
Demalas'
_.

prontas
Expectativa é de

quemovímento na
rodoviária de Iaraguá

.

do Sul seja 70% maior
de hoje.até domingo.
Entre os principais

destinos estão Curitiba,
São.Paulo e cidades

catarinenses- como São
.

Bento do Sul e.Mafra.

Página9
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PolíciaRodoviária
. Federal realiza

Operação Semana
- Santa para coibir

infrações nas rodovias
-

do Estado. Entre os
.

aparatos utilizados
estão.Gõ viaturas,

.,.

12 radares e 70
bafômetros.
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EDUARDO MONTECINO
-
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,
OBRA QUE -FAZBEM AO CORAÇAO

.

. .

-
-

Unidade cardiovascular' do Hospital Jaraquá está cada vez mais próxima de se tornar realidade. Intenção é entregar a ala de internação do novo bloco até
dezembro deste ano. Estrutura, que já recebeu RS 18 milhões em doações, contará com 100 leitos e deve ser çoncluída até final de 2012. Página 12

-

••

•

FUTSAl

ADJ en�ara primeiro .'
desafio longe de casa,
Equipe vem.de uma derrota e um empate e
espera arrancar urna vitória de Siderópolis/
Unesc hoje, às 19h30, pela terceira rodada da'
Divisão Especial do Estadual. Página 22

POLÊMICA
Vereadores .questionam
sobre aumento do IPTU

I
.

Câmara de Massaranduba quer que prefeito
Mario Fernando Reinke esclareça critérios
utilizados para reajustar imposto. Em alguns
casos, valor chegou a dobrar. Página 5

. '.
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2 História
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Quinze mortos em
massacre nos EUA·
Namanhã de 20 de abril de 1999, os.es-

.

' tudantes Eric Harris e Dylan Klebold che

gam armados ao colégio Columbine High
School, em Columbine, Colorado, abrindo
fogo contra colegas e professores, no 'quarto
maior massacre escolar da.história dos Es
tados Unidos daAmérica.

Em pouco mais de 50 minutos, Harrís
e Klebold mataram _l2 colegas e um pro
fessor, deixando outros 24 feridos, antes de
cometerem suicídio. A tragédia provocou
debates sobre. controle de armas e sobre a

'

natureza da "sociedade" escolar, especial
mente a questão do Bullying, .

'. Harris e Klebold eram pouco populares
e frequentemente alvo de bullying, mas ao
mesmo tempo, eram abusivos e violentos

.

,cqm estudantes mais novos. Planejavam
originalmente explodir a escola e "entrar

'

para a história" através daviolência. -

Ao mesmo tempo, o massacre de Co
lumbíne suscitou um "pânico moral'" nos
Estádos Unidos, tentando atribuir aculpa
da tragédia à questões como cultura "góti
ca", excluídos sociais, videogames, musica
pesada e uso de anti-depressivos.

Como consequência do massacre, uma
. série de medidas de segurança foram im

plementadas em escolas americànas, entre
políticas antl-bullyíng de "tolerância zero",

'

restrições no acesso às escolas e acompa
nhamento de alunos "de risco" - medida
considerada inócua e discriminatória, mas
ainda usada pormuitas escolas nosEUA

Os autores-de vários outros massacres

em escolas se "inspiraram" emHarris e Kle

bold, como Seung-Hui Cho, que matou 32
napolitécnicadaUniversidade daVirgínía.

.,

·e

1979

Par�sicólogo
Na edição de 14 de abril de
1979, o jornal O Correio do
Povotrazia a declaração'
do parapsicólogo Albino
Aresi, de que através da
"Radiestesia", seria possível
localizar todos os poços
de petróleo do país, e que
40% dos brasileiros seriam "

'

dotados de "poderes
. "

paranormaís.

I
I
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DIVULGAÇÃO

Um dos mais conhecidos pilotos de caça, Manfred von Richtoffen virou
um ícone da aviação da Primeira Guerra Mundial, sendo objeto de filmes,
jogos e livros, e servindo até c.omo ícone publicitário

'

Manfred von Richtoffen,'
o Barão Vermelho

O maior Hás" da Primeira Guerra Mun

dial, o alemão Manfred von Richtoffen ini-
.

ciou sua carreira.militar em 1911, servin
do como 'batedor da cavalaria Ulana. Em
Hn5, foi transferido para a força aérea,
como fotografo e observador em vôos de'
reconhecimehto .

.

Em outubro, começou atreinarna função
de piloto, e em 1916, foi designado para pi
lotar um bombardeiro Albatros C II. Nos pri
meiros vôos,Manfred foi considerado "abaixo.
da média", tendo dificuldade com o� contro

les, e caindo em suaprimeiramissão
Evitando as manobras mais "acrobáti..

. cas" de outros ases do período, ou as inves
tidas agressivas do irmão, Lothar, Manfred
focou-se em táticas de combate aéreo e co

ordenação com outros pilotos.
Em 1917, foi designado para o comando

do esquadrão Iasta 11 e tomou a liberdade

.

de pintar seu avião de vermelho. O barão

vermelho, foi abatido em 21 deabril de f918,
com 80 abates confirmados, famoso entre

o� alemães e entre os pilotos inimigos.

PELO MUNDO

18

Pasteurização.
'0 bíoquímíco francês LQUis Pasteur

e o médico Claude Bernard tem suces

so no primeiro experimento de pasteu
rização, processo hoje utilizado para a

preservação .

de laticínios e enlatados.

Pasteur e Bernard desenvolveram o pro- ,

cesso" de aquecimento e resfriamento

rápido, visando evitar que Vinhos e. cer

vejas azedassem com o tempo.

1 2 '.

Rádio refinado
�� 6

Vitaphone
A física franco-polonesaMarie Sklo-

.

dowska Curie e o marido, Pierre Curie,
refinam 0,1 grama de sulfeto de rádio 'a

partir de uma tonelada de minério de
urânio. Nomeado pela intensa radioati
vidade - fenômeno que havia sido des

coberto pelo casal Curie - o elemento
foi usado até 1960 para produzir tiritas
luminosas para ponteiros de relógios.

Os estúdiosWarnerBrothers e aWes
tem Electric introduzem o sistema Vita

. phone para a'adição e sincronia de som
,

em filmes: Foi o último sistema de som

em disco usado no cinema, demonstra
do empráticano filme "Don Juan'. Usado
pela Warner até 1930, o Vítaphone caiu
fora deuso quando se tomou possível gra
var a trilha sonora diretamente no filme.

'

ARQUIVO HISTÓRICO/ARQUIVO DA SOCIEDADE

CLUBE DE CAÇA E TIRO BRACINHO
-. Fundado no inicio da década de 20, o Clube de Caça e Tiro Bracinho nasceu

.

como o nome deHarrponíe-Lyra, sediada na Estrada Schroeder III. Nos
-

primeiros anos, não havia um registro formal das atividades da sociedade.
Entre 1943 e 1946, a sociedade esteve fechada, e em 1949, mudou o nome para
Clube de Caça e Tiro Bracinho. O Salão Lindner - que abrigou às solenidades' "

da inauguração daUsina Bracinho - qUt1 era usado como sede, foi vendido
. _ para o'Clube em 19Q2. Em 1991, a sede foi ampliada, e foi refoúnadà com
, linhasmaismodernas' ere-ínaugurada em 28 de março de 1997. EntreJ987 e',
1999, o clube foi 10 vezes campeão doCampeonatoMunicipal deTiro aoAlvo;
e desde 1992, organiza anualmente a Kolonestenfest,

_. . MM . __

. .

\
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'PONTO DE VISTA

'_

leis 'interesseiras
"

.._. odos os.moralistas estão de acordo em que
o remorso crônico é um, sentimento dos
mais indesejáveis. Se uma pessoa procedeu
mal, arrependa-se, faça as reparações que

puder, e trate de comportar-se melhor na próxima
vez.Não deve, de modo nenhum, pôr-se a remoer

suas más ações. Espojar-se na lama não é a melho-
, ra maneira de ficar limpo".

Voltou à tona a discussão sobre o desarmamento.
Lei interesseira, de políticos charlatões, falsos moralis
tas, aproveitadores de situação, que se utilizam de co

,

moção nacional para aparecerem sob os holofotes da
mídia e fazerem papel de bommoços.

