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Executivo propõe reajuste dós
valores pagos para as diárias'
Projeto de lei propondo alterações na lei de 2002, .Iof encaminhado pelo prefeitoNilsonBylaardt à Câ
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que fixa critérios de indenização de despesas de via- IDAra. Os aumentos mais significativos são nas in
. gens do prefeito, vice-prefeito, secretários, gestor de denizações das refeições,' que em alguns casos mais

-.

.autarquias e fundações e dos servidores municipais, que dobram.
'
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GASTRONOMIA MOVIMENTADA
ENTRE HOJE E AMANHÃ JARAGUÁ DO SUL TEM COMO OPÇÃ'O-DE LAZER fESTA DO PASTEl, NOITE DAS SOPAS E JANTAR DO CíRCULO ITALIANO

Vislte o apartamento decorado
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LEIA HOJE:

Estudo do União Europeitl indico que 44% dos
brasIleiros

'
,..

mente em Portu-
gol teriam s, tipo de discriminaçõo
nos últimos fsse número ia� porte
do primeiro pesquisa da ôrgonizaçõo sobre a

situação dos direitos lúndamentais nos 27 países
européus. A pesquiso revelo que 12% do.s pesso
as que se indu,em em um desSes grupos toram
vítimas de :olgum tipo de villlênci.a motivado por
q�estões racistas durante os últimos 12 meses,
entre elos roubos,.ameaços e osSéd.ios.

FAMEG'

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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outros estados documênto é e egue
casa do proprietário. Aqui em Santa Cata-

CHARGE

VOLTA SEMANA QUE
VEM. MAS É MELHOR
VOCÊ TOMAR UNS
CALMANTES ANTES
DE SAIR DE CASA!

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

AUJAM (União Jaraguaense de Associações deMq
radares) tem se destacado como a principal demons
tração de organização democrática" do Movimento

Popular da região, desde sua fundação em 24 de abril
de 1997. Apesar de ser um curto espaço de tempo já
tivemos grandes conquistas. Mas também passamos

por momentos muito difíceis, principalmente, na úl
tima gestão municipal quando Q Poder Público não

respeitou o Art. 5° da Constituição Federal.
A UJAM'entende que a participação em Associações

de Moradores é uma das experiências cidadãs que mais
desperta o senso crítico em busca de solução para os pro
blemas comuns do bairro. A comunidade é provocada a
ter contato com os agentes políticos do município e essa

participação na vida e nos problemas do povo gera mui

to aprendizado. Sabemos que o trabalho popular é uma
arte, que se aprende na prática. Arte de lidar com gente.
É uma busca constante pela autêntica organização do

povo que, uma vez unido, transforma a realidade. Mas,
como chegar lá? Entendemos que uma das ferramentas
mais eficazes para a organização de uma comunidade é -

a Associação de Moradores. Nela os cidadãos aprendem
o que é cidadania, algo que foi conquistado ao longo dos
anos por homens e mulheres que souberam se organizar.
Descobrem que reivindicando seus direitos legítimos não
estão pedindo favor, estão sim exercendo seu dever. É no

espaço, comunitário que as pessoas trabalham juntas por
melhores condições de vida.

.

Uma autêntica Associação de Moradores revela o

nível de organização do bairro diante das necessidades
básicas da comunidade. Ela tem a missão de exigir que
os direitos do povo sejam respeitados pelo poder públi
co. Saber que aquele lixo que não é recolhido, aquela
água de má qualidade que chega a sua torneira, o ponto
de ônibus e o telefone público. que ainda não existe na

sua rua é a forma mais comum de desrespeito ao cida
dão. Você paga imposto por tudo isso, portanto, é seu

dever cobrar da Prefeitura a realização destas obras.
,

Mas sozinho fica um pouco mais difícil de exercer sua

cidadania. Trabalhar em conjunto pormelhor qualidade
de vida é o grande objetivo da UJAM.

UJAM

AGOSTINHO ZIMMERMANN, PRESIDENTE DA WA!1I1 '

UNIÃO lARAGUAENSE DE ASSOCIAÇÕES DE MORADORES

"

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

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

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

" telefone (" não serão publicados).

Estímulo ao empreendedorismo regional
no excesso da carga tributária e na falta de

capacitação. As'dificuldades de gestão, por.
sinal,' têm aparecido nas estatísticas como

uma das principais causas da mortalidade

das empresas logo nos primeiros anos. Não
,

adianta apenas saber fazer um produto, ter
diferenciais ou amelhortecnologia. É neces

sário ter o correto controle de todos os proces
sos, incluindo a gestão financeira, o fluxo de
recursos para que esse negócio não apenas dê
lucro, mas semantenha competitivo.

Neste sentido, muitos esforços têm sido
feitos pelas entidades que atuam, seja no fo
mento ao empreendedorismo, seja na repre
sentatividade empresarial. Iniciativas como a

dosNúcleos Setoriais, projeto no qual aACIJS
e a APEVI tem dedicado plena atenção, per
mitem aos seus participantes sé organizarem
e com ações conjuntas buscar o fortalecimen
to. Nos Núcleos Setoriais os 'concorrentes'

GUIDO JACKSON

BRETZKE,
PRESIDENTE DA
ACIJS • ASSOCIAÇÃO
EMPRESARIAl. DE
JARAGUÁ DO SUl.

O empreendedorismo tem sido uma ca

racterística marcante da nossa região, trazen
do grande contribuição ao desenvolvimento
econômico e social.Muitas das empresas que
hoje se destacam no cenário nacional e inter
nacional surgiram de pequenos negócios, no
fundo das casas, motivados pelos sonhosde
seus idealizadores. Semuitos destes negócios
prosperaram em uma época que teoricamen

.

te pode ter sido mais fácil, a verdade' é que
nos tempos recentes o empreendedor conta,
além da concorrência cada vez mais forte,
com a burocracia na hora de abrir sua firma,

preservam as características de seus negócios
e buscam o melhor desempenho individual
mente, mas se unem em atividades de trei

namento, troca de experiências e otímízação
dos seus recursos.

Outra boa intenção na busca de estimular
o surgimento de novos empreendedores, ou
mesmo de orientar quem já está no mercado,
é aOficina Sebrae, que acontece apartir desta
sexta-feira, dia 24, no ginásio de esportes Ar
thur Müller, por iniciativa do Sebrae e da Pre
feitura. A ACIJS, a APEVI e outras instituições,
apóiam essa feliz iniciativa, que acima-de tudo
dá impulso ao empreendedorismo regional.

.

Com certeza, de grandes idéias que certamente
surgirão a partir deste trabalho, e da integração
destes empreendedores ao trabalho'que as duas
entidades realizam com os Núcleos Setoriais,
surgirão oportunidades de negócios que pros
perarão em Jaraguá do Sul e região.
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----------POLÍlICA

FALA Aí!

" o RS 1,6 bilhão

_

estará à disposição
amanhã. "

PRESIDENTE LULA {PT-SPj, em
visito 00 Estado no dia 26 de novembro,
garantindo 'boa parle' do dinheiro poro a

reconstrução de Santo Catarina.

-

" Nem tudo o-

que a gente
anuncia hoje,
acontece hoje. "

PRESIDENTE LULA (PT-SP),
em visito ao Vale do Itajaí no dia 12 de

dezembro, justificando o atrasado no

repasse de verbos para o reconstrução.

" Chega de

esculhambação. "
ALCANTARO CORREA, presidente do

Federação das Indústrias de

Santa Catarina, indignado com o

burocracia paro liberação de verbos.

Nomes aos bois
Agora 'já se sobe quem ajudou o romper o fio do meado (Editorial OCP

21/04/09) no repasse de verbos federais poro o reconstrução de pntrlmê
nios públicos destruídos pelos chuvas de novembro. João Mattos (PMDB),
deputado federal catarinense, é um do listo que começo o ser conhecido.

O parlamentar é autor de emendo que obrigo o transferência dos recur

sos poro o Estado e não diretamente às prefeituros atingidos. Aliás, Mat
tos também está em outro lista, aquela do forro com passagens aéreos

pagos pelo contribuinte e distribuídos poro familiares e amigos em vôos

poro o exterior. Poro Miami, Frankfutr, Novo Iorque, Milão, Buenos Aires,
Paris... , o lazer. liberou oito delas. A emendo de Mattos levou à obrigação
de se oficializar convênios entre o Estado e o União, obro por obro. E nesse

jogo de empurro, que já virou palanque poro 2010 com o PT de um lado e

partidos governistas de outro, voto o favor poro João Paulo Kleinübing (DEM),
de Blumenau, o único dos prefeitos o 'peitar' o Estado e União todo dia em

todo lugar cobrando os recursos Os outros 105 de cidades também atingidos
preferem o discurso local que explicar o próprio inércia fora de casa.

POIS É 1
Há poucos dias a coluna questionou:
se projetos de obras de recuperação
foram encaminhados ao Ministério
da Integração Nacional com a rubrica

"prevenção", fato que se transformou
em cavalo de batalha entre Brasília e

Florianópolis, porque alguém simples
mente não muda a nomenclatura lá no

ministério? Pois foi justamente isso

que levou a uma reunião, ontem, na
Secretaria da Defesa Civil Nacional.

POIS É 2
O que se diz lá em Brasília é que a

consultcrla jurídica do Ministério não

permite. Perguntar não ofende: quem
manda mais, o ministro Geddel Viei
ra lima (PMDB-BA)_ ou' os babacas

engravatados da consultaria? Aliás, o

deputado federal Paulo Bornhausen

(DEM) é autor de emenda destinando

RS 360 milhões para o Estado com a

nomenclatura de "prevenção" e não

para reconstrução.
•

Só PROMESSA
"No ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Pn
prometeu liberar verbas pela Medida Provisória 448. Em mar

ço, as regros mudaram coin a exigência do governo federal
de licitação para custear as obras. E, agora, as regras foram
novamente alteradas: os recursos somente serão liberados

por intermédio de convênio e com contrapartida." O desabafo
é do deputado Jenn Kuhlmann (DEM), tráduzindo o desespero
da Prefeitura de Blumenau que corre atrás de RS120 milhões

prometidos para'obras de rec�n,strução.

O' CORREIO DO POVODSEXTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2009

ESGOTO 1
Dêpois do imbróglio com moradores doo Bairro São Luis, que
não querem lá uma estação de tratamento de esgotos do Sa-

mae, agora é o vez dd moradores do Estrado Nova denuncia

rem o autarquia. Que, segundo eles, no final do ano passado
teria suspendido o cobrança da taxa de e�goto (80% sobre o

valor do água)J)9rque o serviço não estavá sendo prestado e,
o

mesmo retomando o cóbrança em 2009, continuo jogando os

dejetos em ribeirão que possa pelo bairro.

ESGOlO 2
Paro debater o assunto a Associação dos Moradores marcou

uma reunião pqra hoje, às 19h, na Comunidade Sagrado
Coração de Jesus. Adiantam que nãô vão aceita( a cobrança
eqquanto o serviço não for prestado. A exemplo do São Luis,
M no ar a ameaço 'de nova ação judicial. De foto, como cóbrar
taxas do gênero, ou de iluminação público, por exemplo, se os
serviços não existem?

SEGURANÇA .

Não é só a Policia Civil que foz das tripas coração paro.po
der desempenhar seu trabalho, hoje bem aquém do deseja
do porque falto tudo. A PoHcia Rodoviário Fedeml está na

mesmo situação no região Norte. O efetivo ideal, hoje, seria
de 150 homens, considerango:se a carga horá�ia. Mll.s há

apenas 50 e nenhuma perspectivo de se ampliar o quadro.
E no PC também:

VAl LONGE;)
A pbra de construção do hospital de Massaranduba (O Cor
reio edição de il!04/09)'ainda vai dar pano para manga, com

questionamentos sobre o conteúdo de relatório produzido por
comissão da Câmara dç Vereadores. No próprio Legislativo já

F

em discorde de alguns pontos apontados no documento

� serviços não feitos ou não conthiídos�

CELESC
GOMemo �do Estado preparo ;p;; processo de venda do Celesc.
Ontem, em Jaraguá e oútros cidades do Estado, funcionários
paralisaram os. ativi�Qdes pgr algumas horas em protesto.
Alegam que a empresa, uma,dós sete do país ainda estgfais,'

.

t�rV1 rece.hjdo segUidamente .R,�mioi� pelo .bom �;!\�e,mgi�pho.
E que, -sé{o serviço for terceirizado, a primeira é6nseqúência

. sefá o aurnentQt�as tarifas e,'d.epois, a qued� n�qualidad,�do
serviço prestado hoje.' k' & i' .�;;'

ELES
D�putados federais cotarinenses que mais farre.arram com

pa�agens aéreos pagos pelo contribuinte: Fernando Coru

jd�(PDT)jPde Lltges, com 19; Nelson Goetrent (P�" com 18.

Seguem o ex-deputado Djalma Berger (PSOB) e João Motos

(PMDB), com 8 e Ângela Amin (PP), com 6 e t040s vot.ados
em Jaraguá em 2006. Passagens para filhos, maridos, mu
lheres e ómigos.

CONTAS
Ém março o Dívida P�blica Federal chegou a RS, 1,398 trio'

.

Ihões, o que re'presento algo 00 redor do orçamento total da
União 'para 2009. No .mesmomês a dívida externa bateu no

cosa dos RS 130,4.5 bilhões:Mas se o Lula diz que está tudo

bem, por que duvidar? Afinal, ele não é o cara?
'to;;

• K<

politica@ocorreiodopovo.com.br
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ATUAIS VALORES DAS DIÁRIAS NíVEl1
preíéHõ;vice·prefeito; chefe de Gabinete;
advogada; secretórios municipais e gestor
de autarquia
NíVEl2
Secretórios adjuntose assessores

�,
--

NíVEl3
Chefes desetor e atividadeúxercidas por
servidor lotado em cargo de nivel superior
NíVEl4
Encarregados; atividades de nivel médiO;
magistério e,atividades auxiliares

NíVEL 'PERNOITE REFEiÇÃO PERNOITE REFEiÇÃO
1 _R1Ji9,OO RS 25�,00,-----,-,-,-RS 100,00 RS 20,00
2 RS 115,00 RS 20,00 RS 80,00 �RS-18�,0-0-�RS 160,00' RS 27,00
-3-RS90.00-RST8,00 RS 70,00 RS17,00 RS140,00 RS 25,00
-"4- RS 75,00 RS17,OO RS 60,00 RS16,00- �RS 100,OOR$25,00

O QUE PREVÊ A PROPOSTA NíVEl1
Prefeito e vice-prefeito
NíVEl2
Chefe de Gilbinete; procurador; secretórios
municipais; gestor de autarquias/fundações;
diretores; ouvidor; supervisor; gerente;
servidor lotado em cargo de nível superior
NíVEl3
Encarregados; maglsterio; otividadesoe

-

nível médio e atividades auxiliares

PERNOITE REFEiÇÃO
RS 280,00 RS 80,00
RS 280,00 RS 80]0
R-S 200,00- RSÓÕ,õO

PERNOITE REFEiÇÃO
RS 180,00 RS 60,00 RS 120,00 RS 40,00

-if$145,00-RS 36�OORffoo�00 RS 28,00
RS9foõ� 22,00

�

!iSso,oORSlS:oo--
-

VIAGENS

Projeto reajusta os

valores das ditírias
Texto está sendo analisado pela Câmara
GUARAMIR-IM

o prefeito Nilson Bylaardt
(PMDBJ enviou à Câmara um

projeto que' aumenta os valo
res das diárias pagas ao prefei
to, vice-prefeito, secretários,
gestor de autarquias e funda
ções e_ servidores municipais.
Os valores são pagos anteci

padamente para cobrir despe-
.

sas quando de viagens feitas
a serviço para outras cidades
do Estado, do país e até para
o exterior. '.

_

O montante dispendido
pelo município com as pernoi
tes e refeições varia de acordo
com os' cargos e também com

o destino. Nas viagens à capi
tal federal e para fora do país
as indenizações são maiores.
Prefeito e o primeiro escalão
são os que mais recebem. Na
nova tabela são incluídos os

cargos criados na atual estru
tura administrativa da Prefei
tura, como diretor, supervisor
e gerente.

Os níveis,. que fixam os

valores por cargos,
-

também
foram redistribuídos. Os ser

vidores que exercem funções
de encarregado, magistério e

atividades de nível médio e

auxiliares saem do nível qua- ,

tro, - que é extinto, e passam
para o três. Os valores que
maís sofrem alteração são os

das refeições, que em alguns
casos mais que dobram.

Propósta do prefeito altero valores dos pernOites e_refei.ções -defi_!lidos em 2002

O projeto também extingue
a possibilidade de pagamento
para deslocamentos aos muni

cípios vizinhos de Jaraguá do,
Sul, Schroeder e Massaran
duba. Corupá não foi inclu
ída. Os demais artigos da"lei
ficam mantidos, entre eles o

que estabelece que "para cada
24 horas, contadas da partida,
o beneficiário fará jus a ape
nas a diária de uma pernoite

e duas refeições". Para receber
a indenização, é preciso apre
sentar um relatório por escri
to, comprobatório, em no má
ximo três dias após o retorno.

A lei que fixa os critérios
de indenização de despesas
foi criada em 2002, por inicia
tiva do então prefeito Mário
Sérgio Peixer (DEM).

CAROLINA TOMASELLI
-

Proj'eto em regime de urgência
concede 7% aos servidores
JARAGUÁ DO SUL

O Executivo protocolou
ontem na Câmara, em regime
de urgência, projeto de lei que
concede reajuste e/ou revisão
sobre a remuneração dos ser

vidores públicos municipais.
Também foi enviado à Câmara
o aumento do auxílio-refeição.
Os textos foram lidos na sessão
e encaminhados para análise
das comissões permanentes.

A proposta eleva em 7% os

salários dos servidores públi
cos da administração. direta,
das autarquias e das funda
ções, e também dos funcioná
rios do Legislativo. O percen
tual inclui o valor da inflação
no período, que não foi men
cionado na justificativa que
acompanha o projeto.

.

Já o auxílio-refeição é fixado
emR$ 9,00 por dia efetivamente
trabalhado, também a partir de

10 de ábril. O benefício é conce
dido proporcionalmente à carga
horária.variando de 12,5% para
funcionários que trabalham até

.

cinco horas semanais, até 100%
do valor, no caso de 30 a 40 ho
ras por semana.

