. A paixão, pelo cinema,
no entanto, 'começou _ muito
mais cedo. Quando Osnir ainda
era um menino, um de seus ir
mãos mais velhos trabalhava na

,

portaria do antigo'Cine Jaraguá.
Mesmo que não tivesse como ver

todos os filmes que gostaria, o xões: q cinema, a música e a po-
, garoto passava todo o tempo li- lítica - 'mas a maior experiência
vre acompanhando o irmão - até

.

é mesmo por trás dos projetores
que um dia o gerente do cinema,. de filmes. Os três equipamentos
Mário Mueller, resolveu lhe dar que opera hoje no cinema Arco
um empregocomo projecionista. íris;do Shopping Breithaupt, tem

Osnir ficou no Cine Iaraguá poucas diferenças dos projetores
de 19(8- a 1981,- voltou dez. anos que utilizava nos anos 1970. -

depois 'e deixou novamente o O processo 'é praticamente
emprego em 1992, quando Q ci- o mesmo: o filme é colocado no

nema foi demolido pata dar lu- rolo de projeção, passa pela lan-
,

gan ao Shopping .Breithaupt. Na terna que projeta as cenas na tela
,

época em que não esteve traba- em uma .velocidade de até 145
lhando no cinema, o projecionis- 'quadros em 15 segundos e volta

-

ta passou por uma.loja de eletro- para uni' segundo rolo, onde é
domésticos e se dedicou a outro armazenado até ser rebobinado.
de seus interesses: a música, Du
rante muitos anos tocou bateria
e� bandas da região como a "Fi--

, lho doRincão", grupo do qual se,
tornou integrante em 1982.

Para Osnir, não há alegria maior
do que ver o público satisfeito
com a história que, acabou de

presenciar. "Nada melhor do que,
um filme bem feito", afirma Com
ar sonhador.

"

"
_

-

Não há alegria como a de ver a '

satisfação do público:Nada é melhor
do que um filme bemfeito.
OSNIR ALVES ROSA, PROJECIONISTA

" "
'

o DIA-A.;DIA
O jaraguaense de 48 anos

afirma. que hoje tem três pai-
• Bruna. Borghetti
bruna@ocor�eiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES

Paraum apaixonado por cinema como Osriir, nada melhor
do que trabalhar nos bastidores de uma sala de cinema

.

Oferta pará até· perna ele·pau 'faze..
'

...

. � '" '\ 'i. .�
"

"'till'
•

111 t- 'í -!. .�

'li" .. 't'"

" .

1 ,�:; ;' �

.'''I''1j
1\ c

-:.1,"

4 portas
pelo prefo de 2

Promoções válidas até 10106/2010 ou enquanto' durarern.os estoques nos Conces�ionários Votkswaçen para veículos básicos com pintura sólida, Frete incluso, Novo Gol LO Total Flex, 4 portas,
ano rnodeto 10111; cód. 5U11C4, com preço promocional à vista a partir de R$28_990,00 __ Promoção válida somente para Novo GoI1,0, ano modelo 10/11 dó estoque do Concessionário. Esto-

.

que: 3 unidades, Novo Fox 1_0 Total Flex, 4 portas, ano modelo '10111, cód. 5Z31R4'+ P4P, com preço promocional à vista a p'!_rtir de R$32,290,00_ Promoção válida somente para- Novo Fox LO

2011 do estoque do ccncesstonarto. Estoque: 2 unidades. Crédito sujeito a aprovação.
. -

Caraguá Auto Elite
,

Uma r�Tação de confiança
4732746000I

.'. �

�.com.br Grupo Auto elite 40 anos de'credibilidade. MNtOVOUC$WAGIN
,

.
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Política· - 5

ca r'ol ina@ocorreiodopovo.com.br

'Carolina Tomaselli
, ,

PIERO RAGAZZI
u

I
.

'. ", I'

ão recebi uma ligação sequer, talvez por ser' do lado, de.fora da sala esperando para ter acesso às
mais fácil se esconder atrás de microfones,· informações. O fotógrafo entrou, é verdade. Mas só
mas a divulgação na edição de ontem das im- ele. OCP jamais trataria um assunto de tal enverga
putações aos acusados naCEI da Schützenfest dura como especulação. Aí sim se cometeria ._lIma

gerou reação por parte de alguns veículos de comuni- injustiça 'contra os envolvidos-que sempre tiveram e

cação. Já que tratam O Correio do Povo como "jornal) terão garantido o direito de responder às acusações.
locai", tambémme reservo ao direitode não divulgá-los. Para quem diz que o jornal comete um crime ao

Mas esclareço que-as afirmações de que OCp"conde- antecipar o relatório, respondo citando a Constitui
na os acusados de forma prematura", ao revelar parte ção Federal: "0S objetivos da investigação parlamen
do relatório antes da votação do plenário, não consti- tar seriammelhor salvaguardados coma garantia de
tui verdade. Até porque, se assim fosse, toda a impren- publicidade do relatóriofinal sempre, salvo se o co�
sa também o fez, na medida em que o andamento do

.

trário aconselhasse a segurança do estado ou a tran

processo de investigação, inclusive-com fortes trocas de' quilidadepública. Além do relatório, outras peças do
acusações proferidas entre os acusados, foi amplamen_.. processo poderiam ser 'dadas a conhecer'ao público
te divulgado pelos órgãos notíciosos de Jaraguá e região. quando úteis a seu esclarecimento ( ...): Poder-se- ia
Talvez só não por veículos que tiveram algum interesse lembrar que o inquérito parlamentar muitas vezes

,

emmanter em sigilo acondução dos trabalhos, que não somente alcança seus objetivos de controle do gover
é o caso de O Correio e sua equipe. no quandomobiliza, com presteza, a opiniãopública.