Que fique bem clato: sou a favor do desarmamen
to; sou contra armas nas mãos de civis; votei contra a

liberação das armas no último plebiscito. Mas tam
bém sou a favor, e isso mais ainda, da vontade do

povo legalmente manifestada. Se a população deci
diu ter armas em casa, não é hora, pelomenos lião já,
de recomeçar toda essa discussão novamente. Eu não

uso, eu não tenho e é o queme basta. ,

Mas alguns falsos moralistas, posando de paladi-.
nos da Justiça e dos bons costumes, surgem quando
alguma tragédia rompe pelas telas dos nossos televi
sores. A última oportunidade que eles estão aprovei
tando é a tragédia na escola do Rio de Janeiro.

.

E agora?Vamos desarmar a população!Vamos au
mentar as penas criminais!Vamos enrijecer o sistema
processual penal! Vamos diminuir a maioridade pe
nal!Vamos criar trabalhos forçados!Vamos instituir a
pena de morte! Gritaria e sensacionalismo em todos ,

,

os órgãos damídia.
' ,

Quem selembra do garoto de seis anos João Hé

lio, .arrasrado pelas ruas do 'Rio de Janeiro? Quem se

lembra de Isabela Nardoni defenestrada? Quem se

lembra de SuzaneVon Richthofen e seu namorado e

o destino de seus pais?'Quem se lembra do maníaco
do parque? Quem se lembra do Champinha, assas
sino 'menor de idade do casal de adoleséentes Liana

.' Friendebach e FelipeSilva Caffé, em São Paulo? Todas,

tragédias são o espelho da nossa sociedade.
Provavelmente, se não de todos os casos, da

maioria o caro leitor lembrou. E possivelmente
lembrou, igualmente, das manifestações públicas
sobre segurança pública, crimes, sistema prisional
e maioridade·penal que ocorreram depois decada
um destes episódios. ,

Ocorre que nossos políticos aproveítadores das tra
gédias alheias de plantão se esquecem que para cada
um desses hediondos casos, há tantos e tantos e.tantos
outros tão ou mais medonhos. Com uma pequena di

ferença. Não ocorrem nos grandes centros, não são al

cançados pela sanha voraz da'mídia. São vítimas silen
ciosas, sem vez, semvoz e semnenhum jornalista, canal
de rádio ou televisão ou político para gritarempor elas.

Poucas- coisas conseguem ser mais irritantes do

que ver políticos discursando por alguns dias ou se

manas após cada crime como esses. E depois perce
ber que nada de concreto foirealmente feito.

Entretanto penso que há uma solução, sim. Não
reeleger aqueles que ficam zombando da nossa inte
ligência, da nossa boa vontade e da nossa credulida
de. E, pior, que se aproveitam'da comoção � da tris
teza coletiva que acompanham fatos desta natureza.

A solução, em realidade, passa por uma reestru

turaçãomuito maior do que apenas colocarmais po
lidais civis e militares nas' ruas, em ação. Passa pela
reestruturação do sistema educacional, do sistema
de saúde e da forma de dar oportunidades para a ju
ventude mais carente. Passa, sem dúvida, também,
pelas nossas mãos, de eleitores que têm a preocupa
ção de uma sociedademais justa e de homensmenos

. ,

ensimesmados,
'

Ficarmos apenas nos lamentando não nos levará
a lugar algum. Ou talvez leve: a um lugar .píor do que .

estamos agora. .

Em tempo. 0- texto do primeiro parágrafo foi

escrito em 1946, por Aldous Huxlei, no prefácio de

,
uma das edições de seu '�dmirável mundo novo",
livro de 1930.

SERViÇO
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, ,Mudé O' visual
da sua loja

A capacitação Gestão deVisual'
de Loja acontece na próxima se

mana, de 25 a 28 de abril, no Cen
tro Empresarial de Jaraguá do Sul,
das 18h30 às 22h15. O objetivo do
curso é passar ao participante in
formação sobre a mais adequada
disposição de seus produtos, apro
veitando as características de sua

loja para ampliar as estratégias 'de
'

comunicação com seus clientes.
O investimento é de R$155. Infor

mações e inscrições pelo telefone

(47) 3275-7028 e pelo e-mail admi
nistrativo@apevi.com.br."

•
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Desafio Sebrae
aberto até maio
Universitários terão a oportu

nidade de testar sua capacidade
de empreender, administrar um
negócio e' trabalhar em equipe.
Estão abertas as inscrições para
a edição 2011 do DesafioSebrae,
jogo virtual que irá simular o dia
a dia de uma empresa. A compe
tição terá duração 'de seis meses e

somente poderão .partícípar estu
dantes matriculados em cursos de

graduação e superiores de tecno

logia. As inscrições devem ser fei
tas 'até o dia 11 de maio pelo site
www.desafio.sebrae.com.br.
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Inscrições para o
-

Parlamento Jovem
Estudantes do 20 e 30 ano do

ensino médio da rede pública, en-
,
tre 16 e 22 anos, podem procurar a

,

secretaria de sua escola para par
ticipar do Programa Parlamento

Jovem Brasileiro 2011, até o dia 20'
de junho. O Programa proporcio- -

na aos alunos selecionados vivên
cia do processo e do cotidiano da

Câmara Federal, Para se inscrever,
o aluno deve preencher uma ficha
de inscrição, anexar o Projeto de
Lei de sua autoria e entregar estes
documentos na secretaria da sua'

unidade escolar.

o CORREIO DO POVO
Diretor:NelsonLuizPereira- nelson@ocorreiodopovo.com.br
ProjetoGráfico eProgramaçãoVísuah'Mércio Schalinski ...

Fónes: (47) 2106-1919· Fax: 2106-1945 •Assinaturas: 2106-1936

Plantão Redação: 9221-1268 • Comercial: 9107-6932
'

,/

• Plantão Entregas: 2106-1919· 9132-5491'/ 8446-6817' Horário de atendimento: 8h às 17h30
, Endereço: Av. PrefeitoWaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEI>89256-500 - CP 19

• Iaraguá do Sul- SC • Site: www.ocorreiodopovo.com.br

COMUNICADO AO ASSINANTE
Ajude-nos a buscar excelência em nosso serviço de entrega. Por gentileza,

qualquer anormalidade no recebimento de seu jornal, contate:
2106 ] 93() ou email pesquisa@ocorreiodopovo.com.br.

A Direção

IMAGEM DO DIA

,

OOrquidário
doGurither, em (arlilpá, possui·mais de, lO�mil

, orquídeas, entre híbridas e'comuns. Em maío, ,o proprietário
GuntherArnfried Raeder comemora 70 anos de dedicação

ao cultivo de orquídeas', Tudo começou aos 7 anos, quando
ele recebeu do padrinho comoherança 20mudas da planta.
AtualmÉmte, com mais de 10 milorquídeas, o 10c�I, localizado na
rua Klara Hermann, recebe turistas'de vários estados.

'
.

Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
t obrigatório informar nome completo; profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados),

Peço o comparecimento com a máxima .urgência de TAIZE LAURA GOBBI,
na empresa Mannes Ltda, CNPJ nO 84.431.881/0001-95; sito rodovia BR

280, Km 58, Bairro Centro, Guaramirim/SC, no dia 15/04/2011 para acerto

de suas verbas rescisórias, pois seu contrato de trabalho está sendo rescin-
dido por término' de contrato na data de 14/04/2011. NADA MAIS.

'

Isair Moser
Diretor Presidente

�

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 64/2011

Re.f. licitação 64/2011
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS _

Objeto: AQUISiÇÃO DE EOUIPAMENTOS DE PROCESSO PARA

MONITORAMENTO DA QUALlDAQEDA ÁGUA DA ETA SUL

A Admlaistração do SAMAI;:' com fundamento no artigo 49 da lei 8.666/93,·
por razões de interesse público resolve anular a presente licitação.

Da presente decisão dá-se ciência a todas as empresas interessadas.

Jaraguá do Sul, 18 de abril de 2011.