Os valores foram _apresen
tados pela prefeita Cecília Ko
nell (DEM) ao Sinsep em uma

reunião na semana passada.
Em contrapartida, a diretoria
do sindicato levou a proposta
da categoria, aprovada em as

sembleia, de 12% de reajustei
revisão e de R$ 10 no auxílio

refeição. Hoje à noite, a cate

goria voltaria a se reunir para
discutir e votar a proposta da .

.

prefeita. A reportagem não

conseguiu contato com a pre
sidente do Sinsep, ldinei Pe
try, para saber se a assembleia
aconteceria, uma vez que o

projeto já chegou à Câmara. '

,

fi
I

Propostos assinados pela prefeito foràm encaminhados em regime de urgência

Aos 18 anos de idade ele se foi ..

Me acompanhava desde 1991, nasceu em Bauru; interior de São Paulo e foi um

cãozinho muito viajado ... Morou na capital de São Paulo,em Jaboticabal, em Campo
Grande - MatoGrosso do Sul e, por fim, em Jaraguá do Sul.
Sempre disse que o Domingos era um cachorro "meio gente"...
Me acompanhava nas aulas de faculdade, ía ao supermercado, ía às missas na 'igreja,
chegou a participar do churrasco de formatura e entrou para o álbum oficial de fotos

dos formandos de minha turma deveterinária. Foi cornpanhelro eamigo, meviu casar,

acompanhou 0_ nascimento de meus dois filhos e sempre esteve ao meu lado, sem

pedir nada além de carinhos!!!

Ele se foi: .. Deixando muitas saudades e boas e lnesqueclveis lembranças!

Esta é uma homenagem de sua família ... Arthur, Dado, Du e Dani. .. 20 de abril de 2009
'
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GASTRONOMIA

o CORREIO DO POVO IISEXTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2009

I Integração é o prato principal
Associações preparam eventos gastronômicos para o fim de semana

. JARAGUÁ DO SUL

o fim de semana será' "re
cheado" de atrações em Jaraguá
do Sul. Tem opções para todos
os gostos e a boa gastronomia
será o ponto forte dos eventos

que acontecem na cidade. Nesta
sexta-feira, dia 24, a Associação
Recreativa Cultural Rio da Luz
"Salão Barg' promove na sede
da própria da entidade (perto da

empresa Seara) a 16a edição da
Noite das Sopas e Cremes, even
to realizado desde 2007. "Tudo

começou com a ideia da dona
Astrid de fazer uma sopa para os

amigos. Com o passar dos anos

o evento foi crescendo", conta o

presidente da associação, Celso
Hille, Para hoje são esperadas
cerca de 400 pessoas. O tempo
frio deve ajudar a trazer o público
para saborear as sopas e cremes,

segundo Hille. "O principal obje
tivo é reunir os amigos e integrar
a comunidade", destaca:

No cardápio sopas de: fran

go, gado, lentilha e schwar-
zauer (sopa de miúdos), além
dos 'cremes de: milho, palmi
to, batata salsa, ervilha e ,caldo
de peixe. Serão servidos como

acompanhamentos: aipim frito,
pão torrado, pãozinho e queijo
ralado. No local também serão
comercializadas cucas caseiras.

O evento é aberto para a co

munidade em geral e tem iní

cio, às 19h30. A entrada custa

R$ 10 epode ser adquirida na

hora. Os valores arrecadados
serão revertidos para melhorias
no Salão Barg. Reservas pelos
telefones: 3376-2184.

'

DEBORA VOLPI

. ...

- *'-

Entre os' pratos servidos estõo: sopa de frango, de gado, lentilha e vários outros tipos de cremes

Luteranos fazem
Noite do Pastel
A comunidade Luterana dos Após

tolos realiza neste sábado, dia 25, a

Noite do Pastel. A iguaria tipicamen-·
te brasileira será vendida por R$ 1,50
tanto caiu recheios dotes (banana e

chocolate) como salgados (frango e

palmito ou carne). Durante o evento,
que inicia às 17h e é aberto ao públi
co, também serão vendidas cucas, be
bidas e cachorro-quente. Já às 19h ini
ciam as apresentações culturais com

grupos folclóricos da região e cultos
de crianças e idosos.

De acordo com Laurita Berwaldt,
uma das organizadoras da Noite do Pas- .

tel; o dinheiro arrecadado com a festa
será revertido em prol da comunidade
luterana. ,A expectativa é de preparar
cerca de trêsmil pastéis durante o even

to. "Esperamos um público grande.Mui
tas pessoas já estão procurando comprar'
antecipado. Esperamos realmente que o

evento seja, um sucesso e que a comuni
dade partícipe", comenta.

A Noite do pastel acontece no salão
da Comunidade Luterana que fica no

Bairro Centenário. Informações pelo
telefone: 3371-1290.

.'._ �

Circulo italiano promove jantar com comida típi,ca
Organizadores esperam receber famílias inteiras, 'nonos e nonas'. Vinho é umadas atrações

Junte a alegria dos imigrantes ita-
'

lianos, o gosto pela boa gastronomia
e misture bem. Tudo isso regado a

muito vinho e ao som de música tí

pica. Pois está tudo pronto para mais
um jantar mensal do Círculo Italiano
de Jaraguá do Sul. O evento acontece
hoje, a partir das 20h na sede social da
entidade que fica no Bairro VIla Nova

(próximo à Igreja Rainha da Paz), em
[araguá do Sul.

O cardápio incluipolenta, saladas,
macarrão, molho de linguiça, galinha
ensopada, coxa, sobrecoxa e queijo
.ralado, além de um bom vinho. Du
rante o jantar haverá apresentação
de corais de música italiana. "É um

ponto de encontro para quem gosta
da cultura italiana. Um evento para
reunir a família, levar o nono (avô) e

U) a nona (avó)", comenta Paulo Floria
ni, um dos organizadores do evento.
A expectativa é de que mais de cem

pessoas participem do jantar.
Os ingressos são vendidos antecipa

damente pelo preço de R$ 15 para adul
tos e R$8 para as crianças. Informações e
reservas pelo telefone: 3370 8636.Jantar do Círculo terá comida e música típica da Itália para animar os participantes

, ..: .
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Celesc do município
adere à paralisaçõo

Cerca de 75 dos 81 funcionárips da Celesc de Jaraguá do Sul cruzaram os

braços ontem. A paralisação parcial pretendeu chamar a atenção da diretoria da
estatal paro mostrar a posição contrária dos trabalhadores em relação à possibi
lidade de privatização da Celesc. O presidente do Sindicato dos Eletricitários
da Região Norte de Santa Catarina, Geraldo Pruss, destacou que durimte o

dia de protesto foram mantidos os casos de emergência, como problemas em

hospitais e serviços básicos, e garante que o atendimento está- normalizado
a partir de hoje. Pruss afirma que o sindicato pretende se reunir com o go·
vernodor Luiz Henrique da Silveira.e o presidente do Celesc, Eduardo Pinho
Moreira, poro debater sobre o futuro da estatal.

AGRADECIMENTO E CONVITE
PARA MISSA DE 70 DIA

Familiares de

CAROLINA ROSA LUCHEnA BRUGNAGO
comunicam o falecimento ocorrido no dia 18 de abril, aos 92 anos, e
agradecem a solidariedade e as manifestações de pesar pelo ocor
rido. Agradecem as mensagens, as flores e o acompanhamento
durante o velório e sepultamento, em especial aos socorristas dos
Bombeiros Voluntários, aos médicos André Demo, Adriano Bobrzyk,
Giovani Mezzalira, Ricardo Cidade e especialmente ao médico e

amigo Rangel Oselame, pela dedicação no acompanhamento du
rante a internação. Também um agradecimento às enfermeiras e

toda a equipe do Hospital e Maternidade São José, pelo excepcio
nal atendimento, zelo profissional, carinho e atenção dispensados.
A missa de sétlmo dia é sexta-feira, dia 24, às 19h, na Matriz São

.

Sebastião e no sábado, às 17h30min, na Comunidade Nossa Se
nhora Rainha da Paz (Vila Nova).

A Famíliá enlutada.

NOTA DE AGRADECIMENTO E CONVITE
PARA O CULTO EM MEMÓRIA

Elfi Gaedtke agradece ao Dr. Cláudio dos Santos
e equipe do Hospital e Maternidade Jaraguá pela

c

dedicação, aos pastores William, Gering e Piske pelas
palavras de conforto, aos familiares e amigos pelo apoio
e manifestações de Carinho pela perda de

C
HILDA BAUMANN.
E convida para o culto em memória que será réali
zado na IECLB Apóstolo Pedro no dia 26 de abril de

.2009, às 9h.

Elfi Gaedtke

EDITAL 91tOCN)o,

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguádo Sul! SC
ISAMARTAMOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro do Registro de

Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul! se, torná público pelo presente
edital, que INGWALDO RAMTHUN, CI n' 3.522.686-9-SSP!SP, CPF n' .'
483.652.388-53, aposentado, casado com LOURDES TOPAL

�RAMTHUN, CI n' 4.588.993-4-SSP/SP, CPF n" 086.144.858--83, do lar, . [i;
brasileiros, casados pelo regime da comunhão universal de bens, �
anterior ii vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua

_278-Henrique Janssen n' 10Q, Bairro Nova Brasília, nesta cidade; e

WALDEMAR RAMTHUN, CI n" 15/R-162.337-SESP/se, CPF n'
-

055.076.859-91, aposentado, casado com ELF'RIDA DRAGER 1-_--'-�uIC......ll...ll..J!....-;j
RAMTHUN, CI n'3.641.291-SSP!SC, CPF n'040.455.089-45, '

aposentada, brasileiros, casados pelo regime da comunhão universal de bens, anterior a vigência da lei
6.515m, residentes e domiciliados na Rua 37-João Planincheck s/n', Bairro Nova Brasilia,'nesta cidade,
requereram com base no art 18 da Lei n' 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas

ruas Rua 37-João Planincheck e 278-Henrique Janssen, Bairro Nova Brasília, perimetro urbano de Jaraguá
do sul/SC, abaixo, caracterizado, aprovado pela prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme
certidão n' 399/2008, expedida em 09.12.2008, assinando como responsável técnico, a arquiteta e

urbanista Rafaela Hass Bonatti, CREA n' 063864-5, ART n" 2748661-9. O desmembramento é de caráter
residencial possui a área total de 1 0.438,32m', sendo constituído de 5(cinco) parcela e remanescente.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da última publicação do

presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante aOficiala que subscreve este, no endereço da
Serventia: Av. Mare�hal Deodoro da Fonseca, 1.683-.centro, Jaraguá doSul/se.

JARAGUÁ DO SUL, 14 DE ABRIL DE2009.
AOFICIALA

'/

GERAl-�--------

Sindicato afirmo que déficit de funciónórios é de cerco de 30% no Estado, ocasionando atraso no distribuição

ATRASO·

Entrega de cartas no
,

.

�Ivo das reclamações
Correios dizem que situação está normalizada
JARAGUÁ DO SUL

o atraso OU a falta da entre

ga de correspondências pelos
Correios se tornou alvo mais

frequente de reclamação de

alguns moradores do muni-
. cípio nas últimas semanas.' A
gerência da empresa alega que
os atrasos aconteceram porque
Uma máquina de triagem em

Florianópolis quebrou no mês
de março e as cartas tiveram

que ser separadas manualmen
te. Já o sindicato da categoria
afirma que o problema ocorre,

principalmente, em virtude da

defasagem de funcionários, que
seria de aproximadamente 30%
em todo o Estado.

O diretor do Sindicato dos
Correios de Santa Catarina,
Milton Balsanelli, comenta

que, além do déficit no qua
dro e da demanda crescen

te de correspondências no

município, outro' problema
é: a falta de espaço físico no

Centro de Distribuição dos
'Correios, no Bairro Baepen
di. "A população cresce e os

Correios não investém em

melhorias", criticou.
O gerente do Centro de

Distribuição do município, Je
fferson Wagner, afirma que-o
problema dos atrasos aconte
ceu em março e que a situação
está normalizada. Segundo
ele, 'as correspondências acu

mularam por cerca de 20 dias

quando o equipamento que
brou. "Mas ein uma semana

conseguimos colocar as entre

gas em dia", garantiu.

Wagner afirma que a

maioria dos casos de atraso
ou do' não recebimento das

cartas é motivada por ende-
.

reço incorreto ou incomple
to. No entanto, ele reconhece

que o número de funcioná
dos não é o ideal. "Em março
foram contratados mais três
carteiros, mas -o ideal seriam
oito", comentou. Em relação
ao espaço físico do Centro de

Distribuição, o gerente diz

que os Correios pretendem
comprar um terreno ao lado
da agência para ampliar o lo
cal. Segundo ele, a empresa
emprega 80 funcionários no
município, dos quais 60 são

.

carteiros.

DAIANE ZANGHELlNI .

Multa de R$ 1 00 mil pam empresa
. Justiça Federal condena Kienen Bebidas por danos ao meio ambiente
JARAGUÁ DO SUL

A Justiça Federal çondenou
a: empresa Luiz Kienen Bebidas,
que encerrou as atividades em

2007, a pagar R$ 100;560,00 de

indenização por danos ao meio
ambiente: De acordo com a ação
civil pública do Ministério Pú
blico Federal, a empresa causou

degradação ambiental por 20

anos, lançando efluentes tóxicos
em local próximo a estação de

.captação de águas da Casan, em

Guaramirim, com riscos à saúde

pública e ao patrimônio ecológi
co. Cabe recurso ao TribunalRe

gional Federal da 4a Região, em
Porto Alegre.
Asentença é do juizDiógenes

. Teixeira, da Vara Federal de Iara
guá do Sul, e foi proferida quarta
feira. Para estabelecer o valor da
indenização; o juiz considerou
a quantia de R$ "2.514,00; custa
.da adequação da estação de tra
tamento de efluentes às normas

legais, segundo informação da

própria empresa à Fatma (Funda
ção do Meio Ambiente). O valor

corresponde a 40 vezes o custo
informado e reverterá para o Fun
do de Reconstihrição dos Bens
Lesados. A correção 'incidirá des
de a data da primeira autuação,
em 19 de fevereiro de 1991.

A defesa da Kíenen inforÍnou
que vai aguardar a intimação da
Justiça para analisar se vai recor
rer da decisão.
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Inscrições abertos pam
capacitações gratuitos.Inclusão começa

a·dor resultados
GUARAMIRIM

o Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adoles
cente, de Guaramirim, recebeu
do Fia (Fundo para a Infância
e a Adolescência) R$ 180 mil
da Prefeitura. Com o valor, dez
oficinas vão ser oferecidas para
os moradores de até 18 anos em
alguns bairros do município.

Para dar largad� "pesse tra

balho, a Prefeitura vai contratar
profissionais habilitados nas

seguintes modalidades: infor
mática, skate, dança, taekwondo,
xadrez, tênis de mesa, bícicross,
canoagem, capoeira e atletismo.
Os candidatos 'devem procurar

2° professor auxilia os alunos especiais
MASSARANDUBA

o aluno Jonas Eduardo Pera

Brych, :8 anos, está mais habili
dQSO com os números, as letras e

a pintura de desenhos. Na com

panhia dos colegas de 'sala, do
ensino fundamental, da escola
Ministro Pedro Aleixo, de Mas
saranduba, o garoto não mede
esforços para acompanhar a tur
ma nos trabalhos propostos pelas
professoras.

Com a chegada de Jonas no

começo ,do ano letivo, a turma
do 2° ano foi privilegiada com

dois professores: Lucíana Pierina
Grosskopl é responsável por au
xiliar o menino, que tem síndro
me de down, e as demais crian

ças que tenham dificuldades de

aprendizado a compreender e a

interpretar as tarefas nas aulas
ministradas pela educadora Cin
thiaMara Friedeman Tomio.

Esse trabalho faz parte do
.

"Programa 2° Professor", implan
tado pelo poder público na rede

municipal de ensino, desde o

começo do ano. A Prefeitura con
tratou quatro profissionais com

experiência na área de educação
especial para lecionar aos estu

dantes inscritos no programa.
Segundo a orientadora peda

gógica do ensino fundamental,
Ariane Berri Riegel, a iniciativa

para implantar o programa par
tiu de uma professora que tem

um filho com deficiência.

DAIANA CONSTANTINO

Programa
cresce

o setor de licitações da adminis

tração pública para fazer a inseri
ção. Já os interessados em parti
cipar das oficinas devem fazer a
inscrição na Secretaria de Desen
volvimento Social eHabitação. A
taxa de matrícula e a capacita
ção não vão ser cobradas.

A secretaria de Desenvol
viníento Social e Habitação
oferece outros cinco cursos gra
tuitos: customízação, bijuteria,
recicláveis, culinária e horta co
munitária. As aulas começam
daqui a 30 dias nos seguintes
locais: Corticeira, Vila Amiza
de e Centro. Mais informações
pelo telefone 3373-0166.

MP adio apresentação do JAe
do Hospital Santo.Antônio
o Ministério Público soli

citou a secretária do Estado de
Saúde, via SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional),
uma. auditoria informativa para
identificar o custo médio

.

das

internações pelo SUS (Sistema
Único de Saúde) e pelos con

vênios no Hospital Municipal
Santo Antônio, de Guaramirim.
Segundo a gestora da autarquia,
Aline Mainardi, a partir disso a

proporção de atendimentos pú
blíco e privado será indicada.

O TAC (Termo de Ajuste de

Conduta) vai ser criado com base
na auditoria informativa.' O do
cumento deverá ser apresentado
em 15 dias. Essa foi a decisão
tomada no encontro entre admi-

nistração do Hospital, Prefeitura
e promotoria pública na quarta
feira. De acordo com Aline, foi
solicitada à assessoria jurídica do
Hospital um estudo para apontar
a viabilidade de contratação de
médicos para que os pacientes
possam fazer consultas e poste
riormente cirurgias pelo BUS. O
MP determinou que um concur

so público deve ser realizado, po
rém, o prazo para a regularização
não foi estabelecido.

Até o fechamento desta edi
ção O Correio apurou que o so

breaviso de'obstetrícia foi parado
pelos profissionais. Hoje, eles
recebem R$ 5 mil e reivindicam
aumento salarial à administração
da autarquia.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DESANTA CATARINA

Tabelionato do Munidpio e Comarca de Jaragua do Sul

Margot Adelia Grubba Lehmann,
Tabeliã e Ofioela Designada

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca nO 1589,.
.