Salutar dizer que o conteúdo divulgado na edição Sem essa rapidez de ação, a investigàção parlamentar .

de ontem é o que foi aprovado na comissão e; portan - perde muito de sua eficácia numa época em que o Po

to, não pode ser alterado até a data da votação. Assim, derExecutivo se toma cada diamais forte."
,

independente do resultado no plenário, aprovado ou Se o jornal foi privilegiado, corno alguns disseram,
..

engavetado, o relatório final seria disponibilizado para a
.

concluo dizendo que O Correio protocolou na Casa um
. imprensa. O que foi feito na tarde de ontem, através da pedido de cópia do relatório final. Nomais, o documen-, ,

Assessoria de Imprensa daCâmara. . to é público, as informações são de relevante interesse
Se parte do seuconteúdo chegou antes ao O Cor- coletivo, já que envolvem agentes públicos e dinheiro

reio, é mérito único da equipe, que passou a tarde
,.

público. Portanto, não só podem como devem ser di
todaplantada na Câmara e, durante a reunião da CEI, vuigadas.Azar de quem comeumosca.

Ego
Outra divulgação deixou "indignado e triste" o vereador

Lorival Demathê (PMDB), presidente da Comissão Proces
sante do Refls, Nota publicada ontem na' coluna informou
sobre pedido do vereador José Osório de Ávila (DEM) de

. .
"

cópia de toda a documentação do processo. Protocolado,
portanto. oficial e público. "Nós que deveríamos ser os inte- .

, ressados, não soubemos", declarou. Os vereadores sim" mas
também toda a população. Se serve de consolo, tem muito
,projeto na Casa que os nobres ficam sabendo através da im

prensa. Estoumentindo?

-

Não éP'
Na .sessão de ontem, teve até pedido de des-

-

. culpas pelo fato de o relatório ter sido divulgado,
em parte, com exclusividade pelo O Correio.Quer
dizer, vereador se redimindo pela incompetência
ou falta de interesse dos veículos que não conse

guiram ter acesso à informação.O fato é-que a pu
blicação do conteúdo, imutável há que se diga, foi
amplamente positiva para o Legislativo .. Mostrou

serviço. Mostrou que não acab?u em pizza.

Sernchance
. _

O presidente dá Acstvi (Associação dos Clubes
e Sociedades de. Tiro do Vale do Itapocu), Celso
Hille, não descarta ii realização de uma Schüt
zenfest este ano. Hille assistiu ontem à leitura do

.

relatório final da CEI. Para ele, as conclusões são
resultado da falta de organização do evento, prin
cipalmente por parte da CÇO (Comissão Central
Organizadora). Só que festa, sem prestação de
contas da última, é impossível.

FALA Aí!

Presidente chama a

segurança, chama a polícia.
VF..READO'R 05'1'41 anAA'lUY'j !PMrrS}, ?m� CONJA 00
Al'AQUE DISPARADO CONlRP,:ElE PELO f.){�P'REffJro

ElJAIJJ·O JUNf,:KES {?TI, NAÚlilMA 'SESSÃO' ..

-

,
'

Pl-
VereadorDiogo Junckes(PR) foi à tribuna para rebater declarações

do peemedebista Osni Bylaardt (PMDB) desferidas na sessão ante
,

rior contra o ex-prefeito Evaldo Iunckes (PT), tio de Diogo. "Pretendo
manterminha atuação no nível da ideias", declarou o jovem vereador,

, , .;

ao sair em defesa da sua família. Bonito. Mas amensagem deveria ser
dirigida também ao próprio tio, que assistia à sessão. Quando verea

dor, Pupo não poupava palavras de baixo calão contra o então prefei-
. to Mário Sérgio Peixer (DEM), de quem depois virou aliado.

, Os prefeitosMário Fernando Reinke (PSDB), de Massaranduba,
I ..-

- e FelipeVoigt (PP)! de Schroeder, cobraram do deputado federal
CláudioVignatti (PT) a liberação de emendas prometidas para as

duas cidades, totalizando R$100 mil. ParaMassaranduba são R$
100mil para revitalização da Praça Bertoldo Guesser, Schroeder
aguarda R$ 300mil para pavimentação da Rua Três de Outubro .

Segundo o petista, que visitou as duas Prefeituras na últimá sexta
feira, os recu,rsos estão assegurados. "A verba já está prevista no
OGU de 2010, ouseja, será empenhada até o final do ano", disse
Vignatti. É' o quese espera .
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