, ... Jo,.. .... oi t " • .' ..
� ,

•

ESTADO DE SANTA CATARINA 1 PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul 1 2" Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300,
Jaraguá do Sul-SC - E-mail: jgsvar2@ljsc.jus.br

Juiz de Direito: Juliano Rafael Bogo
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS

Execução Por Quantia Certa ContraDevedor Solvente nO 036,09,006231-6

Exequente: Centro de Produção Riograndense de Espumas Industriais
Executado: Vieira Comércio de Móveis e Eletrodoméstlcos Ltda

-

Citando(a)(s): Vieira Comércio de Móveis e.Eletrodornésticos Ltda, Rua José Theodoro Ribeiro nO
4133 ou 4141, Em frente a Igreja Nossa Senhora Aparecida, IIh� dá Figueira - CEP 89.258-001,
Fone,(047), Jaraguá do Sul-SC.
Valor do Débito: R$ 253.281,18, Data do Cálculo: 19/q5/2009. Por intermédio do presente, a(s)
pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) éiente(s) de
que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para,
em 3 (três) dias, contados do transcurso do prazo' deste edital, efetuar(em) o paqamento-do prin
cipal, acessórios, honorários advocatícios e despesas processuais. Não ocorrendo o pagamento,
proceder-se-á à penhora de bens do executado, O executado poderá opor-se à execução por meio
de embargos, no, prazo de 15 (quinze) dias, a contar do término do prazo dacitação. E, para que
chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será
afixado no local de costume e publicado 1 vezíes), com intervalo de o dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 14 de março de 2011.
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Não interessa?
Em meio às discussões sobre a reforma política no país, O' silêncio é
total nas Câmaras da região. Nenhum vereador fala sobre o assunto,
e por enquanto não há um debate sequer previsto sobre o tema, que
parece causar desinteresse geralda classe no Vale.

Ranking
Levantamento do TSE (Tribunal
SuperiorEleitoral) revela que
dos 135,9milhões de eleitores do
Brasil, 13,8 milhões são filiados a
partidos políticos. O percentual de

, filiados é 10,2%, mesmo índice de
2010, quando havia 133,3 milhões
de eleitores no país e 13,4 milhões
defiliados. O ranking dos partidos ,

com mais emenosfiliados

o vereador Lô:dv;dDemathê
(YMDB) diz qüeJ acima dos

iii· Iii

comprom:lSsos pessos:us, ..

suaHcenca de 30 dias da
ii

Câmara tem como objetivo
dar oportunidade para
Hjdéraido CoU(� assUlllir

te%nporaJ"iam(IDte.A, dúvi,da
,

agoraéparasabe'coroo
'

Colíe se comportará 11à

votação qae pode au'm.entar
f iIt'W11'1�1'" li-O de ,{;"'tJ't:Jlilt1 "O

,
,,) �,,"',,',"" ,� ,';�ID", ."�,'" 0t.::l""il1':P u,

.1:vo.
'

também continuou o mesmo do
.

ano passado para março de 2011.
A liderançafica com o PMDB,
que tem 2,3 milhões defiliados,

,

seguido pelo PT, 1,5milhão, o PP
,

vem em terceiro com 1,4 milhão
,

e o PSDB ocupa a quarta posição,
com 1,3 mi.Os menores são PCO
(2,8mil), PSTU (12,5mil), PCB (16
mil) e PSOL (41 mil).

Olhando para,
·os lados
o ex-prefeito Moacir Bertoldi '

parece estarmesmo disposto
a deixar o PMDB. Com o

crescente boato de uma
.

possível candidatura do
empresárioAntidio Lunelli,
Bertoldi tem estudado as

, alternativas. Gostaria de
assinar ficha no' PSDB, mas

f' '

,

sabe que também pode
encontrar rejeição no ninho
tucano. A saída seria aderir
'á um partido menor como o

PSB, ou atémesmo o PT.
,

...

-

Grande, com desgaste
Apesar de ser o partido coI!!maior número de filiados e mais
estruturado da região, o PMDB tem dois grandes líderes' do "

Vale envolvidos em escândalos. 'Moacir Bertoldi foi condenado
em primeira instância pelo suposto mensalínho cobrado dos
comissionados na sua administração. E Nilson Bylaardt foi acusado
pelo ex-secretário Ademir Tank de ser o mentor do sumiço do

,

ônibus dà Prefeitura. Será chamado a depor na Câmara.

!

('lln4ica.ç,õe,�' ,

.

O vereador José deAvila
(DEM) fez duas indicações
paraPrefeitura. Aprimeira
sugere que o municíplo
implante uma política de

arborização para ajudar a
'

evitar alagamentos, entre
outras coisas:A segunda
pede que se promova urna

campanha para alertar
sobre as árvores que 'podem
ser plantadas em vias

públicas, sem comprometer
a estrunlra do passeio e a

'

passage:N?- de pedestre. I,
�

,Desarmamento
'Qtrem decidir entregar uma arma

, nos postos de coleta da campanha
de desarmamento não vai precisar
informar os dados pessoais para,

.

receber a indenização. Essa é uma
das novidades da campanha deste '

ano, que inicia no dia 6 de maio
, e vai até dezembro.Ao garantir
o anonimato, o governo espera

, recebermais armas, inclusive
as ilegais, em comparaçãoàs
outras campanhas. Os valores
de indenização continuam os

mesmos, variam de R$ 100 a
,

R$ 300. O Ministério da Justiça
j,

reservou R$ 10 milhões para o

pagamento.

r

r

\

Gucirita
Depois do depoimento do ex-secretárioAdemir Tank, que
afirmou que outros objetos da Prefeitura sumiram do Parque.de
Eventos, o vereador Caubi Pinheiro (PR) passou o dia de guarda'
no local ontem. Quer ter a certeza de que nenhuma prova será

•

enterrada com a construção do Cedup.
EDUARDO MONTECINO
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.
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Prefeitura começou.ontem a retirar os entulhos que
estavam depositados no pátio da Arena Iaraguá,

desde janeiro, quando aconteceram as-primeiras
nxurradas. As cargas, compostas por móveis da-:

nifÍqLdps pela enchent�1
.

foram levadas . para,,() àter,ro de Rio.

"Negrinho: O transporte foi' interrompido em fevereiro"Jdevid9
às interdições da BR-280. Segundá o presidente da Fujama,
César Rocha, ainda faltam de 500 a 800 toneladas dematerial
para serem retirados do local, sendo necessários de 15 a 20

- dias para conclusão dos trabalhos.

1II0001/I1I1IJIIllllllltliUUilUllmmlllwmmlUlllillllllmmDl11111dJtJlllllilIIUIIIIIUIIIIIIIOIIIIIIIIIIUU/!Ipl1llllll1ll1llfllioIUiIIOIIIIUiIlI/IJlIJIIIIIIIInmlÍoIIIIIIIWIIIJII/IIIUIIIIIIIIIIIU/II/IIlllllmmlmOlll/llldIlUI/IIIII!IiIIIU//i1ff1JJllIJJJItmll/lllilumIlOmIl/llIlIiJIJIIIIIliII!lO!IIIÍlIIIIIIIIIIIU/IIUlIIIIIlIIlIIIIIJUtn1IlIIlllllnllllllllllnn/illlllillUIIIJIIIII
,
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Mobilida·de
Em reunião realizada namanhã de ontem, a Comissão de Legislação
Participativa, presidida pela deputadaAngelaAlbino (PCdoB),
aprovou a realização de um Seminário sobre Mobilidade Urbana, 'que
deve acontecer no dia 26 de maio. O evento vai resgatar as demandas'
e interesses da sociedade paraa elaboração de políticas públicas que
contemplemmelhorias na área demobilidade urbana e'contará com

palestras de especialistas em trânsito provenientes de Brasília e São Paulo.

o gove 'nado! Raimundo
Colombo participou'da
'formatura de 202 novos

policiais civls na noite de
segunda .. feira* AJuda ql1,e a
notícia seja boa, está longe
de ser um, motivo para
comemorações ..Segundo
Ieventamemo da corporação,

,

o déficit no Estado é de
três mJ] servidores. EnHe
os íormad:Oi� estio 6tJ,

deieg,ad()t�",2fJ escrivã.es e 10(,

agenh�fJ. A regi1l,() val receber
10 novos policiais, Ioínvílle
deve ficar com 25.

Na lista
Segundo o presidente do DEM,
Carione Pavanello, entre os

tucanos que perderão o cargo
comissionado na Prefeitura

depois da Páscoa está uma irmã
de Lia Tironi. Já a filha e a irmã
do vice-prefeito lrineu Pasold

,

são funcionárias de carreira, mas
deixarão de receber gratificação.