Telefone: (47) 3273-2390 H. de Fune. 09:00h às 18:00h

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente editai,' que foram apresentados nesta serventia os Utulos abaixo relacionados,ficando os devedores
intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no triduo legal (3 diasúteis), alertando-se, desde jà, quanto a possibilidade de
oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sobpena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente.A
presente publicação se deve ao fato de a(5) pessoaísj.lndlcadats) para aceitar(em)� ou paga�em) serternjdesconhecldas, sua localização
incerta, ignorada ou inacesslvel, ou for(em) residente(s) ou dOnlciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque

����� se dispôs areceber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo eniconformidade com os arts. 995,997 ç/c 1023, todos do

Protocolo: 108966 Sacado: LOVlNI PlZZARIAERESTAURANTE LTOA CNPJ: 05.443.300/000
Cedente: SANITEC SERVPRODDE LlMPEZALTOA CNPJ: 01.211.944/000
Número do Titulo: 100530/1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CJlJXAECONOMICAFEDERAI. Data Vencimento: 06/04/2009 Valoc 112,00
Liquidação apôs a intimação: R$1 0,00, Condução: R$13, 19, Diligência: RS 20,00, Edita!:-R$10,OO

Ao todo seis alunos espe
ciais estão matriculados na rede

municipal de Massaranduba e Jonas teve progresso desde quando começou os aulas, diz professoro
recebem atendimento do 2° pro-
fessor. O programa é realizado
nas escolas: Reunida Professora
Vidalina Xavier, IsoladaAldolino
Cuesser, Emílio Manke Júnior,'
Ministro Pedro Aleixo, Araei Du
arte e a unidade estadual General
Rondon. As unidades acolhem
estudantes com síndrome .de
down, paralisia cerebral, autista,
deficiência mental múltipla e di
ficuldade de aprendizagem.

Protocoto: 1 09122 Sacado: ANTONIO CARLOSVlEtRA CPF: 047.116.789-48
Cedente: LUtZANDRELAL IRINDO CPF:618.256.999-04
Número do Titulo: SA·405;.i23·0 Espécie: Cheque
Apresentante: LUIZANDRE LAURINDO • Data Vencimento: OBl07/2002' Valo[ 1.100,00
Liquidação após a intimação: R$10,00� Condução: R$13, 19, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,OO

Protocolo: 109123 Sacado: SANDROANTONtO LEAL DEALMEIDA CPF: 890.969.599-49
Cedente: LUIZANDRELAURINDO CPF: 678.256.999-04
Número do Titulo: 000186-4 Espécie: Cheque
Apresentante: LUIZANDRE LAURINDO Data Vencimento: 06101/2003 Valor: 1.140,00
Liquidação após a intimação:Rll 0,00, Condução: R18,96, Diligência: RI 20;00, Edital: R$1 0,00

Protocolo 108798 Sacado: RENATODESDECEL CPF: 567.031,410-00
Cedente: AUTO MECANICAMINAKRUGLTOAME CNPJ: 00.885.1121000

,

Número do TItulo: 2507070 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil porlndicação
Apresentante: BANCO DOBRASIL SA Data Vencimento: 10/04/2009 Valor: 120,00
Liquidação apósa intimação: Rll0,OO, Condução: R113, 19, Diligência: RI20,00, Edital: Rll0,OO
Protocolo: 108990 Sacado: CLEBERVlEIRADASILVA CPF: 066.926.179-36
Cedente: REFRIGERACAO TEX FRIO LTOA ,CNPJ: 83.130.252/000
Número do TItulo: 19762 Espécie: Duplicata de Venda Mercanâtpcrlndícaçãc
Apresentante: BESC Data Vencimento: 08/04/2009 Valor.148,00

.

Liquidação após a intimação: Rll 0,00, Condução: R121,64, Diligência: RI20,00, Edital: Rll0,OO

MargotAdelia Grubba Lehma�, Tabeliã e Oficiala Designada
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PROJEÇÃO

GERAL---�------

Kits divulgam turismo de Jaraguá
Projeto será expandido com criação de site e outdoors na BR-IOl

A Secretaria de Turismo,
Cultura e Esporte do município
tem em mãos 10 mil kits com

livros, folders, mapas, guias e

DVD divulgando os pontos tu-:
rísticos e informações da cida-

:

de. O projeto, que começou a

ser desenvolvido em fevereiro
deste ano, pretende mostrar [a
raguá corno uma cidade turísti
ca e não somente de trabalho e

assim atrair mais visitantes.
A divulgação não para por

aí. O próximo passo.do projeto
é a propagação do Vale dos En
cantos, formado pelos municí
pios de Jaraguá do Sul, Gua

ramirim, Corupá, Schroeder,
Massaranduba, Barra Velha e

São João do Itaperíú, atráves
de um site e três outdoors fi
xados na BR-101.

O diretor de Turismo e La
zer da Prefeitura de [araguá,

Marcelo Müeller, destaca que
essa é uma oportunidade de
mostrar o que o município
oferece. "laraguá do Sul tem
atrativos, mas não é conheci
da como uma cidade turísti
ca. Temos que divulgá-la para
chamar os visitantes", disse.

Os kits serão distribuídos em
eventos da cidade e da região e

em todos os jogos da Malwee,
para o time adversário. O ma

terial também está disponível
para a população e visitantes.

Marcelo Müeller acrescenta
que a divulgação pode aconte
cer fora da região edo país tam
bém. "Quem for viajar ou fazer
um intercâmbio, por exemplo,
pode passar aqui na secretaria
e retirar um kit para. levar um

pouco da sua cidade" afirmou.

DÉBORA KELLNER
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Marcelo mostra o material que ressalte os pontos turísticos através de livros, folders, mapas, guias e um DVD
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Trocou Jllianças no

dia 18, o belo casal
Dirlene Márcio Mathias

e Johnis Roberto'
Stahelin. A cerimônia
foi realizado no Igreja

_ Cristo Salvador com
recepção no Recreativo

Alvorado.

No foto o casal Rodrigo
Z.ocatelli e Pandora,

que no dia 7, completou
1 ano e 7 meses de
namoro. Felicidades!

Parabéns para o soldado Eduardo
.'

Klaus Eggert, que dia 21 comemorou

idade novo. Os pois Nerson e Lori e
irmãos mondam os parabéns.

Coloram grau no dia 4/4, em Recursos Humanos: Bruno, Lygia, Daniela,
,

Agatha, Márcio e Ismael Carlos. Parabéns e sucesso o todos!

No foto Mateus Augusto
Alexandre, que dia 22 comemorou

17 anos. A primo Sara Carolino
Rosendo mondo os parabéns.

,
.

Cris, Marcelo, Rafael e NeuÍa,
desejam muitos felicidades e

sucesso poro Claudemir Zanuno
que dia 12 comemorou idade novo. '

No foto o ""morado Liliana
Junkes, que desejo felicidades

poro Gabriel Spézia, que
completou 20 anos dia 22.

"Parabéns! Que todos seus sonhos
e desejos possam se tornar

realidade. Te amo!"

A mãe e todo o tamOio desejo muitos
felicidades para Ano Paulo Vailatl Anacleto, que

dia 15 comemorou seus 15 anos.

Comemorou junto com familiares

e, amigos no dia 10 idade novo,
Juliano Pereira. Os pois Arlete e

Geomir e .o irmão Marcos
mondam os parabéns!

No último dia 9, apagou as
velhinhos o dona,Milda M. M'uller.

Loreno, Wilson, Xande, Paulo e Tam�
desejam muito paz e saúde. " Oma

,

nós te amamos muito. Felicidades!"

Parabéns poro Arlete Laube, que recebeu o

coro de parabéns no domingo dia 12;

A esposo Gisleni e filhos
Andressa e Andrielli, desejam

muitos felicidades paro
Ademir Mario Tank, -que dia
3 comemorou idade novo.

Colou grau em Recursos Humanos,
no último dia 4, a simpática Elis

Angelo Dalsochio. A família desejo
sucesso no novo caminhada.
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCRITOR

Deserto' feliz
.

"O real não está nem na saída nem na chega
da: ele se impõe pragente é no meio da travessia",
escreveu Guimarães Rosa. Em outras palavras, a:
verdadeira viagem não é a chegada e sim o que
está pelo caminho. Seja o caminho tortuoso ou

retilíneo, com paisagem de praia ou de deserto,
demata fechada ou de gramado, entre um peque
no povoado ou uma metrópole, que só de pensar
me deixa com vontade de andar por ele. Quando
criança, na companhia dos meus primos, gostava
das brincadeiras que inventávamos enquanto via
jávamos acomodados no porta-malas ou no banco
traseiro da Belina dourada de meu tio - contava
os bois e cavalos à beira da estrada, os caminhões
que transitavam no sentido contrário e criávamos

palavras com as letras das placas dos veículos. Tudo
ficavamais divertido. Na estrada, recordo de nunca
ter infernizado meu pai com a fatídica pergunta:
"Quanto falta para chegar?" Memoráveis mesmo

eram as idas e vindas a São Bento do Sul e [oinvílle,
de litorina, na companhia daminhamãe. E aquelas
estações na serra, nomeio damata...

Apreciar o caminho sabendo aonde chegar é
o ideal. Que tal então pegar a estrada e sair sem
destino? Ou parar num lugar que lhe chamou a

atenção pelo nome estampado na placa, a poucas
centenas de metros atrás... Parece estranho, mas
não há nada a perder, apenas aproveitar o mo

mento e conhecer o próprio desejo.
DesertoFeliz foi assim.Numa viagem pelo nor

deste, no início deste ano, 2009, do ônibus, avistei
a placa identificando essa pequena localidade, no
sul do estado de Alagoas, praticamente no litoral.
"Deserto" geralmente é uma palavra que lembra a

dureza, a tristeza, a falta d'água, a falta de vida. E "fe
liz" veio na sequência como algomuito curioso aos

meus olhos e pensamento. Fui atraído pelo nome ..

Não imaginava existir a localidade Deserto Feliz.
Desci do ônibus sem saber que direção tomar,

os paralelepípedos eram bastante irregulares e as

primeiras palavras que soltei na cidade foram: "Fi
lha da puta!", por causa de uma topada no dedão

que melou de sangue a minha sandália. Era um

lugar humilde, com alguns coqueiros. As pessoas
nas janelas - as testemunhas dos acontecimentos
do tempo. Nelson Rodrigues disse que a televisão

.

matou a janela, a conexão da casa com a vida lá
fora. Passando perto dessas janelas ouvia os nati
vos de um metro e meio de altura falando com se

estivessem cuspindo pedras. De outros, ouve-se a .

fala, mas a boca não se mexe. Muitas vezes é uma
dificuldade imensa conseguir entrar na conversa

do autentico nordestino. Pouco se entende. Dialo

gam pouco, mas o que falam é muito importante.
Foi apenas um fim da manhã, uma tarde e

uma noite em Deserto Feliz. O que láme fascinou
.

foi aquele céu azul sem fim. Até-assombroso era.

Olhando-o, lembrei até dos nossos ancestrais, da
importância em observar o céu para a sua sobre
vivência: as plantações são feitas de acordo com a

estação dás chuvas, a posição do sol colabora na .

arte de medir o tempo, e no mar, não longe dali, a
pesca.é Influenciada pela lua. Tudo nesses cantos

do nordeste funciona assim...

NOVELAS

VlRlEDlUES��������'"-

• Velozes e Furiosos 4 (leg) (11h,.,19h10, 21h20-
todos os dias) (14h40 - sob, dom, quo)

• Cine Shopping 2
• Ele Não Está Tão A Fim de Você (leg)
(14h - sob, dom, quo) (16h30 - todos os dias)
(19h 21 h30 - sob, dom, seg, tet quo)
• Monstros vs Alie,nígenos (Dub)
(11h40, 19h30, 21h20-sex)
• Velozes e Furiosos 4 (leg) ( O, 21 h20 - qUi) ,

• Cine Shopping 3
.• Quem Quer Ser um Milionário? (leg) (16h40 - sex,
sob, dom, quo) (19hl0, 21 h30 - todos os dias)
• Monstros vs Alienígenas (Dub) (14h30 - sex, sob,
dom, quo) (16h40 - seg, ter, qui)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• X Men - Origens Wolverine (�eg)
(14h20, 16h40, 19h, 21h20 - qui)
• Pagando Bem, Que Mal Tem? (leg)
117h. 19h, 21 h - seg, ter, quo, sex, sob, dom)
• Um Hotel Bom Pro Cachorro (Dub)
(15h - seg, ter, quo, sex, sub, dom)

• Cine Cidade 2
• Se Eu Fosse Você 2 (Dub)
(19h30, 21 h30 -todos os dias)

ADIETA-b
SONOMA
,('2Óti/J:<17.l'f,(Nfll' "ttq_)JÚ/JlI(f.�IXN?/ ;:(./JJlr;�k)((r

rft>'ii. ()(!,'(x,. (�,/)Idá(;r<i!",';ii(l. ';(Úfdt.,

Alimentos
naturais

A Dieta de Sonemo é uma adaptação
da culinária mediterrânea, consagrada
por seu sabor e por prevenir doenças car
díacas entre os habitantes do sul da Euro
pa. Nesta dieta, às refeições são um deleite

para os sentidos e uma dádiva para a saúde
e a longevidade. Este programa privilegia
alimentos naturais; frescos e integrais em

receitas fáceis de preparar.
.

DVD

Mundo de
desilusões

'Bond conhece a linda e determinada
Camille, que o leva a Dominic Greene,
um empresário de grande influência
na organização Ouantum. Ouando Bond
descobre uma conspiração para controlar
um dos mais importantes recursos natu

rais, ele precisa atravessar um mundo de
traições, desilusões e assassinatos!

PARAíso
Zeca e Eleutério se abraçam emocionados.
Tobi e Zé Camilo concluem que Zeca foi solvo

pelo amor que ele e Mario Rito sentem um

pelo outro. Mariano pede poro Antero buscar
Zeca poro folar com Santinho. Norberto teme

represália il rádio por couso dos comentórios
feitos por Otávio contra os fazendeiros. Rosinha
revelo poro Zeca que acredito que Santinho fez
um milagre. Eleutério pede poro Tobi avisar o

Mario Rito o que aconteceu com Zeca. Mariano
confesso poro Podre Bento que teme que Mario
Rito não aguente cumprir suo promessa até o

fim. Tobi falo poro Antero que Zeca começou o

sentir os pés.

CARAS E BOCAS
Socorro diz il irmã que vai procurar o despa
chante. A�enor pede dinheiro emprestado o

Fabiano poro procurar emprego. Gabriel conto
o Piedade e Anita que irá se casar com loís. Zo
roide dá conselhos il filho e loís afirmo que só

quer se casar. Fabiano chego atrasado 00 traba
lho e diz que Adenor não o deixo dormir. Anita

pede o Gabriel que não se sacrifique apenas
para evitar o despejo e ele diz que quer se livrar
do passado. Bionco se recuso o cantor por que
levou o mãe 00 bar. Vicente foz uma proposto
de cosomen'to o Dafne, mos elo não aceito se

casar apenas poro tomar posse do presidência
do empresa. Gabriel não se conformo com o

trabalho de Anita.

CAMINHO DAS íNDIAS
Shonkor mondo Opash perguntar o suo família
o que fizeram com ele no passado. Koron e

loksmi desconversam quando Oposh os interro

go sobre o insinuação de Shonkor. Yvone obre
o cofre de Raul e encontro, além do relógio,
dinheiro e joios. Silvio diz o Cadore que des
conhece o segredo do cofre e ele resolve pedir
o Wol uma pessoa de confiança poro abri-lo.
Torso demonstro sinais de confusão mentol e

Codore o levo 00 encontro de Castanho. Melisso
fico furíoso 00 saber que Cadore levou Torso de
suo coso. Melisso entro no clínico e tiro Torso
il forço dos mãos de Castanho. Codore mondo
abrir o cofre e não encontro os jóias nem o di
nheiro de Silvio.

CHAMAS DA VI DA
A emissora não divulgou os últimos capítulos
do novelo.

PROMESSAS DE AMOR
Gór e Bionca discutem por couso de Juno. Me
tomorfo surge 00 Iodo de Gór e diz que elo lióo

pode ficar nervoso. Gór mondo Meto ir embora,
e Draco e Telê o ironizam. Os dois usam seus

poderes contra Metomorfo e ele fico invisível.
Estela fico depressivo e Grilo se preocupo com o

tio. Isabel comento com Renato sobre suo relo

çóo com Camargo. Elo diz que teve uma parcelo
de culpo no traição do marido. Isabel diz poro
Renato que ninguém pode desconfiar que elo

já sobe de .tudo. Cristina entro no solo. Isabel
tento trotá-lo bem, mos não resiste o uma pro
vocação. Cristina fico desconfiado. Felipe beijo
Leonor e diz que jó está no hora deles assumi
rem o namoro.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade dos emissoras).
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PIERO RAGAZZI/0GP

Vicente Donin! dá
dicas para quem

quer se destacar rio
•

J

mercado de trabalho
e ser um líder·

I
,

PÁGINA5

,

I
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De olho nomercado> fique por dentro
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EXPEDIENTE
• ceordenadora:
Patrícia Moraes
• Jornalista:

Daiana Constantino
• Programação Visual:

Blanca C. Deretti
• Textos: AgêAcia O Globo

• C.omerçialização:
.

O Cotreio do Povo

(47) 21.06-1.91.9

R. Expedicionario Gumercindo, O:a Silva, 62
- 3275-0929 I .3371-9135

FOTOS: VANIA DElPOIOjDIÃRIOo QUE USAR NO TRABALHO:
.

SAPATOS

É muito elegante USÇlf botas nos dias frios.
.

Acerta" quem dá. prererêncta aos modelos
mais clássicos edeCores neutras.

As sandálias devem ser usadas nos dias
ensolarados. Elas não combinam com casacos

para o inverno, <) visual fica eles.enContrado.

Sebrae realiza
oficina especial
O sebrae e a Prefeitura de Jaragué
do Sul realizam de hoje até domingo,
a Oficina 90 Empreendedor Sebrae -

Iniciando ou Administrando o Seu

Próprio Negócio. Trata-se de um

evento de orientação para
empreendedores que desejam iniciar
uma atividade empresarial e para
empresários interessados em
melhorar o desempenho da sua

empresa. A� atividades - cursos e

consultorias gratuitas - acontecerão
no ginásio de esportes ArthurMüller
As inscrições podem ser antecipadas
pelo telefone (47) 3371-7843, pelo.
slte www.sebrae-sc.com.br, ou no

local, no oia.uo evento.