Jucesc
Como a coluna adiantou há '

duas semanas, o presidente
daAcijs, Durval Marcatto

�

Junior,' é mesmo cotado para
assumir a Junta Comercial
do Estado. Tem aprovação da

,

classe empresarial e ainda
o apoio dos senadores Luiz,
Henrique (PMDB) e Paulo
Bauer (PSDB).

'

Novo alia,do
Com a saída-do PSDB da
Prefeitura, oDEM pode
tentar uma aproximação
com o PPS oferecendo alguns
dos cargos em aberto. Mas
só fará se tiver garantia de

apoio nas eleições de 2012.
A candidatura da prefeita

, Cecília Konell à reeleição está

praticamente definida.
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Reajuste do IPTU causa polêmica
Vereadores querem que prefeito esclareça critérios utilizados para aumentar os valores

, .

ador, fazer a votação "ao apagar
das luzes" foi premeditado para
que a população não pudesse se

manifestar contra O aumento.

MASSARANDUBA

o. aumento no valor
do ,I PTU está gerando
polêmica entre
os moradores de
Massaranduba. Foi aprovàdo

ano passado e·

agora se busca

corrigir o que
foi feito.

esmo que sete dos
nove vereadores, te
nham

.

aprovado o

reajuste no valor do

imposto, votado no fim do ano'
passado, agora a própria Câmara
está' solicitando que a Prefeitura

explique os critérios utilizados

para aumentar os valores. Para

aplicar o reajuste deste ano, foi Outro problema, segundo o

reavaliado o valor das casas e ter- vereador, foi reavaliar os valores
renos. Em alguns casos, o valor . dos imóveis sem comunicar a

do imposto dobrou. população, "pegando todo mun-

Na época, os únicos avotarem . do de surpresa". Para reforçar
contra o reajuste foram os verea-. o.coro, os vereadores José Osni
dores' Mauro Bramorski (DEM) Ronchí (PP) e Pedro Deretti (PP)
e Valdemar Moser (DBM). "Foi protocolaram; na segunda-feira,
aprovado ano passado e agora uma indicação na Câmara de'

se busca corrigir o que foi feito", Vereadores, exigindo que a Pre

criticou Bramorski. Para o vere- feitura se pronuncie nos meios

VEREADOR MAURO
BRAMORSKI

"

de comunicação, para explicar
o reajuste. De acordo com Pe

dro Deretti, o maior número de

reclamações vem do Centro. Na

próxima segunda-feira, dois re

presentantes da Prefeitura vão à
Câmara prestar esclarecimentos.

Se defendendo das acusa

ções' o prefeito Mario Fernando
Reínke (PSBD) garante que tudo
foi feito .com base em estudos'

. detalhados. De acordo com o

prefeito; o reajuste no valor
dos imóveis não era feito desde
1994 e,. com isso, alguns con-

. tribuintes ,estariam pagando
um valor muito abaixo dó que
deveriam. Para Reinke, a recla
mação feita pela Câmara de Ve
readores não passa de manobra

política. "Eles precisam cuidar
do trabalho deles. Me deixem
administrar .a cidade", rebateu.
O prefeito enfatiza que "à Prefei
tura ,é uma empresa e precisa de
dinheiro para fazer as obras".

• Alexandre Perger
. alexandre@ocorreiodopovo.com.br

l tABO A"'LA,DO
GLIENTES TAMBÉM NA

,
.

,

NJeeIPÀR'A RESTITUiÇÃO'
, -

·,,··..···POSTO DE RE DA.
ntéciparaté 100% da sua restituição de Imposto de Renda.

S 56 indicar o 8'(ad�sê:o (Bancô 237) como domicílio bancário

na .sua declaração. Com a Presença do Bradesco, évocê quem decide

, bora dé realizar seus projetos.
�Ie tom 'S�U Gerente ou ligue 0800 2.73 3486 para mais informações.

Crédito Bradescõ. Presença ."---"-- ."�.

a lado para você realizar.

ARQUIVO OCP

Para Reinke, críticas da Câmara não passam de manobra política
.•
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CHARGE

NESSA PÁSCOA.•.

-,

DOLEffOR

Caixão pro Billy
.

entre nós' e, para 'meu espanto,
saltaram, em minha caixa de e

mail mais de 50 expressõesrjara
guaenses" Eis algumas:

Susse no mU,sse - vamos ir -

meu caneco! - fica frai, não des
.

cabelai ., foi lá pra"
caixa prego - tomá
no óschla _ uh, seu
corno! - é' o demo
nho mesmo _ vai
carimbar formi

ga - eu dii (eu dei)
- vai toda vida reto
_ pega· asisquerda ..

e depois asdireita _

todo mundo xunto .

reunido _ tem xen-

stávamos eu e um amigo
conversando sobre gírias
de nossa época, isto é, do

..._século passado. Concluí
mos que a maioria das .expres
sões, antigas ou atuais, não tem

�
,

'

origem na. região
- foi importada de
outras terras, de
modo que os hao
les que gostam de

. tirar uma palha de
nosso jeito de fa
lar, não sabem que
muitas vezes .nos

sas gírias vieram
de outros lugares ..É
isso aí papudo.

A antológica Caixão pro Billy, 'te, uma veiz - capaiz! _ meu bon
usada quando algo deu errado. je (forma sincopada deMeu Bom
é própria do .rnanezínho de Flo-

.

Jesus) _ do tempo do Epa....
rianópolis. É mole pro gaiteiro Quanto aminha conversa com
só podia ser dos .gaúchos. Há no o amigo' em questão, uma dúvida
entanto, algumas gírias criadas. nos corroeu. Até agora não saber
aqui. Por exemplo, "não é vasel" mos seBillye Lelo existiram. O que
_ homenagem a àntigo político - ficou foi que concordamos: caçoar
jaraguaense - significa que algo do modo de um povo falar é não
não' é fácil. Não achamos a orí-

.

eritender que cada região tem

gem de outra famosa de nossa
.

sua maneira peculiar de dizer as

época: "meu pau do Lelo", que se
.

coisas, e sem dúvida, 'nosso Vale '

referia a algo espantoso. Expres- tem um rico e saboroso menu de
são sem nenhum teor de malícia .

expressões graças aos imigrantes
ou que fizesse uma: senhorinha que aqui desembarcãram e aos

de 80 anos ficar .corada. "estrangeiros" . que fazem dessa
Por curiosidade, escrevi para terra um lugar especial de se viver.

,

meus contatos solicitando que
me en.viassem gírias conhecidas

Quanto a minha
conversa com o

amigo em questão,
uma dúvida nos

corroeu. Até agora
não sabermos se Billy

e leio existiram.

"

.

.�.,.
.

Fernando Bastos, cartunista e escritor

, r

Corregedoria daCâmara deve inocen
tar o deputado Jair Bolsonaro (PP-RI)
da acusação' por quebra de (lecoro
parlamentar. A informação é do site

.

do jornal Folha de São Paulo, em nota publica
da nesta terça-feira. O corregedor Eduardo da
Fonte (PP) defendeu a colegas que a pergunta

. feita pela cantora Preta Gil
no programa CQC foi inter

pretada de maneira errada,
o que gerou o entendimento
sobre racismo. No último dia·
28, a cantora Tez uma per- .

gunta, previamente gravada, .

sobre qual seria a reação dele' ----------
se s�u filho ,se apaixonasse
por uma negra.

Bolsonaro apresentou a defesa à Corregedo
ria da Câmara na quarta-feira da semana passa
da. Bastante criticado em diversos meios, entre
eles o político, ele nega o racismo, mas não per
de a.chance de se manifestar contra os homos
sexuais. O parlamentar também ganhou no

toriedade nacional ao defender publicamente
a utilização da tortura em casos de tráfico de

droga e sequestro e a execução sumária em ca

sos de crime premeditado.
Difícil é entender como pessoas com esse

tipo de conduta ainda conseguem se eleger para'
ocupar cargos públicos. Bolsonaro está na sexta

legislatura e tem um extenso histõrico de polê
micas relacionado a direitos civis e humanos .

Felizmente,
.

as declarações
dele na televisão repercutiram
negativamente como nunca, o
que deve fazer vários eleitores

pensarem duas vezes antes de
votar em pessoas intransigen
tes e preconceituosas como ele.

Independente 'de ser con
denado ou absolvido na Câma

ra dos Deputados, Bolsonaro também deve ser

julgado pelo povo, não sendo mais eleito para
qualquer cargo eletivo. Não podemos apenas
ficar esperando que a Justiça casse ou barre os

mandatos de políticos que respondem proces
sos judiciais. Está na 'hora de fazermos nosso

próprio "Ficha Limpa", eliminando das urnas

aqueles que já deram provas de não ter condi

ções de representar o país.