Administração
de confjitos
o cejas promove o treinamento
"Como administrar conflítos" do dia
27 ao dia 30 de abrtl na Aoijs. O
curso é voltado. para lídereS,
aomlntstracores; proflsslonats
liberais, psrcóíogos errtré outros. O
palestrante é Mauríbio Rocha,
formado em Adrnini?tração,'no Texas,'
com mais de $0 anos de experíêncta
na torrnaçãó de equipes. Nueleaeos

.

pagam R$ 245, essoctaoos R$: 270 e

os outros interessados R$ 420.
Outras íntorrnações pelo telefone
(47) 3275-7024.

Nota fiscal
AContece amanhã, ne Centro'

Empresarial de Jaraguã do su.o
curso Nota Fiscal Eletrônica, das $ às
12 noras. O instrutor $erá o. ,

economista Sérgio Luiz ctntra .

.

Inscrições e informações pelo
telefone 3275'-7033. Os valores
variam de R$ 180,00 a 300,00.,

.

IMAGEM PESSOAL:
,

- Cabeleireiro � Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicura - UnhasArtísticas
- Depilação - Maquiaqern

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
.

- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Ouiropraxia
- Massagem Ma Cadeira Erqonõrnica

ESCÓLADE CABELEIREIRO CIEM SAHB -'

JARAGuÁ DOSUUSC
.

Certiücadc recenhecido pela Secretaria'
Estadual da Edueação Portaria E n? 186

._.�__ _ .. _._. __ ._ .. _ _ .. _. .. _ _ .. __ .. __ .. __ _._._._ _ _

_;
_ .. _ .. �ª!J.5:1J.�ª-�_.:.. _B..�9.�!.�E�� ..�!.!'ª-º_ _ .. :_._.__ . _._ .
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carreira de talento> MaxGehringer

Empresa pode mudar
os nomes dos cargos

Minha empresa implemen
tou um programa de cargos e
salários, Eu era gerente e fui
rectasslftcada como líder
setorial, nome que detestei. A
empresa pode fazer isso? S.
Entendo o lado emocional da

questão porque isso certa

mente vai dar a muitos de
seus amigos e familiares a

impressão. de que você foi
rebaixada, Mas a resposta é
sim. Se a empresa não
mexeu em sua remuneração,
nem modificou a essência de

seu trabalho, ela pode alterar
o nome do cargo.

Trabalho em uma empresa
de telernarketíng. A rotativi
dade de pessoal é enorme -

quase 90% no ano passado.
,
Todas as empresas €leste
setor sãoassím? Lygia
Seria cruel generalizar, mas a

maioria parece ser assim. A
pressão é grande, o reconhe
cimento é pequeno e a

substituição é fácil porque as

exigências acadêmicas para
admissão são 'mínimas. Diria
que é um bom setor para
iniciar uma carreira, mas não
para construir uma a longo
prazo.

Tenho 33 anos e sou profes
sora da rede ouonca. Iniciei
um curso de, gestão, em
recursos humanos (RH)
porque pretendo atuar nesta
área e na iniciativa privada.

'Estou delirando ou posso
acreditar que isso será'
possível? Carmem
Mudanças radicais são
'sempre complicadas,
Carmem. No seu caso,
seriam duas: do setor público
para o privado e numa área
na qual nunca atuou. Você
não está delirando, mas

tenha duas coisas em mente:
i :- Enviar currículos para
empresas ou se cadastrar
em sites de emprego-não irá
gerar respostas. 2 - Mesmo

, que você venha a participar
de processos seletivos,
sempre aparecerá um

candidato mais apto a

preencher os pré-requísltos
de escolaridade e experiên
cia exigidos pela empresa.
Portanto, só atingirá seu

objetivo se conseguir uma

indicação direta para uma

vaga (talvez de um colega
que você venha a conhecer

"

no curso que está fazendo ou

de um professor),

Estou em meu prim�ro
emprego. Comecei há CIl1CO '

meses com todo o gás e sou
'

sempre o primeiro a chegar e
o último a sair. Mas meus

colegas não gostaram dessa
minha atitude e me isolaram.
Devo expor o problema a meu

gerente?Guilherme
Que probtêrna, Guilherme?
Apa rentemente, você está
conseguindo nota iO no

quesito ambição e energia e

zero no quesito. relações
interpessoais. Seu gerente
só concordará que você está
certo e o resto está errado se

ele tiver uma forma de agir
como a sua. Sugiro que fale
com ele, mas mudando o

discurso: pergunte 'o que
você deve fazer para rnelho

rar seu relacionamento com

os colegas.

.

Inscrições
para jogo de

negócios
cibernético

Estão abertas as inscrições ..

@ara o "Desafio seorse
2·CJ09". Trata-Se de um jpgo
virtual que simula a

administração de um negócio
e tem o objetivo de estimular
o espírito empreendedor,
entre os jovens.
Univ:ersitários interessados
em participar podem se,

'

ndidatar até i3 qe maio
site

.

ctesafio.sebrae.com.bl',
E PJeciso estar matrleulade em

uma instituição de ensino -

superior reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC)
e formar uma equipe de três a

cinco componentes. Os grupos
participantes terão que
gerenciar uma fábrica do setor
de brinquedos. A competição
será composta por ctnço-tases,
S'é:MtlO três virtuais e duas

presenctats,

II

(47) 3371-8075
www.llack.com.br ,

. sexta-feira das 8:00 as 1.1:30 e das 13:30 as 17'3, de segunda a
" O

Horário de atendimento.
"

.

\lAG·AS ·:U�RQ�N:rES! H "'4�A

SOLDADOR - URGENTE- Donhecimente com solda MIG e montagem de má�uin-as ..

VIGILANTE - Ensino médio completo ou em curso. 'Possuir curso de vigilante EM DIA.

Rua Victor Gaulke, nO 70, bairro Czerniewicz, próximo à SCAR e Hospital Jaraguá.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO- Experíência como preparador de tintas. Disponibilidade para REPOSITOR - URGENTE - Ensino médio completo. Para .ümpeza, abastecimento e

trabalhar em horária normal 'organização de gôndolas.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO- QUINZE VAGAS- Ensino fundamental completo, para atuar SECRETÁRIA -: �nsino m�dio completo. �><periência �a área. Disponibilidade para
em Massaranduba. Disponibilidade para trabalharem turnos. '

trabalhar no horário das 13h as 22h ou 12h30 as 21 h30 e sabados alternados.

SERVENTE DE LI,MPEZA-Disponibilidade para atuarem horário normal.COMPRADOR - Desejável curso Técnico em Mecânica ou elétrica, íntorrnãílca
básica, boa fluência verbal. Conheoímento em compras de materiais para indústria
metal-mecânica.

ESTA"G'IO I:M PSICOLOGIA Cd"
'

• " I' .

D'
,

ibilid d
TORNEIRO CONVENCIONAL- Com experiência na área.

I:: ' - ursan o o ensino supenor em psrco ogla. ISpOnl II' a e '

,

para trabalhar das 8h30 às 12h e das 13h30 às 16h. VENDEDOR INTERNO- Ensino Médio completo, ter disponibilidade para trabalhar das 14h
às 22h e fins de semana, experiência em vendas ou atendimento ao público e

conhecimentos em lnfcrrnátíca.OPERADOR DE CAPTURA AO VIVO (CAV) NI- Ensino médio completo, conhecimento
em informática básica. Desejávelter experiência na área. Disponibilidade para trabalhar 4
horas' por dia.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o serviço social no

Brasil conta com mais de
50 anos de prática
profíssional. De um início
assistencialista para a

intervenção crítica e

transformadora foram

algumas décadas de
debates contextualiza
dos nas transformações
sociais brasileiras. O
assistente social pOde
atuar em três, frentes:
pública, privada e no

terceiro setor. Em

qualquer situação, ele se

deparará com a relação
entre a teoria e a prática
de uma profissão que

_ sempre reflete a questão,
social.

É justamente essa

relação (teoria e prática)
que faz a profissão ser

tão fascinante. O contato
direto com o ser humano
leva às intervenções
cotidianas na saúde,
educação, moradia e

trabalho, e coloca o

profissional da área no
centro dos conflitos
sociais e o capacita a

intervir e a transformar a
realidade.

A vontade de transfor
mar me levou a escolher
o serviço social. Entrei
em contato com a prática
profissional por meio do
atendimento hospttalar,
Ainda me lembro da

o CORREIO DO POVO

"

Intervenção crítica é o
papel do serviço social
sensação de vestir o

avental branco, atender
os pacientes e caminhar

pelo hospital com a

certeza de poder intervir
eticamente nas mais
diferentes reaudades
sociais.

Nesse mesmo perío
do, ingressei em um

curso científico. 'E foi
maravilhoso participar de
uma pesquisa e ouvir os

professores falarem' de
tantos autores. A gradua
ção deixou saudade e,
acredito, uma formação
sólida que' tento hoje
passar para os meus

alunos da Universidade
Nove de Julho (Uninove).

-----------------------------._-----------------------�--------------------.�-
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Essa pesquisa me

levou para a prática na

educação! e a necessida
de de conhecer ainda faz

parte do meu cotidiano,
tanto que coordeno o'

curso de serviço, social,
,desta instituição de
ensino.

Para ser assistente
socia I. o estudante
precisa se dedicar muito

Ç10S estudos, pois o

campo é amplo e a

exigência de profissiona
is capacitadosé cada vez

maior. principalmente no

terceiro setor.
_

O aluno da unínove é
preparado para o rnerca
do de trabalho, desde o

primeiro ano' da gradua
ção. O curso é focado na

formação conceitual,
ética e humanística para a

prática e o debate

profissional. Na institui

ção há a .prátíca da
monitoria e a possibilida
de da pesquisa através da
iniciação científica.

Es tas a t i \l i da d e s

capacitam e solidificam
a formação de qualidade
do estudante tornando-o

apto para atuar numa

sociedade cada vez mais

complexa. Por meio de
seu serviço social, o

Uninove Transforma, a

universidad-e também
integra os alunos aos

.

rnals de 76 projetos
sociais em andamento e

possibilita que. os

estudantes coloquem
em prática os conceitos
aprendidOs nas aulas.

·

, .
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etiqueta empresarial> dica de sucesso

"As pessoas deveriam
fazer só o que gostam"

"

Para Vicente Donini, paixão, carisma e determinação são pré-requisitosdo profissional de sucesso

...

PIERO RAGAZZI/OCP

o Correio do Povo: O que o

mercado de trabalho espera
de um profissionalhoje?
Vicente .Donini: Tudo começa
por uma base sólida. Seria
fundamental que as pessoas
pudessem frequentar um

celégio de aplicação para ter
uma base mais. sólida e

desenvolver outras habilidades
tarnbérrr. Tem que combinar a

formação tradicional com a

protissionalizante Hoje é
.

fundamental o domlnio das
·

ferramentas da informática e o

conhecimento de inglês e

espanhol. Depois disso, a

pessoa tem que ter força
interior. Nunca ninguém
morreu de tanto trabalhar, mas
de tédíc sirn. Não importa oque
a pessóa faz. Não tem trabalho

que não enobreça, Toda

.pessoa tem 24 horas por dia.
·

Tempo cé uma questão de
preferências. Para mim, o

fundamento de tudo é a boa
formação. Hoje, não dá para
abrir mão de que as pessoas
vivam de forma intensa o

mundo digital. E para isso, tem'
que conhecer outro idioma. As

pessoas .sem o domínio da
infetmática 's'Çlrão os analfabe
tes.de ama0 h.à.

. ô'CP:' Muitas pessoas têm a

·
. f(i)rm�Ção, mas. não têm ó
peml. desejado pela empresa.
ComO" se destacar entre os

demais profissionais?
VC: A boa formaçâo é um pré-

.

requisito, mas tem que eXistir

dentro.da pessoa um esplrito
empreendedor muito latente.
Mesmo que essa pessoa diga

.

assim: eu nunca tive oportuni-

dade de exercitar isso. Mas

ninguém vai dar essa oportuni
dade se ele não deseja
ardentemente fazer esse

exercício ". Não dá para dizer
esse cara é um empreendedor
e esse não é. Um exercita, o

outro não. Nós temos preguiça
mental. Mas não pode ter

preguiça. Tem que por a cabeça
para funcionar consta'htemen
te. Nós temos que verdadeira
mente sonhar e o sonho é livre.
Uma vez que nós temos 9S
nossos sonhos, nós temos que
buscar' torna-los realidade.

Quantas pessoas falam: a

empresa não me. oferece
oportunidades. Mas as

o.portunidades estão ali. Por

que tem gente se desenvolven
do e você não?Você não está

competindo com o outro. Está
·

.

competindo com você mesmo.

As pessoas determinadas

chegam lá. Se não tiver no

i nte rio r da pessoa essa

vontade de empreender nada
vai acontecer.

OCP: O que você diria a

alguém que está iniciando
uma carreira nos dias de hoje?
Que conselhos daria?
VD: Quando à gente fala em

.

empresa. a empresa; faz o
. planejamento estratégico para
os próximos cinco anos, por

exemplo. Mas na vida pessoal,
a gente também tem que fazer
um planejamento estratégico.
Eu pessoalmente, sempre fiz o
meu, Eu sei o que eu quero
fazer nós pr6ximos cinco anos
Eu já delineei isso. Isso é
absolutatnénte rígido? Não. Q
amalênte e dinâmico e o nosso
plano se ajusta oom a realida
de. Mas.se eu não estabelecer

·

um objetiv,o 'de vida 'eu não
· realizo. O jovem tem que, ter um
sonho. E ele não pode ser algo
inatingível. Porque senão ele

frustra. Tem que ser extrema
mente de saf lad o.r, m.as

atingivel. ,

OCP: Os programas de trainee,

estágio, os cursos técnicos e

tecnó/ogõs virerem "febre"
entre estudantes e empresár.i
os. Eles podem ser. boas
iniciativas na hora de entrar
nómercado?
VD: Curso técnico é mais

prático, é um verdadeiro
laboratôrio. Estágio ou trainee
é uma oportunidade de ouro .

para o jovem e é bom para a

empresa' também. A pessoa
conhece a empresa, avalia. E

para o jovem pode ser uma

oportunidade de crescer na

empresa ou de entrar no

meroado. E se ele quer ter o

próprio negócio, é um laborató
rio. Acredito que eSSa relação
empresa e.escola deveria ser

intensificada ..

OCP: Qual o perfilde um bom
líderempresarial?
VD: A pessoa tem que ter

carisma, a marca registrada
dela. Se não tiver carisma, não
tem estilo, não tem identidade,
não tem marca. Mas tem que
ser você mesmo.' Po.de até
observar outras pessoas.
Observar é extremamente

importante. somos muito mais
observados, que ouvidos O
discurso ê efêmero, o exemplo
é marcante. Tem que te.r visão.
estratégica, um forte senso de

oportunidade, senso de

urgência, coragem e saber
correr risces.E uma outra coisa

que faz toda a diferença nesse

mundo é a paixão, gostar do
que faz. As pessoas deveriam
faz_er só o que gostam, Tudo
que sé faz por necessidade QU
pàr obrigação, náo se faz bem.
É preciso ter paixã:o, se,
esmerar, ser o melhor naquilo
que faz. Não pode ter preguiça.
A partir do momento que você

gosta daquilo que.faz, não tem
trabalho, .sacriffelo, ê uma

paixão. E tem que gostar de

gente. Aceitar as pessoas como
elas são, $e quiser ser bem
sucedido no negócio, tem que
gostar d.e gente. Você não faz
negócios com empresas, faz

com pessoas. Quem consegue
construir uma boa rede de
relacionamentos e sustentar

essa rede terá portas sempre
. abertas.

OCP: O que você define como

um profissional bem sucedi
do?
VD: É a realização pessoal. A
consciência de ter cumprido a

missão. E a cada dia a missão é
·nova. Os dois dias mais

importantes da' minha vida
chamam-se segunda-feira e

sexta-feira. Domingo é o único
dia da semana que eu vou

dormir bem cedinho, ·com

aquela ansiedade de ver a

segunda-feira chegar para
recomeçar tudo de novo. E na

sexta-feira, eu faço aquele
balanço dos resultados

adquir�dos
. OCP: A que você atribui o

sucesso que conquistou?
VD: A vida é feita de escolhas. A

gente tem que estar fazendo

opções continuamente. A coisa
mais relevante foi'a minha
obsessão pelo fazer, pelo. criar,
pelo desenvolver. O "ter" estava

longe de ser uma prioridade para
·mim. Eu sou um realizador por
excelência. Vejo na oportunidade
de criar um posto de trabalho a

mais na minha empresa uma

realização' pessoal pra mim. A
minha realização é o "fazer". A
minha escolha foi fazer do

trabalho uma profissão de fé. Eu
vou trabalhar até o último dia da
rmnhavida.
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Empregabllldade é O foco das relações profissionais fora do ambiente corporativo
DIVULGAÇÃO

, Fabiana Gabrielli afirma

que um toque de ousadia
e a cria'tividade podem
tornar o profissional
reconhecido e admirado
pelo mercado

o networklng (rede de

contatos) é essencial no
mercado de trabalho. É
uma boa ferramenta para
compartilhar informações
profissionais. De acordo
com Fabiana Gabrielli,
diretora regional doGrupo
Foco, empresa de
recursos humanos (HH),
é manter-se ativo e

participante no universo
corporativo. "É estar na

lembrança das pessoas
no que diz respeito às

qualificações, contribui

ções ,e competências.
Ser reconhecido como

uma pessoa que pode
agregar valor para uma

empresa ou uma nova

oportunidade", explica.
Para ela, as principais
utilidades da rede de
'relacionamentos são:
preservar o nível de

empregabntdade, estar
em constante atualiza-,·

ção e ter a posstbtüdade
defomentar negócios.

Segundo Fabíana, o

networking é muito
usado para indicações a

vagas de emprego: '''As

recomendações de

profissionais são as

principais e mais efetivas
ferramentas de recruta
mento e seleção de
candidatos." Mas· é
preciso ficar atento às
regras, entre elas ser

natural, espontâneo e

autêntico e buscar

relações "ganha-ganha"
. em que existam troca e

cumplicidade de valores:
Ela fala que é preciso ter
cuidado ao indicar

pessoas. "Reflita e avalie
as características de

quem você está indican
do. Esta' pessoa deve

po s su ir na bi I ida de s
reconhecidas _e

.

valores

compatíveis com o grupo
do qual você faz parte." A
dica é manter-se conec

tado .. "Vivemos em um

mundo sem fronteiras no

quesito comunicação e

informação. Um toque de
ousadia e crtattvídade

pode torná-lo alguém
reconhecido e admira
do", aconselha.
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correio escolar> pós-graduação

Moda e Gerenciamento em alta
Cursos inovadores em Jaraguá do Sul têm boa receptividade do mercado

Para quem busca urna

especialização única e

exclusiva, o Senac de

Jaraguá do Sul traz dois
cursos de pós-graduação
inovadores: Gerenciamento
de Projetos e Moda: gestão
e rnarketing. Essa é uma

exigência dó mercado de

trabalho, assim afirma a
.

coordenadora do núcleo
de especializações
superior em Educação,
Silmara de Campos. A

partir do dia 19 de junho,
as aulas vão ser ministra
das na sede da entidade
com professores douto
res de Florianópolis.

O curso de Geren
ciamento de Projetos
possuí uma metodologia .

para mostrar as atternatl
vas reservas que podem
ser usadas caso' haja
problema no processo de
andamento do trabalho.

Outro objetivo será
ensinar a viabilidade da
conclusão e o planeja
mento financeiro da
atividade que for realiza
da. Isso significa' que
essa modalidade poderá
ser utilizada por vários
profissionais de diversas
áreas.

Já a capacitação de
Moda: gestão em

markettng é direcionada

para um públiCO específi
co, como deslgners.
estilistas e profissionais.
da moda.' Com esse

curso, o estudante

poderá focar o planeja
mento e gestão de

estratégias de marketing
e moda tanto no âmbito,
da lndústrla do vestuário
como a têxtil. De acordo
com Silmara, isso deverá
acontecer a partir da

observação da competi-

PIERO RAGAZZI

ção do mercado de.
trabalho.

Ao todo vão ser

oferecidas 30 vagas por
capacitações. O estudan
te vai pagar R$ .zso por
mês durante um ano e

seis meses. É simples,
basta você se inscrever
até o dia 5 de junho pelo
telefone 3275-8400 ou

através do e-mail

jaraguadosul@sc.senac.
br. As aulas s er ão
realizadas nas sextas
feiras das 18h às 22h30
e nos sábados das 811 às
17h, com intervalo de
uma hora para oalmoço.

Sílmara apresenta os

novos cursos de pós
graduação

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC
JARAGUÁ DO SUL·

Inscrições abertas!!!!
. Técnico em Alimentos;

Pós-Graduação Gerenciamento de Projetos;
Pós-Graduação Moda: Gestão eMarketing;

Cisco - módulo. I

Desígner Têxtil;
Editor Eletrônico;

Illustrato.;
Solidworks -básico;

Operações de Cobrança;
Recrutamento e Seleção;
Auxiliar Administrativo .

.
'
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Carreira do conhecimento cultural
Proflssíonats veem na Copa dó Mundo de 2014 uma oportunidade dê conquistar uma vaga de emprego

Viajar, conhecer outras

culturas, costumes e idiomas são
sinônimos de diversão para
muita gente. Mas, parao turisrnó
lego, estas atividades são a sua

profissão O bacharel QU técnico
em turismo pode trabalhar em

hotéis, agências e operadoras de
viagens, áreasde planejamento e

gestão e consultorias.
O turismo era um setor que

estava em consta nte cresci rnen
to no Brasil. Mas nos últimos
meses, sofreu uma retração por
causá da crise tinanceira. Outra

grande ame.aça aos profissionais
é a internet - hoje, muitos
turistas planejam viagens por
conta própria e compram'
passagens aéreas, pacotes e

passeios pela web.

Concorrência desleal

. "Cerca de 9!?% dos recém"
formados estão desempregados
ou atuando em outras áreas,
devido.à concorrência da internet
.e o barateamento da mão-de
obra", destaca Miguel Gom ide,

JARAGUÁ DO SUL
OPERACIONAL

·ATENDENTE DE FARMÁCIA Disponlbllidade para atuar rp
segundo turno.

'

AUXILIAR, DE CORTE l' grau cuesardo ou corrpleto.
Vivência na função.
'AUXILIAR DE COZINHA DesejáVel.vlvência na função.
AUXILIAO.DE ELETRI.CI.STA Co[\hecimento ná fUnção.
Désejável Clirs0 Técnico em Eletrorrecâníca em

andamento. •

AUXILIAR DE ENGENHARIA CLíNICA En�ino Técnico
cursando em: MecatYônica D.U Automação ou
Eletroeletrônica ou eletrônica -.
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO • PREDIAL Desejável
vivência na funçâo. DispOnibilidade para atuar no Balrro
São Luis,
AUXIUAR DE MOlHAGEM Ensinoiécnico em andamento
ou completo em mecânica; elétrica; eletrçrnecânica,
eletrotécnica.
AUXILIAR DE P,ROiJ\lÇÃÍl1.' grau cersarcooucortoleío.
AUXILIAR DE PRODUÇ,ÃO 2'grau cursamo ou completo,

.

COSTUREIRO (AI Desejável I' grau completo; Vivência
na função. D.isp.bnibilidade pala atuarem horário normal.

COZINHEIR.O('A) Conhecimento na função.
Dispohibilidadepara atuar em horário normal.
ESTAMPADOR(A) Vivência na função. Disponibilidade
Pêra atuarem liorário norrnat ou 2' turno.
'ENFESTADOR (A) Vivência na função.
Desejável vivência na funÇão. Disponibilidade.para.atuar
em horárionorrnalou·2'turno.

presidente da Associação
Brasileira de Profissionais de

Turismo (ABPTur).
De acordo com Gornide, o

. turismólogo ganha R$ 50 por
hora., var iando conforme o

empregador, já que não existe
srndioato na área. Segundo
Denise GLiaraldo Viera, professo
ra de turismo do Senac .São
Paulo, a Copa do Mundo de 2014,
que será sediada no Brasil,
promete amplia r este mercado de
traba I h0.

"A circulação de turistas'
nacionais e estrangeiros vai

crescer muito neste perfodo. Com
a iminência da Copa, as cidades
terão que se preparar para
receber e atender bem o público".
fala Denise. Para Gomide, a

chave para o sucesso na carreira
é i nvesti r em cu rsos téen icos e de

graduação, estágios e na fluência
de idiomas. "A profissão é

agradável porque nos permite
conhecer pessoas e lugares
novos. Assim, ganhamos muito.
em cultura", diz o presidente da

ABPTwr.

LAVADOR(A) ÓE AUl(lMóV,EIS Deseiável noções na

função. Dis ponibilidadé'llaraâtuar em horário comercial.
LAVADOI'I(A) DEQUADROS 1 'GrauCompleto.
MONTADOR(A) / SOLDADOR(A) ConheCimento em

solda mig e elétrica bem como leitura e lntetpretaçâo de
desenho mecânico. Disponibilidade para atuar em

.

Corupá..
ORIENTÁDOR(A) DE ESTACIONAMENTO Desejável
noções emorientar estac ioma nento escolar
OPERADOR (A). DECAIXA Dispehibilidade para aMir nc
séqundoturro.

.

OPERADOR (A) DE Co.RTE Conhecimento na função,
noções d.e talnação.
()PERADOR (A) DE MÁQUINA Desejável Curso de.
Técnico em Mecânica ou Leitura e Interpretação'· de
desenho em andamento oucursardo,Noções com corte
e dobra. de chápas, prensa, furadeira. Disponibilidade
'para atuaremGorupá.
OPERADOR (A) DE MÁQUINA Conhecimento em corte
de plasma e furadeira. Disponibilidade 'para atuar em
horário normal.

.

.

OPERADo.R (A) DLPRENSA 2' Grau Completo .ou
cursando. Desejavel�'lioções' .da função. Disporiibjlidade
paraatuar no bairro Estracã Neiva.

'

. '.
. PINTOR(A) INDUSTRIAL Conhecimento em.pintura 90m
pistola. Disponibilidade pataanar.ern Corupá.
SERRALHEIRO. (A) I' Grau cilrsanqo ..ou cOJTÍpletº.
Gonhe.cimento na função.
'TALHADOR(,III Desejável vivência' na tunção.
Disponibilidade para atuar em horário normal ou 2'tumo.
TECELÃ(O) Ensino Fundernental

.. Cõrnpletó ou

Cursando.V,ivência.na opera�ão de teares. Dlspcribilidade
para atuarem 1 ou 2 turno.e 3 turno.no bairro São Luis.
To.RNEIRil(A) MECÃNICIl(A) Conhecimenio em íorno
convencional: noçoes de leitura e interpretaçao de
desenhos mecânicos. Disponibilidade para atuar no

'bairro Bàrra do Bio.Cerro II. ou Estrad� 'Nova, Chico de

Pilula.
.

.

. .

ZELAIiOR(A) Desejávelcv.ivência na função,

WLADIr,jIR DE SDUZAjDIÁRIO

Professora diz oue o turismólogo deve atenderbem os visitantes, ainda mais em eventos mundiaiS

www�grURome:ta.eo;m�- '-"'- c· .p

. ADMINISTRATIVAS
escala nos finais de serrana e durante a semana no

horário de 13;40 horas as 22;00 horas .

ItENDEÍlOR(A) AUTo.MÓVEIS Conhecimento nà função.
VENDEDOR (A) INTERNO(A) 2 o

grau cursando ou

completo. Desejável vivência na função. Disponibilidade
parahorárío comercial.
VENDEDOR (A) INTERNO (A) 2. o

grau cursando ou

completo. Desejável em ven.das de calçados,
Dispohibiliç!ade para horário comercial.
VENDEDo.R(A) DE ElETRo. Disponibilidaçle para atuar
ernzturno.
VENDEDOR (A) PEÇAS Disponibili.dade para atuar no

centro. DesejáVel ensino médio completo ou cursando.
Conhecimento em autopeças. .

'.
VENÍlEDOR(A) TÉCNICO(A.) Ensino Técnico em

Mecânica cursando ou completo. Desejável em projetos·.
mecânicos fi venda de equipamentos. DisponilJilidade
paraatuarernüorupâ.

.

,

TÉCNIC�S

Vivência'na função com projetos de máquinas.
INSTALADI!!I(A) DE CENTRAIS TElEFÔNICASAlúar na

área de íelecorinmíoações, realizando írstalação e

manutenção de centrais telefônicas. Disponibilidade para
1!êJ& .

PROGRAMADOR{A) DE DELPHI Desejável estar

cursando ensino Superior. Conhecimento em

desenvoivimento de sistema em Delphi.
PROJETISTA· MOVELEIRO 2' Grau Completo. Vivência
na função .. Conhecimento emauto cad, desejável noções
i16Promob.

ANALISTA' DE ENCAIXE vivêncta. na função:
ConhecimentoemCad.
ANALISTA DE· PCP Desejável epsino. superior" 'em
andamento ou- completo ..Conhecimento na turção no

segmento metalúrgico.
.

·ASSISTENTE DE RH-Conhecimento n.Q i;�lcuIQ de folha
de pàgamento; cartão porto; rescisão; férias, Desejável
vivência ernesernóro.contábã
A(JXllIAR ADMINI.STRATlVO 2° .srau Completo.
Desejável vivência emrotinas deescritórió.

.

.

COMPRADOR(A). Ensino Supetior
' cursando ou

completo. Desejáy.el conhecimenio na área de compras
no segmento de eletrônica.

. :�
.CONSULTOR(A) .Co.MÉRIlIAL Conheclrriento. com
vendas . .Desejável ViVência com telefonia .hióvel.·
'Disponibilidade paraanarem.Iaraqiá do sul e região.
ESTILISTA Conhecimento em Corei Draw.

Di.sponibllidáde paraatuar no B.airro Vila Rau. '. CALDEiREIRO(A) Qesejável conhecimentó na (unção.
ESTAGIÁRIO(A) Oe' ENSIN.O MÉDIO Necessário esiar Disponibilidade paraatuarem horário normal.

cursardqo 2' ano do Ensino Médio. Ccnhecirrento de ENCANAilpR(A) Desejável conhecimento na função.
. informática.

.

Disponibilidade pára atuar em horário normal.
EXECUTIVO(A) DE 'I{ENDAS' Desejável vivência, em

.

elETRICISTA AUTOMOTIVO Oonhecimento em elétrica,
vendas de propaganda e.pUblicidade. , automotiva. Disponib'ilidade para atuar em hbrário
FAT\lRISTA 2.' Grau Qomple10. Vivência rafunção, correrclal,
LíDERDE PRODUÇÃO 2' Gralrbompleto. Conhecimento FRESADOR(A) CNC Conheelrnstfo em' fresa CNC:
natunção, DispOhi.bilidadeparaatuarem2'turrio. " noções ,de leitura' e 1ntsfpretàção de desenhos

PROFESSOR(A) cusanoo Pedagpgia. Para atuar com rrecânícss, cento de usiAagem. Disponibilidade para
,�ulas para curso protlsslorallzaríe de s.ecretari'ldo.. . � atuar no bairro Barra do Rià Cerro II.

ORIENTADOR(A).DE ATENDIMENTO 2' grau curs'ando. MECÃNICO(A) DE MANUTENÇÃO Ensino Técnico .ern
ou completO. Qisponibilidade para atuar aos 'fins de Eletrorrecânica ou Mecânica Completo. Vivência na

semána. funçâo,.,
RECEPCIONISTA- HOTEL Deseiávelv.iVê'riia nafunção e· flINTOR(A) AUTOMÔTIÍlO Conhecimento �funçao.
conhecimento em inglês ou espanhol.· "

RECEPCIONISTA- HOTEL 2'
•

G'rau (!;omplele.
Gonhecirnen.to.em informática básica. Desejável fiuêndia
em inglês OU eSPênhol.Disponlbilidade para ,atuar em

GUARAMIRIM
OPERACIONAL

AU)((LIAR,DE ESTAMPARIA Disponibilidade para atuar no
primeiro tumo. ,

.

AUXII.IAR.DE PRoDUÇÃO Disponibilidade para atuar em
·1·'turno ou 2'tumo ou 3' turno.
COSTUREIRA(O) l' gr�u cursando ou completo,
Disporibilldade para pricneiro ou segundo turno.

'

MECÃNI.CO AUTOMÓVEIS Desejável conhecimento na'

função. Disponibilidàdepaip atuar em notário normal.
PASTEIRO - ESTAMPARIA ConhéCimento em produção
recemáno e pastas paraestarnparia.

,

ADMINiSTRATIVA
ANALISTA DE EXPORTAÇÃO 'Ensino Superior Completo
ou cursando, Vivência na área de expOrt<tção.
Preferêncialmente fluência no espar+oíe Inglês.
ASSI�'fENTE COMERCIAL 2' Grau Completo. Vivênoia
ra função. Disponibilidade para atuarernêuararrulrn
AUXllIARADMINISTRATIVO 2'Grau Completo. )/ivência
na função. Disponibilidade para atuar emGuaramirim.
AUXII.IAR' DE COMPRAS Desejável estar cursando

ensino superior. Conhecimento no setorde compras.
ESPECIALISTAS VENDEDOR(A) EXTERNO(A) :SETOR AlIMENTíCIÍI 2'

DESENHISTA I;nsino SUperior, ou técnico' na "área de,';' .Grau Gompi.f!to,. Con�éciménto en'i ven�as ext$rnas.
·Eletromecânica. CDnh�ciment0 ém auto çad ou'soli� edi. Dlsponibilldade paraatuaremJaraguãdQSul.
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Dieckamnn tem
fama de exigente
Coralino Dieckmann fez jus à fomo
de exigente, no Rede Globo. O
programo "Vídeo Shaw" fez uma

retrospectivo do carreira do atriz e

Coralino não permitiu que o progra
.

mo exibisse imagens dela quando
gravou o série "Malhação", por -

achar que estava gordo. Dieckmann
fez o primeiro temporada de "Ma
Ihaçô'o", em 1995, interpretando o

personagem Jull,

Britney Spears
pode estar grávida
o apresentador Ryan Seacrest, conhe
cido pelo reality show American Idol,
disse em seu programo de rádio, que
a contara Britney Spears está grávido.
Seacrest afirmou que "uma fonte
confiável" lhe disse que o popstar .

está esperando o terceiro filho.
Britney já é mãe de Sean Preston e

Jayden James, do seu casamento com

Kevin Federline. Atualmente, elo está
namorando o dançarino Chase Benz.

Brad Pitt pode
ter se separado
Brad- PiU deixou o mulher, Angelina
Jolie, com seus seis filhos e foi morar
sozinho no França, segundo o revisto
Intouch. O casamento, que, segundo
rumores, estava em crise há algumas
semanas, pode ter chegado 00 fim.
Angelina ainda pediu poro que PiU
continuasse em coso, não por elo,

,

mos sim pelos crianças. O ator, porém,
não deu ouvidos e deixou o mulher e
os filhos poro trás.

ENVIE SUA FOTO PARA REDACAO@OCORREIODOPOVO.COM.BR

SUDOKU

·i

L -- _ f';\ .

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

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

······--····················n·····

PREVISÃO DO TEMPO
'

Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO
O sistema, que provocou chuva no Estado, se
afasto mais poro alto mar E uma mosso de ar

sete posso o atuar em Santo Catarina.

� Jal'aguã do Sul e Região

I> Fases da lua

NOVACRESCQ!TE CHEIA MINGUANTE

. HOJE SÁBADO' DOMINGO SEGUNDA
MíN: 15° C MíN: 13° C MíN: 120 C MíN: 150 C
MÁX: 25° C MÁX: 26° C MÁX: 26° C MÁX: 24° C
Sol com pancadas Sol corri pancadas . Sol com pancadas Sol com pancadas
de chuva de chuva de chuva de chuva

,

b'J! ÁRIES

��
••. (20/3 a 20/4)
., Com a entrada da

� [ lua nova no signo
de Touro você pode

planejar algo novo no setor

financeiro. Projetos desenvol
vidos certamente frutifiçarão
rapidamente. Está de volta a

chance de encontrar alguém que
pode mexer muito cóm você.

)(
GÊMEOS

, (21/5 o 20/6)
Hoje você estará
ainda mais fechado
em suas emoções

e isso depende apenas de você.
Procure fazer uma impeza em

sentimentos que já não fazem
mais sentido. Só assim você

poderá entrar com o pé direito
em seu novo ano astral.