EDITORIAL

o nosso "Ficha Limpa"

OOLEITOR

Movimentos sociais legítimos

.0 povo tem queaprender·
que a política só $e fará .

.

,satisfatória quando cada
cidadão, especialmente

. estudantes, jovens e
pessoas bem formadas,
participarem ativamente

dos partidos.

vimentos sociais legítimos são movi
mentos sociais suprapartidáríos, o que
em nossa cidade ainda não existe, pelo
que' observamos, pois praticamente to-

dos sãobraços de partidos políticos.
A população aumenta na mesma proporção de

.

sua ignorância política, de sua incompreensão da

força reivindicatória que tem semdependerde inter
mediários que exploram esse seu

.

ponto fraco. Embora haja maiores

oportunidades de participação po
pular, há cada yez menos interesse
e conhecimento político, por falta
de educação e 'cultura política, já
que essavirou sinônimo de safade
za, infelizmente.

O povo tem que aprender que à
política só se fará satisfatória quan
do cada cidadão, especialmente
estudantes, jovens e pessoas bem

'

formadas, participarem ativamen-
te dos partidos, qualquerurn deles,

,

desde que o façam somente com interesse 'comu
nitário e não pessoal,' escolhendo para candidatos
a vereadores e prefeitos, aqueles que realmente 'Os

representam, não os que se propõem a comprá-los.' ,

Deve indicar os candidatos que tenham, em pri
meiro lugar Ficha Limpa, o queé fácil de ser com

provado. Que tenham' o compromisso de exercer o

mandato urna única vez, pois quatro an�s são'sufi
cientes para apresentar as propostas interessantes a
ummunicípio..

.

. As associações demoradores, por sua vez, devem
eleger em suas diretorias pessoas capazes de se co

municar com todos, com um mínimo de íntelígên-

cia, de cultura, de respeito, para não seremmanipu
ladas. Devem associar- os moradores interessados,
porque-essa é regra importante na política, só é ou
.vído quem participa

O representante dapopulação deumbairro deve
serpolítico sim, obviamente,mas não deveestar sob
tutela de um partídopolítíco apenas no exercício de
seu mandato como representante de uma associa-

ção, sob pena de fechar portas de
administradores adversários, ge-

.

ralmente na pele de políticos ma

treiros, embora haja exceções: Não,
tratamos aqui do hoje apenas, mas
do sempre.

. Não há incoerência; todos de-
•vem serpolitizados,mas ao assumi
rem a função de representar osmo
radores deumbairro, onde residem
pessoas de diversos pensamentos, e
isso deve ser respeitado, os represen
tantes dessa população devem se

afastar davidapolítico-partidária
.
Ao, se candidatarem a cargos eletivos, se for o

caso, também devem se afastar da função de repre
séntante de moradores, e isso carece ficar claro no

Estatuto da Associação, 'pois, o intuito desses movi
mentos sociais, são as reivindicações coletivas, co
muns a todos e não pessoais ou de urn grupo seleto. .

Pensem nisso senhores e organizem-se com ob

jetivos comunitários e não partidários, como vem.
acontecendo hoje em nossa cidade que continua

, sem averdadeira representatividade necessária

-, ,

"

•
MarcoAntonioPivacleUma,DiretordoDCE
CatólicaCatarinense-CampusJaiaguádoSul

, "
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SUMiÇO DO ONIBUS

'. CI colhemais dois depoimentos
Atual e ex-gerente de patrimônio da·Prefeitura serão ouvidos a partir das 14 horas

GUARAMIRIM

Os trabalhos da Comissão
de Inquérito que apura Q
suposto desaparecimento

·

de um ônibus da Prefeitura
continuam durante a tarde
de hoje, no plenário da
Câmara de Guaramirim.

os
vereadores integrantes

da CI vão ouvir o ex-ge
rente de patrimônio

-

da
.

administração municipal,
Gilmar Correa, e a atual respon�

sável pelo cargo, Camila Fagun
des.Rosa. Conforme o relator da
comissão, Diogo Iunckes (PR), o

objetivo é esclarecer quais eram

as condições do Ônibus e se exis
tiamesmo a intenção do governo

· municipal de regularizar o veícu
lo e colocá-lo em uso.

Na tarde de ontem, Iunckes, o
presidente da CI, Jaime de Ávila
(PT), e omembro Charles Longhi
(PMDB) se reuniram para en

'caminhar ofícios convidando o

prefeito Nilson Bylaardt, o secre-

. tário de Administração, Rolf An -
.

tonius Júnior, o secretário de In

fraestrutura, Rodolfo Iahn Neto,
e o mecânico Jackson Zanella

-para prestarem depoimentos na

próxima semana.

O prefeito Nilson Bylaardt se
adiantou e encaminhou um re

querimento para o presidenteda
CI para se manifestar quanto às

declarações de Ademir Tank; ex-
.

secretário de Desenvolvimento

Econômico, feitas na última se-
.

. gunda-feira. Conforme .informa
ções da assessoria de comunica
ção da Prefeitura, o procurador
do município, Fagner Azambuja,
protocolou um pedido do prefei
to para esclarecer os fatos sobre o

sumiço do ônibus.

• Daiana Constantino·
daianac@ocorreiOdopovo.com.br

longhi defende Bylaardt e
diz que foi um mal entendido

,

Não houve roubo,
,até porque o motor e o
chassi foram entregues
no pátio da 'Secretária de

Infraestrutura.
CHA.RLES LONGHI, LíDER DE

GOVERNO

"

• dentro de tudo
FIque por - regiãO
que acontece no

tuiife'cer
@ocorre�odopovo

ARQUIVO OCP

Líder de governo na Câmara, Longhi defende prefeito Nilson Bylaardt depois das acusações feitas por Tank

MUDANÇAS DEVEM SER ANUNCIADAS NA .PRÓXIMA SEMANA

. Oito tucanos
entregaram I

os cargos
JARAGUÁ DO SUL

o secretário de Administra�

ção da Prefeitura de Iaraguá do

Sul, Ivo Konell (DEM), anunciou
ontem que oito comissionados

filiados ao PSDB .entregaram
.

os cargos para a prefeita Cecília
Konell. Ao todo; são- 21 funções
ocupadas por comissionados, e
servidores efetivos gratificados
do partido dos tucanos.

.

Os outros profissionais de
vem colocar os cargos à dispo
sição até a próxima semana,

quando aprefeitavai anunciaros
novos titulares. O desligamento
do PSDB do governo aconteceu

naúltima sexta-feira, depois que
o governadorRaimundoColom-

.

bo oficíalízou tio Tironi (PSPB)
como secretário de Desenvolvi ..:

mento Regional. Os democratas
.

não aceitam 'a manutenção do
tucano no comando da SDR.

Para a presidente do PSDB

EDUARDO MONTECINO

. Konell afirma que
depois do feriado de
Páscoa a prefeita vai
anunciar os novos
titulares '

de Iaràguá, Isaura Maria da do o secretário de Admínis-
.

Luz Silveira, a discussão entre. tração anunciou por meio de
democratas e tucanos encer- nota oficial o desligamento do
rou na semana passada, quan- PSDB da Prefeitura.

.... � , , " , . I.. . r..._

O líder de governo na Câmara que O ônibus não -foí vendido.'
e membro da CI que investiga o "O que houve foi uma 'negociata
sumiço do ônibus, Charles Lon- para o mecânico desmanchar o

·

ghi (PMDB), ficou surpreso com veículo e devolver a parte mecâ

as declarações feitas pelo ex-nica que seria doada ao Corpo de
secretário de Desenvolvimento Bombeiros. Não houve roubo até

Econômico, Ademir' Tank. Mas porque o motor e o chassi foram

mesmo assim ele acredita que entregues no pátio da Secretaria'
.

houve falha de comunicação
. de Infraestrutura", defende.

.

entre Tank e Bylaardt. "Acredito '

que Tank conversou com' o pre
feito antes de retirar o ônibus
do Parque, mas houve falhas na
comunicação porque o prefei
to não teria pedido para sumir
com o ônibus. Foi um mal en

tendido", alega.
Para Longhi, a polêmica em

volta do ônibus poderia. ter sido
evitada se o.secretãrio de Admi

nistração não tivesse registrado
um boletim de. ocorrência. "O,
caso deveria jer sido' investigado

· internamente por meio do in

quérito administrativo", afirma.
"Ademir Tank não agiu demá fé.

.

O problema é que foi registrado
o B.D que desencadeou essa pO-,
lêmica", acredita.

Longhi diz que ficou claro
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'P�F vai 'usar radares e bafômetros serão utilizados para coibir infrações
JARAGUÁ DO SUL

Sessenta e cinco viaturas, 12
radares e 70 bafômetros. Esse
é o número de equipamentos •
que estão sendo' utilizados
pelos cerca de 60 policiais

'

envolvidos,na fiscalização de
trânsito durante o feriado.

A
maior parte dos profissio
nais é -de Santa Catarina,

,

mas,
- além de suspender as

folgas e da atuação em novas

escalas, a Polícia Rodoviária Federal
também conta com policiais cedidos

por Brasília, somando um total de 60

profissionais. A esse núméro podem
ser somados os que compõem a tripu
lação do helicóptero Patrulha 1 e duas

equipes de socorristas - uma na BR-

280, em Rancho Queimado, e outra n,a
BR-101, em Paulo Lopes.

O contingente começou a fisca
lizar mais intensamente as rodovias
às Oh de hoje - e a Operação Semana

Santa deve continuar até ameia-noite
do domingo, dia 24 de abril. O foco da '

fiscalização permanece, c�mo ocorre

todos os anos nesse período, nos ca -
,_

,

sos de alta velocidade, ultrapassagens
arriscadas e embriaguez. "

"Ternos radares fotográficos ins

talados em vários pontos, das duas
.

rodovias. Além disso, 'os postos e -via-
,

turas da polícia estão equipados com
bafômetros. Com qualquer' suspeita,
paramos o carro e fazemos o teste",

,

explica o chefe operacional da PRF, Si
mão Edson da Cunha. Caso ummoto- ,

rista se negue a fazer o teste, ele pode
ser multado em uni valor igual ao da
multa por embriaguez, além de' correr
'o riscá de perder a habilitação por até
um ano. "Quando alguém se nega, fa
zemos um documento de retenção, e
ele só recebe a carteira de volta quan-

, do estiver e� condições de dirigir, em
,

um primeiro momento. Depois, ele

responde a um processo administra

tivo'" explica Simão.
A recomendação é para que os

motoristas tenham cuidado princi
palmente nos trechos 'que passam
por Garuva, na BR-280 em Araquari e
na região de Penha, onde o índice de
'movimento é mais alto. Outro ponto
semelhante é na BR-280, entre os mu

nicípios de Joinville e São Francisco

do Sul.

• Bruna Borliheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

I

I .

I

EDUARDO rviONTECINO

-, '_".,. .

_' .....

Fiscalização será concentrada principalmente no controle de velocidade e suspeitas de embriaguez
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"
Témosradaresfotográficos

instalados em vários

pontos das duas rodovias.
, Além disso, os postos e
viaturas da pchcía estão

equipados com bafômetros.
SIMÃO EDSON DA CUNHA, CHEFE

OPERACIONAL DA POLíCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL

�

"
-

RESTRIÇAO
,'�

Motoristas dos chamados
CVC (combinações de'veículos
de carga) e CTV (combinações de

-

transporte de veículos), além dos
demais que transitam com uma

-autorização especial, terão'horá
rios específicos em que o trânsito

está proibido. A restrição .ocorre

hoje, entre as 16h e 22h, amanhã,
das 6h às 12h, e no domingo, das
16h às 22h, em todas as rodovias .

federais no Estado. Se a determi-

nação não for respeitada, o mo

torista estará cometendo infração
) de trânsito. e pode receber uma
multa deRs 85,13.

'

ANOS ANTERIORES*
Acidentes Feridos Mortes

• 2008 203 166 3
• 2009 264 '142 7
• 2010' 253 191 5

*Fonte: Comunicação Social

da Polícia Rodoviária Federal

PRESSA É MAIOR PARA QUEM VAI A LUGARES MAIS DISTANTES

Passagens de ônibus estão quase esgotadas .1

,O feriado só começa na quin
ta-feira - mas omovímento na ro

dovíáría de Iaragua do Sul já é bem
maior desde o início da semana.

Segundo o encarregado de vendas
de uma das viações de' transporte
de passageiros na cidade, Nelson
Marcos Zipf, a expectativa é de um
movimerito ,70% maior hoje, ama- .

nhã e no domingo, quando ospas-
'

seios e as visitas à família chegam
ao fim.
-

Para atender ao aumento da,

demanda, a viação precisou con

tratar 32 ônibus extras - 12 para
Curitiba, no Paraná, quatró para
Cascavel, � cinco para São Paulo;'
dois para a região sul e seis novos
ônibus para São Bento do Sul, Rio

Negro e Mafra. '�creditamos que,
esse ano, o movimento vai ser aín- .

da maior do que em 2010, já que o

feriado tem quatro dias, ao invésde
três", afirma o encarregado. Este

ano, foi preciso aumentar o núme
ro de carros extras, e grande parte

, .

das passagens já está esgotada.
"

Esse é o caso de destinos como
São Paulo, cujo trajeto leva cerca

de sete horas de carro - e um tem

po aindamaior no caso de ônibus.
"Muitos já estão esgotados, já que'
todomundo se antecipou,Viagens
para locais mais próximos, como
Joinville, continuam tranquilos.
Mas recomendamos que' a com-:

pra seja feita antecipadamente
para evitar' a decepção na hora de
ir à rodoviária", recomenda Nel
son. Para facilitar' essa, compra,
algumas viações,estão vendendo.
as passagens com a opção de par
celar em dez vezes, sem juros no

cartão de crédito.

, IIMuitos já estão esgotados,
já que todo mundo se

antecipou. recomendamos
que a compra seja, feita
antecipadam�nté" •

NELSON MARCOS ZIPf,
ENCARREGADO oeVEHDAS

, I

,

.....__.
-,

��" :,�'.;- 'I><.....: ..�" ...

<:»

Este ano, o aumento no número de passageiros fez
com que 32 novos ônibus fossem incluídos na frota

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,

'Iempo ficará
instávelcolD
chance de chuva
Alta umidade doar e uma frente fria"
podem deixar os diasmais nublados

- -

rá períodos intercalados de sol e
" nebulosidade.

Segundo a" meteorologista
Marilene de Lima da Epagri/Ci-

. ram, o sol aparece em todas as
"

regiões do Estado nesta quarta
feira, elevando a temperatura. Já

"

Atendênciá
para a sema- a alta umidade do ar e uma fren

na é de clima instável,' te fria que chega na quinta-feira
-

" com céu encoberto em traz a possibilidade de chuvas"
" todo o Bstado. A tem-: parao fim de tarde, melhoran-
peratura deve permanecer ame-: "do à noite. A sexta-feira também

na por toda a semana, "com mí- terá presençà do sol em todas as

nimas variando entre 17° -e 190 regiões de Santa Catarina, mas

graus e com máximas chegando há chance .de chuvas para a noi

aos 26° graus. Mesmo assim, os te. Para quem viaja, não é neces

próximos dias não serão ideais sário se preocupar com. a casa,

para quem "pretendia curtir a pois somente chuvas.moderadas
praia neste feriado, já que have-

"

estão previstas até domingo.

Quem estava esperarido
sol forte durante o

feriadão deve separar
"

.

outras peças do
guarda-roupa.

'

EDUAflDO MONTECINO

..:._# •
li' rit_-

Apesar do tempo nublado, feriadão deve. registrar abertúras de sol

� INSCRIÇÃO
Cadastro reserva de vagas ACTs

o município de Corupá abre inscrições ao processo seletivo para
cadastro reserva de auxiliares deserviços gerais, trabalhador braçal,
auxiliar de agrimensor "e nutricionista, admitidos em caráter tempo-
"rário, para atuação junto ao município. As inscrições estarão abertas
até hoje, dasBh às 11n30 e das 14h às 17h, na Secretaria,Municipal de
Educação. A chamada para ocupar as vagas será por telefone e con-'

forme a necessidade do município.
."