L� LEÃO

�;J (22/7 o 22/8)
.: ') Hoje e durante

� \"I.--; todo semana

você deve investir
todo suo energia em projetos
profissionais e em sua imagem
pública. A fase é ótima para
você reçuperar alguns pentes
em seu trabalho e equilibrar
suo vida financeiro.

� �
CÂNCER

,

�_.........J (21/6021/7)
;��f� Nesta fase será bem
: ; mais fácil li projeção

de sua imagem
social e profissional, pois você
cOmeço uma ótima fase nesse

sentido. Aproveite para apresentar
novos projetos, pois seu destaque
será inevitável. Relacionamentos
continuam o dor trabalho.

IJf
VIRGEM
(23/8 o 22/9)
Tudo começa a

ficar mesmo mais
leve e você com�ça

de foto o entrar em uma fase
mais tranqüila, apesor de algu
mas coisas ainda estarem por
resolver..Não permito que pen
samentos negativos atormentem
seu coração.

TOURO
(21/4 a 20/5) .

A lunação que
acontece hoje em
seu signo traz o pos

sibilidade do reoliiação de novos
acontecimentos durante toda a

semana. Outra novo acontecimen
to marco também os próximos
dias com o entrada de Vênus, sua
regente no signo de Áries.

"

#/LlBRA(23/9 a 22/10)
Fase ótima poro
os relacionamen
tos alertando

apenas poro os perigos e os

delícias do paixão. É bem

provável que elo bota com tudo
em suo porta. Esteja apenas
atento poro os possíveis enga
nos que o astral previne.

., ., ESCORPIÃO
,

�':*�/ (23/10,0,2.1/11)
�:;e�=::;:

. A fase e otlma para
'; o seu dia a dia. Seus
C: colegas e colabo- .

radores odorarão
o sua companhia e você sentirá
muito prazer em estar entre eles.
Coso esteja só, é possível que
conheço alguém interessante em

suas relações de trabalho.

, SAGITÁRIO

('r
_. (22/11021/12)

Vênus e Morte
em Áries dão o

tom do novo fase,
carregada de amores e muito
possibilidade de alguém roubar
definitivamente seu coração

. independente e livre. Sua vida
vai ficar mais agitado e você não
vai wnseguir ficar parada.

CAPRICÓRNIO� (22/12 o 20/1),.,.f�� Plutão continua

pressionando suo

vida. Muitas de
cisões estão por vir, você sobe.
Muitas mudanças podem o prin
cípio, assustar, mos em seguido
você percebe o necessidade.
Sua vida doméstica volta o fazer
parte de suas preocupações.

o CORREIO DO POVO mSEXTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2009

ANIVERSÁRIOS

.24/4
A1dno loyama
Aline C. Muller
:Anita Leithold

.

Astrit K. de Carvalho
Bórbara Schappo Engelhardt
Carla A. Herber
Clara da Silva
Cleverson M. Backes
Denise Ap. L. Henning
Dinalmar Prutska
Eliane Cristine Bogo
Flavio F. Stinghen

x,§aldino Buzzi

�;IÍ'a.ci Feustel 0

ir.írilci'Rudiger RaduÍlzki'['Jllcira Forbici
'Jair Antonio da Cruz
Joao Lacerda
Kenedi de Souza
Larissa Nicocelli
Lourdes Neitzel
Marciele Erdmann

.

Marco Aurelib de Oliveira
Maria C. Klein
Maria Eduarda Wilbert dos Santos
Miguel Vieira
Nelson Gimenes
Odimar Joao Bertoldi
OI indo Gessner
Patricia Jensen
Paulo Becker filho
Ricardo Senhorinha
Sandro Augusto
Sibele Schmidt
Solange Geise

. Vali Porath Siefert
Valter Arno Wedmann
Veronica Lux Enke

DIVIRTA-SE

25/4

Escondido
Um homem e uma bonito mulher
estavam jantando á luz de velas num

restaurante de luxo.
De repente o garçom notou que o

homem escorregava lentamente poro
debaixo do mesa.

A mulher parecia não reparar que o

companheiro tinha desaparecido.
- Perdão senhora - disse ii garçom
- Mos eu acho que seu marido está
debaixo do mesa.
- Não está não - Disse o mulher,
olhando calmamente poro o garçom
- Meu marido acabou de entrar no
restaurante.

AQUÁRIO
(21/1 o 18/2)
Fase boa de aber
tura e troca entre
familiares traz

tranquilidade e aconchego. Suo
mente e pensamentos estão equi
librados. Tome apenas cuidado
com sua tendência à ansiedade.
Controle seus impulsos, especial
mente os da suo vida material.

PEIXES

"
A(1f9/2 019/3)ase começo
com mais leveza e

menos preocupa
ção. Suo mente e pensamentos
possam agora por um momento
de paz. Se o energia segue o

pensamento, aproveite esta fase
poro entrar em contato profundo
com seus processos mentais.
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.

Copa'Adevi
A recreativo do Korloche vem recebendo uma competição que está

-, chamando o atenção dos amontes do futebol. Tradicionais equipes do
cidade e do região competem no Copo Adevi de Futebol Sete Sêniot
São oito times, divididos em dois grupos. No A estão Botofogo, Dipit
Pomerode e Vitória. No B Cruz de Malta, Flamengo, JJ Bordados e Noi
te o Foro. Os jogos acontecem nos terços e sextos-feiras o partir dos
19 horas. E quem já foi conferir, elogiou o bom nível do competição.

,
.

ESPORTE--�-------

ESTADUAL DE FUTSAL

Sub-17 tem parada
duro em Blumenau
Time caiu na chave mais difícil do certame

o capitão do'. time Daniel
confirma que será uma fase di
fícil. Segundo ele, a orientação
é garantir os seis primeiros pon-.
tos contra Camhoriúe Joinville
para jogar mais tranquilo- contia
o Apama, favorito da chave. "Va�
mos em busca de sete pontos, Time jaraguaense tem média de idade mais baixa do que os adversários

para qualquer coisa recuperar
em casa", declarou o capitão.

Daniel já jogava com os com

panheíros no ano passado.quan=
do foram campeões, do Estadual
Sub-f5. Para esta fase o técnico

Augustinho Ferrari não terá o jo
gador Tárik que sentiu uma lesão
na virilha e está no Departamen
toMédico. Oreturno da segunda
fase será em Jaraguá do Sul nos
dias 8 e 9 demaio:

JARAGUÁ DO SUL

O time de futsal sub-17 mas

culino doCEJ/FME volta à quadra.
hoje, pelo Campeonato Estadu
al da categoria. Os jaraguaenses
estarão em Blumenau, onde es

treiam pela segunda fase do tor
neio. Para o técnico Augustísho
Ferrari, esta pode ser considerada
a etapa mais difícil da competi
ção. Primeiro porque caíram na

quele que é considerado o Gru

po da Morte, ao lado da Apama
(atual campeão), de Joinville e de
Camboriú. Segundo porque dos
23 clubes que restaram, apenas
12 passam para a terceira fase.

Mesmo' sabendo disso tudo,
o treinador comentou que o time
está confiante. "Os jogadores sa

bem da dificuldade, mas quere- r
mos retomar a hegemonia", res-
.saltou Ferrari, acrescentando que
desde 2005 '0 time chegou- em
todas as finais.

Outro motivo .relatado pelo
técnico é a idade dos jogadores.
Os jaraguaenses são um anomais
novos que os adversários o que
irá. exigir ainda mais. "Como a

quadra em Blumenau é menor,

prevalece o contato físico e es�
tamos em desvantagem, por.isso
teremos que superá-los tecnica
mente".

Returno será
em eesn
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-PEDALADA FAMOSA '

'

Você que irá participar da 10 Pedalada Famosa, dia 7 de junho, que terá
saída pontual às 8 horas da manhã, da Arena Jaraguá, já pode retirar sua
fita de identificação e o mapa do trajeto no Corpo de Bombeiros de Jaraguá.
O valor mínimo da contribuição é um real, que será doado à entidade citada
e dará direito a vários prêmios. Na�volta do passeio; em torno de 1.8 km, uma
mesa farta de sucos, frutas e petiscos aguarda os participantes que vão levar
para casa uma muda" de uma pitangueira. O evento é uma realização do site

'

www.moagoncalves.com.br e tem apoio do O Correio do Povo, Revista Nossa,
Secretaria de Esporte Turismo e Lazer, da Fujamo e da Subway.

-

PERGUNTAR NAO OFENDE
Por que, numa cidade que necessita tanto de novas moradias,
é tão difícil os loteadores jaraguaenses, que agem dentro
da lei, conseguirem aprovação nos órgãos competentes para
regularizar os loteamentos? Com a palavra!

PARTIU
Às vezes uma tristeza, pontilhada
de angústia, se apodera de nós, sem
explicação alguma. É como se algo ti
vesse para acontecer. Assim estava na

quarta-feira, e ontem fui surpreendido
com a notícia do falecimento da Sra.
Vilma Macedo Póvoas, mãe do amigo
Luiz Rogério Póvoas, que me deixou trls
tes, com os olhos cheios de lágrimas. Ela

. partiu deixando um vazio na família, em
,

especial em seus filhos e netos, mergu
lhados em dor. Descanse em paz.

" Só é lutador

quem sobe lutar"consigo mesmo.

'CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

BOTEQUIM UNIVERSITÁRIO
No próximo dia cinco de maio, o empre
sário ·da noite Fernando Raboéh, o ,dono
Kantan, inaugura em Jaraguá do Sul mais
um empreendimento para entretenimento.
Trata-se do Botequim Universitário. Um bar
diferente, aconchegante, elegante e que
terá mil novidades, desde a música até ao

cardápio, que sairá totalmente da normali
dade jaraguaense. Quem viver verá!'

ESPELHO MEU :-

,LEITOR FIEL
O leitor fiel de hoje é Charles Lux,
da Moinho. Ele também lê a coluna
todos os dias para ficar antenado
no que acontece de melhor nõ urbe
sorriso.

FOFOCÓDROMO,
Sabe aquele rapaz; estilo alto e

rechonchudo, que adora fotogra
far e estar sempre nas melhores
baladas da cidade? Pois é, se

gundo seus amigos mais próxi
mos, elé teria sido pego numa

saia justíssima. Foi durante uma

festa da moda na cidade. Olha o '

mico! O "garanhão" foi flagrado
num beijo de 'língua com o na

morado de sua melhor amiga.
Pense? Para relaxar só tomando
uma taça bem geladinha da nos

sa Cave Pericó Brut.

NAS RODAS
• Capitaneada pela competente'
presidente Sônia Marcatto, a Ação,
Social, mantedora da, Creche Cons
tância Piazera, comanda no próxi
mo dia 15 de maio, no Clube Atlé
tiço Baependi, mais uma edição da
No,ite do H-ti-ti. Festa memorável
que reúne às mulheres mels unte-
nadas �� JUfaguá.

'

Segundo um leitor da coluna.e espelho
onentnder da Rú.aJoão .Dóubrawa para
'da( -ecàsse à, Rúa Jorge Czerniewiez, • Dja de 19 de junho, o síte www.

n�o· teria sido quebrado por 'vândalos, moagoncalves.com.br, numa parce-
como citei 'r.ecenlemente em minha

.

ria ímpar com à Bierbude, promove
, co'luÍlo, mns sim P9r um ca'minhõo.,O íl fe�ta Top 10� Evento que escolhe
motivo �a' -quebra �d,os :espelhos, se-. rií a topo on do síte, .que terá um

g'undo ainda o leitor; geralmerite se- ensaio maravilhoso e será copa da
dá qua'Í1do tnmlnhõés, principalmente revisto Nossa�
buiis, transitam póralelamente e como

o espelhe está avançando no pista, o

colisão é praticamente inevitável. PehJ
sim, pe!.o•.não, ainda está quebrado.

• No domingo, com Mozzo & Gabriel, .

tem o festa da Brahma. Dos 20 horas '

às 22 horas, o chope é free.

Paula Caline,
,

Kõpp é mais
nova pedagog
do pedaço.
Ela cola

grau,hoje ,

Douglas Weber
cola grau, hoje,
no curso de

Engenharia
Elétrica e no

dia 27 festeja
seis anos de
muito love com

sua Lucintia
Panstein

Deise Soares
,

rece�e hoje
.

coro de
parabéns

, CELEBRAÇÃO
Hoje à noite, todos os caminhos levam
em direção à Bierbude, no Shopping
Breithaupt L�, na pista mais famosa de
Jaroguá do. Sul, 23 figuras carimbados,

.

entre homens .e mulheres, serão os an

fitriões do grande festa Friends Celebra
tlon, Evento que contará com a presença
de uma das melhores duplas sertanejas
do Estado: Mazzo & Gabriel, mais bando
e o top DJ Bernards. Nessa eu vou!

Saborear ô delicioso
Hakerpeter do Califórnia Lanches.
O empresário Flávio Murilo Vieira

. é um dos fãs de corteirinha.
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NAS QUADRAS

ESPORTE----------

Times de vôlei jogam pelo Estadual-
Equipe, infanto feminino estreia__

contra Blumenau e Balneário Camboriú
JARAGUÁ DÕ SUL

o time masculino infanto-ju
venil da Marisol/FJV1E entra em

quadra novamente nesse fim de
semana, Desta vez a equipe en

frentará hoje; às 19h30, o expe
riente time de Blumenau, no Gi
násioMunicipal de Guaramirim,
e amanhã, às 17 horas, pegaMor-

. ro da Fumaça, na SER Marisol.
As partidas terão entrada franca.

Apesar de vir de uma derrota
para o Bónia/loínville, por 3 sets
a 2, o técnico Kadylac declarou

que a equipe evolui nesse curto

espaço de tempo e pretende en

grenar no Estadual. "Esse cresci
mento é importante nesse tipo de
competição (turno e returno), já
que podemos consertar os erros

commaísfacílidade", comentou.
Sobre os adversários Kadylac

considera o time de Blumenau
como o. mais tradicional. "Com
certeza o jogo será muito dispu
tado", antecipou. Já para o jogo

. contra o time do Sul do Estado
ele prevêmais facilidade. "É uma
partida que podemos tomar fácil.

. .

Eles (Morro da Fumaça) estão
voltando este ano, mas não tem
uma escola no vôlei", analisou.

Outra equipe infanto-juvenil,
só que feminina, está em Floria

nópolis onde enfrenta os times de
Blumenau e Balneário Camboriú
na estreia do Estadual. Segundo a

. treinadora Tatiana Altini, a com
petição será encarada como uma
experiência pela equipe Marisol/
FME. "Será um conhecimento a

mais para elas, mas claro que se

derem brecha vamos brigar por
uma das vagas", comentou. Equipe masculino terá dois importantes jogos dentro de casa para se recuperar da derrota para Blumenau

ESPORTE E AVENTURA - FINAL
-

AS GRANDES EXPEDlÇOES, ,

.

Sentados ao redor da mesa, saboreando uma esplêndida picanha, osjipeiros contavam liistórias sobre suas

aventuras. Perguntei-lhes então: "e as expedições"? Fe�-se um silêncio intenso, entreclhamm-se, era um

silêncio cheio de palavros. Vilmar Cattoni, um dos fundadores do clube e o jipeiro mais antigo ali presente,
irrompeu o taciturnidade: "os grandes expedições de aventuro, são o meio, o princípio e o fim, que fazem
deste grupo uma família. A primeira grande aventura é inesquecívet aconteceu em 2001. foi o Expedição Es
trado do Inferno (no Rio Grande do SuO. Acendeu o estopim que desencadeou um turbilhao de emoções. Nos
anos de 2003, 04 e 08 percorremos o Trilho do Telégrafo (São Paulo). Em 2005; Expedição Tr'ansamaiônica.
Em 2007 foi o vez do Trans Garimpeiro, p,ela BR-163, também na Amazônia. Em 2008, executamos o Expedição
'Irans Pantanal. Esta foi tão espetacular que este ano lremos reprisá-Ia".

,

A FAMILlA
Possamai, Cêbola, Crocodilo,.Professor, Brats,
Cristiano, Dudu, Ermenegildo, Chico Hens
ehel, Cilo, Jaime, Carneiro, Prim, K MellQ,
Macgiver, Marquardt, luzo, Pintor, Tetão,
Baqueta, Tiago, Tercílio, Cocado e Wilfried.
Adotados: ligue, Humba, F. M�rcatto.

PELAS TRILHAS' DA
AMÉRICA DO SUL'
Entre os jipeiros'existem alguns aventureiros
cujo índQle indomável desafio os limites do.
corogem e ousadia: empreendem expedi
ções pelos trilhos mais difíceis dos países do
Américo do Sul. No Argentino percorrem os

desertos de Salinos Grande, Patagônia e o

Monte Desert. No Peru, os terrenos ioóspitos
do Deserto Peruano e Sechura. Na Colômbia,
la Guajera. No Chile, Atacamo e Mojave.

",,;. .."

..
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----------ESPORTE,

FÓRMULA 1

Ferrari espero somar os primeiros pontos do ano no Bahrein poro nõo ficar ainda mais distante dos líderes

Ferrari espera trazer
os primeiros pontos
Treinos livres começam hoje no Bahrein
SAKHIR (BAHREIN)
Nos últimos anos, a Ferrari

sempre começou a temporada'
mostrando todo o potencial
e brigando pelo título desde
o primeiro Gp. Mas 2009 é
um ano totalmente atípico na

Fórmula 1. E não só para a es

cuderia de Maranello. Quem
apostaria na Brawn GP como

líder do campeonato? Neste
fim de semana, a Ferrari quer
aproveitar o GP do Bahrein

para reverter a situação. Hoje
começam os treinos livres. O
classificatório será amanhã às
8 horas e a corrida no domin
go, às 9 horas.