• "IAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Celio Bayer
As pressões contra o partido de Celio Bayer

· colocam em perigo a continuidade de uma sé
rie de ações brilhantemente capitaneadas por
ele à frente da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico-Sem dúvida, trata-se de uma peça
fundamental na atual administração munici

pal ..Só temos a lamentar os acontecimeritos.

,Mentor de líderes
Proporcionar aos jovens empreen-,

dedores a oportunidade de trocar ideias
com empresários experientes é o obje
tivo por trás deste projeto pioneiro no

-

Brasil, do Núcleo de Iovens Empresá
rios daAcijs/Apevi. O projeto iniciou-se
com um projeto piloto que envolveu três
mentores e três mentorados e contou o

'.

apoio do empresário Vicente Doníní e
.

conta ainda' com a. participação de um

· eoach, que serve como uma espécie de
mediador. Nesta primeira etapa' foi pos-

� 'sível verificar a potencialidade do proje-
to e agora o presidente do núcleo � Gui- '

.:

IhermeBertoldi � informa que está sendo
montado o primeiro grupo e iniciada a

divulgação junto às entidades. estaduais,
e nacionais de Jovens Empresários, isto
é, Cejesc e Conaje. O objetivo é viabilizar
a implantação domesmo projeto em ou

tros locais pelo Brasil.

Mapeamento 'de riscos
o promotor regional do Meio Ambiente -Ale

xandre Schmitt dos Santos - esteve na Acijs para
informar o estágio em-que estão os trabalhos que

.

· visam sensibilizar toda a comunidade para a ne

cessídade de medidas preventivas no que tange
à ocupação do solo em áreas alagáveis e prepa
rar uma base legal para impor restrições. Trata-se ,

·

de uma questão crucial para o futuro da cidade e

por isto defende uma ação global em oposição às '

ações pontuais que periodicamente são postasem
discussão. Mexer algumponto crítico sem consi
derar outros possíveis entraves poderá tão somen
te transferir o problema de um lugar para outro.

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 20 de abril de 2011 Economia 11

Mercado�egional
. Ikarsten@netuno ..com.br

Lourival Karsten

-

Administrar o -negócio·
o empresárioVicente Donini, em relação à pos

síbilidade de um mentor-ser de outro segmento
.

empresarial que o mentorado, afirma: "Ã rigor, não
precisamos administrar o produto. Precisamos ad
ministrar o negócio." Ele foi um dos mentores na

fase piloto do projeto Mentor- de Líderes e viveu a

,
experiência de atuar junto a um jovem empresário
de outro setor..

.Áreas de preservação
permanente

Um extenso trabalho de levantamento' realiza�

do pelaAmvali (Associação dos .Municípios do Vale
do Itapocu), que contou com o patrocínio da Aci

js, já resultou em algumas respostas. Já se sabe que
70% a 80% das áreas que não deveriam ser ocupa
das por serem áreas inundáveis, em cada cheia, são
ocupadaspor atividades agrícolas, o que simplifica
em muito ações depreservação. Cerca de 95% das

ocupações ao.longo dos rios respeita a faixa de 15 .,

metros de distância damargem.

Gran.de' várzea
Cerca de 70% daárea d� cidade de Jaraguá do

Sul é tecnicamente classificada como várzea, o que
dificulta ainda mais a definição de regras para sua

_

ocupação. Algumas destas áreas não estão mais

sujeitas a inundações graça� aos aterros. Diante da
eminente mudança no Código Florestal, hoje qual
quer legislação que determine regras para a ocupa
ção de áreas inundáveis seria precipitada.

Núcleo de

panificação
Ontem, dia -19, este jovem nú-"

cleo 'da Atijs/Apevi completou
seu primeiro ano de existência.
'Neste período, já mostrou á que
veio e tem realizado uma série de
atividades, incluindo. uma via

gem técnica a Belo Horizonte e .

Nova Lima.

Pirâmide'
07 - 11 :- 13 .. 26 - 35

."
-

Completa hoje dez anos de
existência esta empresa do. setor
de auto-peças, que está conse

guindo cada vez mais espaço no

mercado regional.

01 - 02 - 03 ;. 04 - 06·
10 - 12 - 14, - 15 - 17
21 - 22 - 23 - 24 .. 25

INDICAD,OR'ES

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

BluSol.
CRÉDITO SU\4PlES .

AGENTE DE·CRÉDITO
ÁREA DE MICROCRÉDITO

Para atuação na cidade de Jàraguá do Sul e região
REQUiSITOS:

.

• Curso Superior;
• Informática (Wordí Excel);
• Matemática Financeira (HP12C);
• Visão empreendedora;
• Disposição para atividade de campo;
• Facilidade de comunicação;
• Auto-gerência e 'dinemismc:
• Experiência na área de negócios com ênfase em análise de crédito;
• Possuir veículo' próprio.

.

Empresa oferece salário e benefícios. compatíveis com o merende e

'possibilidade de qscensêo profissicnol,
Interessados enviar Curriculum Vitae preferencialmente "

para Rua Barão do Rio Branco, 134 - Centro - Jaraguá do Sul/SC
ou e-mail para jaraguadosul@blusol.org.br até 26/04/201 L ,

.i

- - - - - _._

. .-"', � :. . .

-

. _- ..

� _- ;: ...":..': -; : ..
' �-: ..... ' .� :.:. -:: .�. -: _; ; ;: '; ",-; ...
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EDUARDO MONTECINO

Behling mostra Unidade Cardiovascular do HospltalJaraquá, que deve ser concluída até o final de 2012

NI G DI VA
,

'

Segue campanha
paraarrecadar

•

mais recursos'
I '

Hospital Iaraguá já recebeu R$18
milhões em doações para obras
JARAGUÁ DO SUL ,

pessoa pode ajudar com qual
quer valor", explica o 'presidente
da Comunidade Evangélica Lute
rana,W,aldemar Behlíng,

A maior fatia até o momento
veio do governo. estadual que já
contribuiu com R$ 8,6 o milhões e '

deve repassar outros R$ 5 milhões
à iniciativa. "Estamos negociando

t t 'h t
com o governador, mas é um com-

Aes
ru ura c ama a en- . . ".

,

_

o,

promlsso dele ajudar no custeío
.

çao de quem passa pela .

d h
o

itai fil tr
� o·..

Al
� L.-

o -'dd' . os
, ospi aIS an OpICOS. em

unI a e, e ImpressIOna di � .

'

. � .

d
'

I t 'o h '
, A' t sso, a Prefeitura, que ja .aju ou o

. pe o aman o. III en -

H
.

al S- J
�

d
.

d-

d do ci '�O,splt ao ose, eve nos aju: ar
çao, e acor o com os responsa- t b

�

"d t.

I
. �

- am em, es acou.·
veis pe O· projeto, e entregar uma At

�

t R$' 1:8 .

. e o momen o, mi-
parte do empreendimento, pro- lhõ c d d d t. _ oes loram arreca a os e es e
,vavelmente a ala de ínternação, t t I R$ 13 'lh-' . � ,c .

.

da nest
� '"

d 'd
o a, .nu oes Ja toram in-

am a neste ano, ate o mes e e-
tid

'

t b Ih d
'

.

� ves I os nos ra a os e cons-
zembro. Ja toda a estrutura, que

o

trução da nova ala.
oconta com 13 mil metros qua- Segundo Behlíng, quando a

o

drados, deve ser concluída até o

final de 2012. "Continuamos com,' obra, que foi iniciada em 2008,
estiver pronta, o hospital triplia busca de recursos e parceíros.. cara sua estrutura.Além disso, a'Estamos trabalhando em várias
parte antiga da unidade também
receberá reformas.

A nova unidade
cardiovascul'ar do
Hospital Jaraguá está
cada vez mais próxima
de se tornar realidade.

frentes: governo federal, através
de projetos, governo do Estado,
Prefeituras e,empresas, ou pes-'
soas físicas da região. Qualquer

• Debora ,Volpi
.