A Ferrari pode entrar para
a história como pior começo
de temporada da escuderia em
todos os tempos. Se não pon
tuar, será a primeira vez em

59 edições que os italianos fi
carão. sem pontuar nas quatro
primeiras provas. A pior mar
ca até hoje foi de três provas
sem pontuar - em 1969, 1970,
1980 e 1981. Em todos, foram
marcados pelo menos dois

pontos na quarta prova.
O chefe da Ferrari, Stefano

Domenicali, ainda não prevê
uma melhora significativa.
"Nós estamos enfrentando um

.
'

Nelsinho espero que nõo chovo

começo de temporada muito
difícil. Sabíamos que iríamos
enfrentar problemas na China
e, provavelmente, nós vamos

sofrer aqui (no Bahrein) de
novo", afirmou. Ele espera que
a partir do GP da Espanha, no
dia 10 de maio, as 'coisas mu-

-

dem para a escuderia.
.Iá o brasileiro Felipe Massa,

que venceu o GP do Bahrein
no ano passado, sabe' que di
ficilmente o resultado se repe
tirá. Mas está mais confiante

ém
Pressão

O brosileiro Nelsinho Piquet,
do Renoult, vive, uma situação
um pouco mais complicado. Sem
pontuar, ele ainda tem de supor
tar fortes críticils do imprensa in
ternacionat Ele admite quee ano

é atípi
.

ele espero que o

tem'pô� colabore ná com-
do do fim

. ....
semana. "Acho que

seró niuito lJom poro nós, porque
temos os novos dHusores e, ob
viamente, teremos tempo seco.

Estaremos opto� o mostrar nosso
real desempenho";

que Domenicali. "Nunca diga
nunca, mas com certeza não é
tão fácil. Creio que podemos
ter uma boa corrida. Se vamos
ganhar ou não é uma' coisa
diferente. Mas creio que po
demos ser mais competitivos
e buscar os pontos", afirmoú.
Ele espera que a equipe siga o

exemplo do ano passado tam

bém, quando a Ferrari estreou
mal na competição e 'iniciou
a recuperação· justamente no

deserto .
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ESTADO DE5ANTA CATARINA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Tabelionato do Municipio e Comarca de Jllragua do Sul

Margot Adelia Grubba Lehmann,
Tabfliã e Oficial a Designada

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca n' 1589.
Telefone, (47) 3273-2390 H, de Func. 09:0Oh às 18:00h

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os titulas abaixo relaclcnaocs.acando os devedores
intimados a partir da publicação deste edital a os aceitarou pagarnohiduo legal (3 diasúteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de
oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sobpena de, em nâo.o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspcnoeme.A
presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa{s) indicada(s) para aceitar(em). ou pagar(em) ser(em)desconhecidas. sua localização
incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou dOnlciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque

�ninguêm se dispôs a recebera intimação no endereço fornecido pelo apresente. tudo em conformidade cornos arts. 995, 997 clc 1023, todos do
CNCGJ. '

Protocolo: 108057 Sacado: CANDIDORODERTOC.FIGUEREDOGOMES CPF: 037.109.259-08
Cedente: CASASDAAGUAMATERlI'JSPARACON

.
CNPJ: 75.362.1601000

��:�:a�I������9632/2 Espécie:.Duplicat���'(;e�dc�!'e�t����/�����i�a��or: 110,00
Liquidação após a intimação: Rll 0,00, Condução: RI 18,82, Diligência: RI 20,00, EdRal: Ri 10,00
Protocolo: 1 08286 Sacado: 0& DIND.COM DE CON.LTOA ME CNPJ: 08.179.348/O00
Cedente: JKTECIDOSLTOA CNPJ: 01.490.822/000

�����raonI������g��J�rlé��: Duplicata de Ve�:t�������tn��I:�d�f�h�09 Valor: 867, 10

:�������s:����_�����_������':�6�!�i��������_O, Edital: RS 10,00

Protocolo: 108266 Sacado: 0& DIND. COMDE CONE LTOAME CNPJ: 08.179.348/000
Cedente: J KTEaDOSLTOA CNPJ: 01.490.822/000

����nt�Onr!���m�gb4 Espécie: Duplicatad�����:���ea�t��������coaJ:oValor: 867,10
liquidação apósa intimação: R$1 0,00, Condução: RS 21,64, Diligência: RS 20,00, Edital: R$10,OO

Protocolo:l08405 Sacado: MAACELOEICHENBERG CPF:041.045.96g·06
Cedente: WMKCOM DE CELULARES E PARAEOlICAS CNPJ: 72.449.168/000
Número do Titulo: 900030-5 Espécie: Cheque
Apresentante:WMK COM DE CELULARES E PARABOLlCAS DataVencimento: 10/1012006 ,Valoc 109,80
liquidação apõsa intimação: RS 10,00, Condução: R$16,71, Diligência: RS 20,00, Edital: RS10,OO

Protocolo: 108656 Sacado: MAQUI�SISENSEE LTOA CNPJ: 82.986.175/000
Cedente: ANAPE COMERCIO DE CORREIAS LTOAEPP CNPJ: 01.005.048/000

�����nraOnr!�����3/�g�Rf�rlé��: Duplicata de venJ;t�����I:n��!:��fg:f��09 Valor: 1.720,00
liquidação apósa intimação: R$1 0,00, Condução' R$13,89, Diligência: RS 20,00, Ed�at RS 10,00

Protocolo: 108812 Sacado: CVI COMUNICACOESVISUALINTELlGENTE LTDA CNPJ: 09.123.3071000
Cedente: VERSATILlNDE COMDE TINTAS LTOA CNPJ: 07.986.147/000
Número do TItulo: 06975·A Espécie: Duplicata de Venda Mercantilporlndicação
Apresentante: CAlXAECONOMICAFEDERAL Data Vencimento: 03/04/2009 Vai" 302,40
Liquidação após a intimação: R$.10,00, Condução: RS 23.04, Diligência:.RS 20,00. Ed�al: RS 10,00

Protocolo: 107968 Sacado:AECAOfdNISTRADORADE BENSLTOA CNPJ: 02.395.573/O00
Cedente: MAACELOTEIXEIRA CPF:671.476.749·87
Númerç do Titulo: 01 0328-4 Espécie: Cheque
Apresentante: MARCELO TEIXEIRA Data Vencimento: 26/0812008 Valoc 50.000.00
Liquidação apósa intimação:Rll 0,00, Condução: RI4, 74, Diligência: RI 20.00, Edital: Rll0,OO

Protocolo: 108392 Sacado: ARQUIFER foETALURGtCALTOAME CNPJ: 81.62U61/000
Cedente: WMK COM OE CELULARES E PARAEOlICAS CNPJ: 72.449.168/000
Número do TItulo: 766553-8 Espécie: Cheque
Apresentante:WMK COM DE CELULARES E PARABOLlCAS DataVencimento: 15/01n008 Valor: 191,00
Liquidação após a intimação: Rll0,OO, Condução: RI 4,74, Diligência: RS 20,00, Edital:Rll 0,00

Protocolo: 108402 Sacado: OSMARINARODRIGUESDE MORAES CPF: 355.571.259·49
Cedente:WMK COM DE CELULARES E PARABOlICAS CNPJ: 72.449.168/000
Número do Titulo: 539964-5 Espécie: Cheque
Apresentante:WMK COMDE CELULARES E PARABOLlCAS DataVencimento: 19/1012006 Valoc 310,00
Liquidação após a intimação:Rll 0,00, Condução: R$ 32,90, Diligência: RS 20,00, Edital; R$10,O� .

Protocolo: 108440 Sacado: AOS DISTRIDUDORADE GASLTOA-ME CNPJ: 07.925.791/000
Cedente: COPAGAZDISTRlBlJIDORADE GASLTOA cllÍ'J: 03.237.583/000
Número do Titulo: R279173X Espécie: Duplicata de Venda Mercantilporlndicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 26/0312009 Valor:4.027, 90
Liquidação após a intimação: Rll0.00, Condução: RI 18,82, Diligência: RS 20,00, Ed�al: RS 10,00

Protocolo: 108451 Sacado:ADSDISTRlDUDORADE GASLTOA-ME CNPJ: 07.925.791/O00
Cedente: COPAGAZDISTRIBUDORADEGASLTOA CNPJ: 03.237.583/000
Número do Titulo: R279069X Espécie: Duplicata de Venda Mercantilp"orlndicação
APresentante: BANCODOBRA9lSA Data Vencimento: 26/03n009 Valor: 5.959,80
Liquidação apósa intimação: Rll0,OO, Condução: RI 18,82, Diligência: RI 20,00, Edital RS 10,O� •

Protocolo: 108453 Sacado:ADS DISTRlDUDORADE GASLTOA·ME CNPJ: 07.925.791/000
Cedente: COPAGAZDISTRlBUDORADEGAS LTOA Ci'I'J: 03.237.583/000

��:��a�i;t�,%8��g�RA�t��e Duplicata de ve��a���i���r:I;V���80g Valoc 1.308,90
Liquidação após a intimação: Rll 0,00, Condução: RI18,82, Diligência: RI 20,00, Ed,al: Rll0,OO

Protocolo: 108497 Sacado: PRIMACASAMOVEIS E DECORACOESLTOAE CNPJ: 05.646.4441000
Cedente: UI\ICAINDUSTRlADE MOVEIS SA CNFJ: 90.441.460/000
Número do TItulo: 865598/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil pcrlndicaçâo
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA . Data Vencimento: 02/0412009 Vai" 90,77
Liquidação apósa intimação: RS10,OO, Condução: RI 8,96, DilIgência: RI 20,00, Edital: R$10,OO

Protocolo: 108569 Sacado: DEBORAINDE COMDOVESTUARIO CNPJ:07.908.929/000
Cedente: LPHS.AINDUSTRIAE COMERCIO CNPJ: 32.464.646/000

��:�nt�Oni;t���b�T��O�ÃsPécie Duplicata de������:��rl0��)i�3�O Valoc 651,48
Liquidação após a intimação: Rll0,OO, Condução: RS 8,96, Diligência: RS 20,00, Edital: Rll0,OO

Protocolo: 108607 Sacado:VALERIADOSSANTOS CPF: 817.360.709-59
Cedente: ELFECARCOMERCIO DE PECAS PARAVEICULOS LTDA-MCi'I'J: 07.082.545/000
Námero do Titulo: 1/.1 Espécie: OJplicatade Venda Mercantil

�

.

Apreseirtante: ELFECAR COMERCIO DE PECASPARAVEICULOSLTOA-MDalaVenéimento: 25/0312009 Vai" 2.122,00
Liquidaçãoapósa intimação: Rll0,OO, Condução: RI 4, 74, Diligência: RS 20,00, Edital: Rll0,OO

Protocolo: 108630 Sacado: MOACIRVlECK CPF: 180.840.799-72
Cedente: VENTUS PNEUS IMPORTAOORAE DISTRIBUIDORA Ci'I'J: 07.573.244/000
Número do TItulo: 5412/9 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DalaVencimento: 04/0412009 Valor: 483,47
liquidação após a intimação: R$1 0.00, Condução: R$ 21,64, Diligência: RS 20.00, Edital: RS10,00

Protocolo: 108669 Sacado: SOARESMONTAGEM INDL LTDA CNPJ: 08.794.132/000
Cedente: FERRAMENTASGERAtSCOMERQOE IMPORTACAO SA CNPJ: 92.684.028/000
Número do TItulo: 37659807FG Espécie: Duplicata de Venda Mercantilporlndicação
Apresentante: BANCO DOBRASlL SA Data Vencimento: 06/0412009 Valor: 219,OO
Liquidação após a lnãmação: Rll0,OO, Condução: R$16,OO, Diligência: RS 20,00, EdRal: Rll0,OO

Protocolo: 108697 Sacado: ANDERSONLARADIAS CPF: 054.984.639·52
Cedente: VALDOCIR HAASME. CNPJ: 03.986.145/000
Número do TItulo: 19085-4 Espécie: Duplicata de Venda Mercantilporlndicação
Apresentante: CAlXAECONOMICAFEDERIi Data Vencimento: 0210412009 Valor: 600,00
Liquidação apõsa intimação: RS10,OO, Condução: RI 13,89, Diligência: RI 20,00, Ed'al: RS 10,00

Protocolo: 108797 Sacado: P.M,R T. BENERCIAMENTO TEXTEISLTDA CNPJ: 07.675.419/000
Cedente: EatJlMOVEQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACCNPJ: 05.935.312/000

����aonr�����41�oB�i�j;fuplicata de vend��:�:��:���lt���C��009 Valor.1.160,66
Liquidação após a intimação: RS10,OO, Condução: RI 8,96, Diligência: RI 20,00, Edital: Rll0,OO
Protocolo: 108837 Sacado: MAMAE E BEBE COMERCIO ROUPAS LT CNPJ: 09.193.718/000
Cedente: HSBCBAN< BRASIL SlABI'J>JCO MULTIPLO
Número do TItulo: 1192-414 Espécie: Duplicata de Venda Mercantilporlndicação
Apresentante: HSBC BANK BRASILSA BANCO MULTlPLO DataVencimento: 09/0412009 Valoc407,14
Liquidação após a intimação: R$l 0,00, Condução: R$ 8,96, Diligência: RI 29,00, Edital: Rll0,OO
Protocolo: 1'08394 Sacado: JOAO CARLOS DASILVA CPF: 418.668.949·00
Cedente: WMK COM DE CELULARES E PARABOlICAS CNPJ: 72.449.168/000
Número do Titulo: 000893-1 Espécie: Cheque
Apresentante:WMK COMDE CELULARES E PARABOLlCAS DataVencimento: 06/0512004 Valoc 208,00
Liquidação apOsa intimação: RS10,OO, Condução: RI 23,04,Diligência: RS 20,00, EdRal: Rll0:00
Protocolo: 108723 Sacado:ARIOVALDOJ.D.QUADROS CPF: 494.267. 299·68
Cedente: REGINAGRELEL CPF: 036.636.489·39
Número do Titulo: 25. Espécie: Nota Promissória
Apresentante: REGINAGREUEL Data Vencimento: 1010112009 Valoc 500,00
Liquidação após a intimação: Rll0,OO, Condução: RS 20,23, Diligência: RS 20,00, Ed�al: RS 10,00

Protocolo: 108796 Sacado: NEUSASlLVEIRAM FRANCA CPF: 951.691.809-34
Cedente: LENZI & FILHOS LTOA CNPJ: 80.126.8401000
Número do Titulo: 0177004 Espécie: Dupãcata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Venêimento: 0510412009 Valor: 177,00
Liquidação após a intimação: RS10,OO, Condução: RI 13,89, Diligência: RS 20,00, Ed4al: Rll0,OO
Protocolo: 108829 Sacado: ELlSANGELAAÍ'ARECIDAVlCENTE DE UMAfoE CNPJ: 08.882.274/000
Cedente: INDECOMDE CONFECCOESDALI'JSLTDAME CNPJ: 86.731.395/000
Número do Tltulo; 10295/3/1 Espécie: Dupllcata deVenda Mercantilporlndicação
Apresentante: BANCO F\EAL Data Vencimento: 04/0412009 Valoc 502,72
Liquidação apó!a in�mação: RS10,OO, Conduçlo: RS 8,96, Diligência: RS 20,O� Edital: RS10,OO

MargotAdelia Grubba lehmann, Tabeliã e cticiala Designada

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BOLO E GUARANA
Nesse dia e mês, no ano de 1997, minha vida tomava um

novo rumo. Eu não poderio imaginar até então, o que era

amor alguém acima de qualquer coisa, de qualquer pes
soa, incluindo o mim mesmo. Ele veio grandão (oi, que
sufoco) e saudáveL Com um ano dizia "mamãe" de um

jeito tão lindo que eu sentia um nó no garganta. Com
dois anos, não sobrava um bibelô inteiro no coso. Com
três ele pedalou suo primeiro "motequlnha", Aos quatro,
tomei uma decisão difícil pensando no bem estar dele. E
nós nos separamos. Dos quatro aos sete, nós sofremos de

, saudade. Aos oito, Deus o trouxe de volto poro mim. Aos nove, ele já era meu melhor amigo. Aos dez anos,
ele ficou preso em.uma cerco de arome farpado e eu achei que eu fosse morrer de pânico. Aos 11 ele já
tinha o minha alíum e uma cicatriz no pescoço, por causo da cerco. Aos doze anos, exatamente hoje, ele é
um turbilhão de novos emoções, todos os dias. Mos posso afirmar desde o momento do seu nascimento: ele
é tudo Í) que mais amo, o pessoa mais lindo do mundo, o amor mais sincero e incomparável. Parabéns Jota.
Você é meu coração batendo foro do meu peito. Amo você. lncondlclonnlmente.

Centro, Jaraguá do Sul, defronte ao Bom Jesus

Tel, 47 3055 0878 • btoqdacarrneta.corn.br
.

L ��� �.���. � �__� �

ROUPAS FEMININAS -ACESSÓRIOS

TIO APOLO'RESPONDE:
P: Tio, me dê suo opinião: quem amo mais? O
homem ou o mulher? (Tábitho)
R: Querido Tábitho (belo pseudônimo esse

que você escolheu). Se analisarmos super
ficialmente poderíamos nrríscnr dizer que,
o mulher amo mais que o homem, consi
derando o ciúme e o possessividade, típico
dos mulheres. Mos se formos mais o fundo
perceberemos que há homens ciumentos e

possessivos também. Alguns sequer disfar

çam. Outros escóndem os sentimentos. Mos
poro não sermos injustos, devemos afirmar:
cada um amo de uma maneiro diferente. E
todo formo de amor é válido.

TECNOLOGIA
O título do notícia me deixou de boca aberto. ''laboratório crio apa
relho poro o intimidade o distância". Pensei: inventaram algo que
foz o gente poder sentir o toque, o calor de alguém que está longe?

,

A que ponto chegamos? Seria o fim do saudade? Lendo o matéria,
meu coração desacelerou e.eu respirei entre aliviado e confuso. O
aparelho apenas lanço feixes de iuz sobre os corpos dos parceiros
o distância e consiste em uni anel ativado pelo toque, captado por
câmeras devidamente instalados. Coisa bem confuso mesmo. Não
consigo imaginar um substituto para o presença real de alguém.

o CHEQUE
Trabalhar com cheque pode se tornar uma verdadeiro dor de cabeça e apesar de
o cartão de crédito ter conquistado o mercado, muitos pessoas preferem o talõo .

00 cartão. Se é assim, alguns cuidados são necessários. É recomendável pegar os
talões no agência bancário, de preferência, e carregar consigo apenas algumas
folhas deixando o talão em coso. No preenchimento, procure não deixar espaços
vazios entre os números e o valor por extenso. E tomar cuidado 00 aceitar canetas
de terceiros paro o preenchimento. Você acho paranóia demais se preocupar com
a caneta? Pois saiba que o seguro morreu de velho.

DIVÃ COM IVANA IZABEL VARGAS CAPRARO
,

QUENTINHA E LINDA!
.No inv.erno, naqueles dias bem frios, a único coisa que deixamos o mostro é
nosso rosto e ainda assim quase escondido por um cachecol bem quentinho.
Sendo assim o moquiogem se sobressai e precisamos que elo esteja impecável.
Do mesmo formo, 00 desfilarmos nossos casacões estilosos, precisamos tomar

-'

cuidado 00 incrementar o look. Roupas pesados e bijouterios carregados não �

combinam. É bom ir devagar e usar bom senso no hora de escolher os acessórios
poro cómpor o look no inverno. Normalmente, brincos delicados e colores "enxu
tos" são excelentes aliados dos casacos pesados. Aposte.

-

CURIOSO
Professor Posquole já publicou o pronún
cia correto de alguns ditados conhecidos

,

de formo errado. Quem não tem cão caço
cemc 'gato (ou seja, sozinho); Batatinha
quando nasce espalho o'ramo p,elo chão;
Quem tem boca vaio Roma (isso mesmo, do
verbo vaiar); Esculpido em Corrora '(um tiPo
de mármore), enquanto dizemos:'cuspido e

, 'escarrado", quando alguém é muito pare
cido com outro. Quando olguéin não poro
quieto o gente diz .que "fulano perece ter
bicho carpinteiro", quando Í) ,correto seno
"ter bicho no corpo inteiro�'. Erros que pou
cos conhecem e pouquíssimos irão corrigit
O que não é exatamente um problema.

EU SOU: Uma mulher feliz, bem amado, que amo seu trabalho, suo famí
lia e os omigos:Sou persistente e geralmente vencedora, considerado uma

mulher de muito sorte. AMO: Meu marido Isour e'minhas filhos Giovonil e
Juliano. NÃO SUPORTO: Pessoas falsos e traidoras. NÃO VIVO SEM: Festas;' .

dançar e trobolho._pRODUÇÃO PERFEITA: Roupas clássicas. MEU TRABALHO:
Adoro. MINHA FAMllIA: A base de tudo. MINHA TRILHA SONORA: Todos, odoro

_ músico. CHOREI COM: Falecimento de minha mãe. SORRI COM: Vivo sorrindo.
AMAR É: Sesentir protegido. AMIGOSSÃU: Fundamentais no vi�o dos pesso-.
os. MANDARIA PARA O INFERNO: Ninguém. MANDARIA PARA O CEU:Todos que
pràticom o bem. UM DIA EU VOU: Poro Itália, conhecer onde nasceu Madre
Poulino. PAR PERFEITO: Meu marido, que está semprece meu Iodo. RECO
MENDO: Sementes do vitória (Nuno Cobro). POÇAO MAGICA: Sorte: Acord,or
cedo, trabalhar muito; pensar grande.

1

. j
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Por
RicArdo
DA NieL Tre l.s

conta to@poracaso;com www.poracaso.com

Salomão Dequêch e equipe, participando de komboza do Rally de Regularidade nó últilllo
sábado. Quanto ao evento, não sendo poucos os elogios ouvidos referentes à organização,
deixamos- também nossos parabéns pela iniciativa

VIRAM ESSA?
Foi notícia no área de segurança digital do portal 1D6 nesta

quarto-feiro: "Crackers pagam US$ 30 mil por Nokia 1100 em

fóruns no internet". Quem diria ... Além de barato e duro no quedá,
esse medonhozinho do Nokia parece ser programável pam
receber senha bancário de qualquer usuário, permitindo
transferências ilegais. Agora vê: lá no Europa o aparelho é
tecnologia defasado, e tá foro de mercado há tonto tempo que é
raridade. Aqui, Terceiro Mundão, tem operadorã vendendo como,
novidade... Tsc.

Gr!lnde momento da noite de segundo-feira na Moinho Disco - aqui, silhueta do DJ Igor
Lima em pleno comando do agito no casa lotada

RECOMENDAÇÃO
Tem outdoor. anúncio, rádio e mais um monte de mídia divulgando, mos pro coso de
todo esse ruído tenho passado despercebido, o gente ainda dá o toque: oportunidade de
ouro conferir o Oficina do Empreendedor Sebrae que acontece hoje e amanhã lá no

Arthur'Müller. Qualquer um aí que esteja pensando em virar gente grande e ter seu
- próprio negócio tem que conferir. Maisdetalhes aq,ui ó: http://tinyurl.com/dj4bfl

.' .�.

.
-

Fotos por Marcelo Odorlzzi

o sorriso de Tamires Welter, um dos destaques do bolado desta

segundo-feira na Moinho Disco

SOBRE O 'ARRIBA
Bete-pape com os proprietários do futuro resteurente mexicano
de Joroguá do Sul já trazem detalhes um pouco mois específiCOS
quanto II inauguração: segurem os sombreros, no segundo
qui'nzeno de maio o pointjá deverá estcrfunelonendo,

SOBRE GASTRONOMIA - 1 PRIMEiRA MAO!
Mais uma boa nova de dar águo no boca: não leva muito tempo
teremos uma galeteria no cidade! Informação garantido, o

planejamento do local e seus pratos pega modelo no que há de
melhor no país para trazer essa inédita alternativo II cidade. A

pedido, dados como localização ou perspectivo de inauguração
ainda não podem ser detalhados, porém voltamos 00 assunto
mais tarde.

'

SOBRE GASTRONOMIA - 2 PRIMEIRA MAO!
Quem se pergunto sobre os tapumes da obra vizinho à Cachaça rio
Águo Doce, antigo 06 d 'O Correio do Povo, mato o curiosidade
agora: o que vêm ulléu novo endereço do Califórnia Lanches, que
sai do Barra para vir puni o Centro. Segundo os proprietários, a
perspectivO" para inaugufllção é no primeiro quinzena de julho.
Funcionando também como restaurante, o point abrirá poro

- almoço, fechando somente 00 final do noite.

"Um passo õ frente e

você já não está mais
ne mesmo !ugar"
- Chico Science

Estimodíssimo coso I Dorwinn Hornock e Toyse Schmitz,
prestigiando o bistrô da Adega Airoso Menezes

LETS GO BACK TO THE ROCK.
É O gênero oficial dos noites de sexto-feira em Joraguá, que
mais tarde será representado pelo bando Os Chefes no

London Pub e Lady Murphy no Estação do Tempo. E para
quem busca outros ares, vai recomendação dor uma

passado no Visconde de Taunay lá em Joinville, onde uns

300m depois do Pizzaria Fornão dá poro encontrar
dobrodinha com o recém-inaugurado Don Rock Pub e um

pouquinho mais à frente o já clássico Liverpool Snooker Pub .

(ambos tem comunidades no Orkut, bosta procurar pelo
nome). O Don Rock ainda estou por frequentar, mns dizem
ser boa pedida - quem toca lá hoje é o bando Vlad V. Já do
Liverpool sou fã: lugar que serve chopp Ashby, tem vári_os
mesas de sinuca (profissionais e de boteco), um

atendimento feliz e sempre uma sonzeira de fundo. Ouem
toca lá hoje é o bando de rock' n soul Os Impublicáveis.

-

oa .�.

DOMINGO TEM JOGO
Neni Junkes manda avisar pro quem curtiu assistir o jogo no

Licoreria domingo passado que ele já tem programado o

evento deste final-de-semona. Vai brincar fazendo um

"simulodão Maraco" com o final do compeon'oto carioca no _

telão, servindo espetinho pr.o moçada com equipe de
trabalho "uniformizada" de chinelo e bermuda - e _quem
mais quiser ir no traje clássico pode ficar à vontade. No dia
vai abrir às 13h'30 já, poro recepcionar os mais empolgados.

TAMBÉM DOMINGO
Pessoal do Estação do Tempo mando convite pro evento do
noite, onde haverá distribuição de chopp Brohma poro o

público entre os20h e 22h.
.
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OFICINA SEBRAE ESTIMULA
E'MPREENDEDORISrvJO

O Sebrae e a Prefeitura de Jaraguá do Sul realizam de 24 o 26 de abril, o Ofi.cina do Empreendedor Sebrae "Iniciando ou

Administrando o Seu Próprio Negócio". Trato-se de um evento de orientação para empreendedores que desejam iniciar
uma atividade empresarial e poro empresários interessados em melhorar o desempenho do suo empresa. As atividades,
cursos e consultorias gratuitos - acontecerão no ginásio de esportes Arthur Müller. As 'inscrições podem ser antecipada's no .

Sebrae em Jaraguó do Sul ou no local, no dia do evento.

EMPREENDEDORISMO NO BRASIL
Segundo informações do Pesquiso GEM 2008, o Brasil ocupo o 130 posição
no ranking mundial de empreendedorismo e o 30 entre os integrantes do G-
20, grupo que congrego importantes países industrializados e emergentes e

que juntos representam por volto de 90% do PIB mundial e 80% do coméreln
internacional. De cada 100 brasileiros em idade adulto 12 realizam alguma
atividade empreendedora, ou seja, cerco de 14,6 milhões de brasileiros.

PRINCIPAL DIFICULDADE,
A pesquiso revelo também que, pelo primeira vez em nove anos (desde que
foi criado o estudo no Brasil), inverteu-se o proporção entre os pessoas que
empreendem por necessidade e oportunidade. Pora cada brasileiro que em-

, preende por necessidade, há dois que o fazem por oportunidade. Ainda assim;
.levantamentos do Sebrae indicam que o falto de planejamento e de i:opacitaçáo
gerencial.estão entre os principais causas do índice de empreendimentos mal
sucedidos, juntamente com outros fatores como tributação elevado, excesso
de burocracia, dificuldades áe acesso o crédito etc.

ALTA

LOTERIA
INDICADORES CÂMBIO

��----------------------------�

MOEDA
Dólar comercial (RS)
Euro (em RS)

COMPRA VENDA VARIAÇÃOf----------- -tl-l-_c=�=�C,"",-�.=Rf;s�;=�o�:íl=2�-:.-*;,-:-
2,217 2,2190,82% 14-31-34-4lJ-51
2,897 2,900 0,87% 53 - 55 - 1@ c- T!J -" 11

�{} - tH 81 � 119 � 98

i 1 NimJim;�1 II

Exportação de mel cresce
Em março, setor movimentou US$ 7,216 milhões

,

As exportações brasileiras de
mel continuam crescendo em

2009. Em março, o país vendeu
\ três mil toneladas, correspon
dentes ao valor de US$7,216mi
lbões, um incremento de 11,9%
em relação a fevereiro (US$ 6,446
milhões). O crescimento é ainda
maior na comparação com mar

ço de 2008, quando foram ex

portados cerca de 991 toneladas
.

em peso e'US$ 2,088 milhões em
valor. Os números provam que a

crise mundial ainda não reper
cutiu na apicultura. Só no pri
meiro trimestre deste ano, foram
exportadas 7,4 mil toneladas de
mel, gerando uma receita de US$
17,49 milhões. No mesmo perío
do do ano passado, o país expor-

tau apenas 3,2p4 mil toneladas,
alcançando uma receita de US$
6,239 milhões:

'os dados constam no levan
tamento consolidado pelo analis
ta do Sebrae Reginaldo Resende.
A referência é o Alice-Web (Sis
tema. de Análise das Informa
ções de Comércio Exterior via

Internet), da Secex (Secretaria de
Comércio Exterior) doMinistério
do Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior.
Os Estados Unidos permane

cem como grandes compradores
do mel brasileiro. Em março,
2,038 mil toneladas de mel, o

correspondente a US$ 4,625 mi
lhões, foram destinadas a esse

país. A Alemanha importou

CONCURSO N° 04339

CONCURSO N° 1067

549,814 toneladas , totalizan
do em valor US$ 1,550 milhão.
O Reino Unido foi responsável
pela importação de 247,260 to

neladas, o correspondente a US$
640,341 mil. O Brasil também"
exportoumel paraAngola, Bélgi
ca; Bolívia, Cabo Verde, Canadá,
Coréia do Sul, Holanda, Hong
Kong e Japão. _

São Paulo continua lideran
do as vendas externas de mel,
sendo -responsável por uma. re
ceita de US$ 2,48 milhões, o que
representa mais de um terço do
valortotal da exportação de mel
em março. O Ceará assumiu a

segunda posição no ranking dos
exportadores de mel, com receita
de US$ 1,32 milhão. Números provam que a crise mundial ainda não repercutiu na apicultura
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PADRÃO.

Nova certidõo até o final do ano
Novo modelo, com-numeração única, terá investimento de R$ 28 milhões
o ministro da Secretaria Es-

pecial dos Direitos Humanos,
.
Paulo Vannuchi, disse ontem

. que o novo modelo de certidão
de nascimento, com numera

ção única, chegará a todo o país
.

.até o final deste ano. As formas
diferenciadas usadas atualmen
te na confecção do documento,
segundo ele, facilitam fraudes e

irregularidades.
De acordo com Vannuchi,

400 mil crianças brasileiras es

tão sem registro, o índice chega
a 12% da população, enquanto
o padrão estabelecido pela ONU
(Organização das Nações Uni

das) é de 5%. Em estados como
o Amapá, o sub-registro chega a

ser de quase 40%.
O programa prevê, até de

zembro de 2010, o investimen
to de R$ 28 milhões de recursos
federais que, segundo o minis-

tro, se multiplicará em vários
outros milhões por meio da

participação de estados e pre
feituras. Os recursos federais

. exigem uma contrapartida que
assegure o espaço físico onde
estará o funcionário e o equipa
mento, além do treinamento.

Vannuchi avaliou que a quan
tidade de crianças sem registro
na Amazônia é ainda mais séria

pelo seu gigantismo e pela ausên
cia de estradas, o que dificulta o

deslocamento das famílias nas

áreas �ais isoladas. Ele lembrou
que o governo irá anunciar na

próxima.semana um plano inte

grado, com governadores e pre
feitos, denominado Mobilização
Nacional pelo Registro Civil de
Nascimento na Amazônia Legal
para t�ntar reverter tal situação.

-

AGÊNCIA ESTADO

(
.

De acordo' com ministro, 400 mil crianças brasileiras estão sem registro de nascimento

Brasil e Espanha trocam ideias . Governo vai antecipar R$ 1 bilhão
na área de assistência social Repasse vai beneficiar oito estados. Santa Catarina não está na lista

Gestores sociais de estados e Segundo a secretária nacional Depois de criar uma linha

municípios estão aprofundan- de Assistência Social do MDS, de financiamento de R$ 4 bi
do seus, conhecimentos sobre o Ana Lígia Gomes, a oficina vai lhões para os estados, o gover
sistema espanhol de assistência preparar melhoros gestores para no Lula confirmou a anteci
social ao idoso e a pessoas porta- a aplicação de políticas públicas pação de repasses do Fundeb
doras de deficientes. Ao mesmo na área.A qualidade do serviço é como forma de ajudar aqueles
tempo, também vão falar sobre diretamente proporcional à capa- estados que tiveram queda·
a experiência brasileira na área. citação dos trabalhadores. brusca no FPE (Fundo de Par-

.

Ontem e hoje, eles participam Desde 2003, o Brasil e a Es- ticipação dos Estados). O Mi
da Oficina sobre Serviços de Pro- panha mantêm um acordo de nistério da Fazenda informou
teção da Política de Assistência cooperação técnica, renovado a que oito estados serão "bene
Social a Pessoas Idosas e Pessoas cada três arras. O país pretende ficiados: Alagoas, Bahia, Ce
com Deficiência.

• aprender com a experiêncià da ará, Maranhão, Pará, Paraíba,
. O evento faz parte do Projeto Espanha o que mais pode ser Pernambuco e Piauí. A área

de Fortalecimento da Gestão de desenvolvido, tendo em vista econômica antecipou para os

Políticas de Inclusão Social do que haverá cada vez mais uma meses de abril a julho valores
MDS (Ministério do Desenvolvi- população composta por pesso-

'

que seriam pagos ao longo do
menta Social e Combate Fome). as idosas. ano. Ao todo, serão antecipa-

dos para esse primeiro semes

tre cerca de'R$ 1 bilhão.
Em abril, serão antecipa

dos R$ 440 milhões, os esta
dos receberão R$ 780 milhões,
no lugar dos R$ 380 milhões Somente em abril, serão antecipados R$ 440 milhões aos estados

previstos inicialmente. Em

maio, o repasse também será
de R$ 780 milhões, contra os

R$ 440 milhões previstos ini
cialmente. Em junho, serão R$
680 milhões contra R$ 440 mi
lhões previstos. Em julho, será
uma antecipação 'menor: R$
4;80 milhões em vez dos pre

Oficina vai preparar melhor os gestores para aplicação de políticas públicas vistos R$ 440 milhões.

!" .

� ....,"'-- -
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Novo GoI1,O VIiT (cód, 5U11(4), TQtal Fiel(, MY 09/09, 4 porta!>, (;10m preço 11 vista a partir de R$ 27.320,00. SpaceFox Sportline 1.6 (cód. 5z63E4), MY 09/09,
.

T9taIFI§l(," pprta§!l\}1Tl j)fflÇ!) � vista a partir R$46,290,Oº ou entrada d1:l60% (R$ 27.774,00) e percetas em 12 meses de R$ 1.718,11, Taxas de jutos de 0,99%
ª,m, e 12,65 I'MI.. 'Rlwl da DPfImç�º: R$ 46.391,34, CfH máximo pafli esta operação de 22,51% a.a, IOF e TO inclusos (la operação. Q direito à 1" e à 2" revisão
qAATI!\ll'llltá oom!!cjpm!!1Q ª§ çqndiçà@s detefrninadps pelo Manual gq Veloulo. Os serviços de revisão serão prestados excíuslvemente na Caraguá Auto Elite.

�relhp CO Mp:} gr!itis entregYe §l(tlu!il\Íamenle na CafªOIJIit Aula I;llte, em modelo único e pré,deflnido, não cabendo licre escolha. Ao obter qualquer .

�!llijª1 Qe QIl§®ntfl, º (l(ienm r�nl,ln§il:l él!JtQmatieamenle aos prêmios propostos nesta promoção. Finam;iamento sl!je1to ii aprovação de cadastro, Validade:
�ª,04nOOe

.

.

.

.

W\l'M&Qufoolito.com.br Grupo Avto ellto 40 ano, do crQdibllldado. O�..
'.

47 3274 60'00

Caraguâ Auto Elite
Urna re1ação de confiança.
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