,

,

�ebora@ocorreiodopovo.com.br

'Contabilidade
Consu'ltQria Empresárial

CRCISC, 008169/0 -Qu'w"-a�"H'-d--'"'a�d'�e"��

Aunidade cardiovascular con
tará com UTI geral, U'Ilcórona
riana, 100 leitos, centro cirúrgico
,e obstétnco, unidade cardiovas-

,� ,

'cular, além de área assistencial,
administrativa e de um heliponto.
Serão geradosmais de 100empre
gos diretos. Quem-quiser contri - _

buir com a campanha ele, arre
cadação de recursos para 'a obra,
pode entrar em coritato pelo te
'lefone (47) 3274-3000:

GUM

Continuamos com a
, busca de recursos e
parceiros. Estamos

, trabalhando em várias'
frentes: governo federal,

, através de projetos, ,

. governo do 'Esta�ó,
Prefeituras e empresas

,
.

ou pessoas físicas
da região'.Qualquer

pessoa pode ajudar com
, qualquer valor.
,WALDEMAR BEHlING,'

PRESIDENTE DACOMUNIDADE'
EVÀNG�UCA LUTERANA

�' ",,',�'

l;Xl'íJflIlllflct
F!mICIl' 1!Jtll{);jfJo;"Cr,mptil.uf\cía

Credibilidade

www.guITll.com.brgumz@gumz.com.br
(41)337t04141 OMAPARCERIA OIlEDÁCfttTO, Oesde 1978

FACISC ORiENTA EMPRESARIOS SOBRE COBRANÇA DESCONHECIDA'

Entidade alerta para golpe,/
'

Empresas de Santa Catari
na são alvos mais uma vez de
entidades que usam nomes

parecidos aos das associações
'comerciais e industriais ou

empresariais para cobrar men
salidades. O alerta é feito pela
Facisc (Federação .das Associa
çõesEmpresariais de SC).

. O valor da maioria dos bo
letos enviados às ernpresas é de
R$ 259. O boleto bancário do
Banco do Brasil é emitido pela
Associação Comercial e Empre
sarial do Brasil, uma entidade

que não possui vínculo, com a

CACB (Confederação das Asso- para 'pagamento de uma taxa

ciações Empresariais do Brasil) referente à manutenção da di
e tão pouco com a Facisc.

. vulgação de sua Marca ou Pa-
"Alertamos os empresários

- tente na Edição Anual de Mar
para não realizarem qualquer cas e Patentes.

.

pagamento sem falar .com a ,A Facisc informa que o úni-

associação que fazem parte ou 'co serviço identificado é o de
, com' SBU contador", explica o

o pesquisa de marcas utilizando
presidente da entidade, Alaor o ,CNPJ da empresa. Este ser

PrancíscoTíssot. viço é disponibilizado gratui-
Outro. alerta aos' empresá- tamente no síte do Instituto

rios é quanto à ação intitulada ,Nacional da Propriedade In

Edição Anual de Marcas e Pa- dustrial (wwwinpi.gov.br):
tentes. Determinada "empre-' .Outras informações. podem
sa" envia novamente boletos ser obtidas pelo telefone: 48
bancários do Banco Santander 3952 8844.

o DIVULGAÇÃO

Empresários são orientados a não efetuar o pagamento sem antes consultar um contador
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• AS MELHORES TAXAS
• AS MELHOES CONDIÇÕES •..
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Ford KAl.O - 60%
'

Celta 1.0 2P - 60%
Ford KA 1.6 - 50%

Buggy BRM M8 - 80%

Pick-Up (ourier - 60%

Saveiro 1.6 - 60%

Buggy BRM M8 - ·90%

RS14.996,OO RS 269,12
RS 15.440,00 RS 277;09
R$ 15.744,00 RS 282,55 ,

RS 16.20(00 RS �90,80
RS 17.050,00 RS 305,99
RS 19.995,00 RS 358,84

,

RS 19.476,00 RS 3119,52
RS 20.034,pO RS 359,54
RS 22.495,00 RS 403,70

RS 80.000,00 RS 470,86 RS684,14 . R$ 518,62
lUalO-parcela R'6JO,86, '. R$344,14 RS678,61

R$ 70.000,00 R$ 412,00 R$598,62 R$ 453,79
lBalQaparcela R$S51.00 R$7l8,62 R$59l,79

R$ 60.000,00 RS456,00 R$353,14 RS513,lO R$388,97
l·.lO>pa!Qt. R$576,OO R$47l,14 R$633,10 R$508,97

R$ 50.900,00 R$ 380,00 RS294,29 R$427,59 RS 324,14
l·al()aparcela R$480,OO R$J94,29 R$527,S9 R$414,14

---"---:-
.. __

._.--,.-..---:.-,�,-_.�--_._--,_.--:--._-_ .. _._ .._._---,-"-_ ..

-.-�.--:-.__.-.__._._._ .. _ .......:...__._--"

Honda NXR 150 Bras 7 ES RS 9.830,00 RS 199,70
Yamaha XTZ 125 - E RS 9.400,00 RS190,96
Honda NXR J50 Bros - KS RS 9.270,00 RS 188,32
Yamaha XTZ 125 - K RS 8.990,00 RS 182,63
llonda CG 150 TItan EX - Mlx RS 8.540,00 RS 173,49
Honda CG 150 TItan ES - Mix RS 7.970,00 RS 161;91
Yamaha 125 YBR - EO RS 7.960,00 R$161,70
Honda Biz 125 + RS 7.830,QO RS 159,06

,

Honda CG 150 Iltan KS - Mlx RS 7.440,00 R$151,14
Honda Biz 125 ES R$ 7.150,00 R$145,26

'Crv Ex 2.0

.500;00,

2.' Classimais

3370-7500
Rua Walter Marquardt,'2670

PEUGEOUT 307 SENSATION
2002 COMPLETO A9\DIGITAL

R$24.900,00
. .

FIESTA MATC 2008
KIT\VIS TR\Al\PP

.

, R$2.4.490,OO .

e-mail:
elsiorussi@netuno.com.br
uniaositver@netUlJo.com.br

MOTOS 60 MESES
CARTA OE (RfOITO

, cRfolm

REPRESENTANTE AUTORIZAOO EM JARA.GUÁ 00 SUL E REGIÃO

PARCELA

S/ire, Serviços Ltda
Rua: João Januário Ayroso, 80 sala 03 - Jaraguá do Sul- SC
Fones: (47) 3371-8153/9620-8384/9651�42ío

PICASSO GXS 2003.
COMPLETA R$24,835.00

Taxas compartilhadas com o mercndo

FOX 1.6 2P 2005
KIT\ VJS OH\ PP
R$�4,790,00

Carros com procedência Transparência na negociação

CELTA 2002 2P
VV\MANUAL
R$14.890,00

.

CORSA SEOAN JOY 2005
DT\ÃO\VTR\PP
9$21.790.00

Ka G11.0

1'7.200,00,
2007 - Preta - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Dlreção Hidráulic? Vidros, Travas
e Espelhas Elétricos, Limpador e DesembaçadorTraseiro, Rodas de Liga-leve,
Faróis de Neblina, Cd Player, Computador de Bordo, 4x4, Câmbio Automático,
Bancos em Couro, Freios Abs, Air Bag II.

Contato com: Elsio F. Russi e ou Roselene

Consórcio·
UNIÃO

Aqui seu sonho é real
..� �'li�,; www.untaocatcom br I 08007278800 I�M!

Fielder Xei 1.8 Aut.

2008 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player, Câmbio
Automático, Freios Abs, Air Bag II.

Clio Halch Rn 1.0

'18.500,00

_1j;'

Nós garantimos o preço

, Pali�,Weekend
Adventure locker

Dualogic 1.8

53.500,00
2010 - Verde - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player Mp3, Computador
de Bordo, Locker, Cambio Automatizado, Freios Abs, Air Bag II.

Palio Weekimd
Adventure locker 1.8

.900,00

2010 - Preto - Flex - Ar-condiclonado, Direção Hidráulica, Vidros,
, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player Mp3, Computador
de Bordo, Locker.

20P3 - Cinza - Gasolina - Ar-Condicionado, Direção Hidráulica,
Travas,Elétricas, Limpador e DesembaçadorTraseiro. ,

Uno Eletronic 1 �O

2005 - Preta - Gasolina - Ar Quente, Limpador e Desembaçador
Traseiro.

i 994 - 2p - Bordo -.Gasolina - Ar-Condicionado, Limpador e

Desembaçador Traseiro.
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Chevrolel Veelra· sai .de linh.a em
.

.

- -' .

,
,

.

, .

" .

.

iu.nh·o, Aslra· segue em· p:rodu,ão,

, .

Vamos ser sinceros: fabricado até' 2006. "Vectra", o Cruze, além da .

em São Caetano com baixo seu irmão mais. velho, n
Vectra atual nunca Mas essa' distorção. minivan PM7 e outro projeto .: índice de nacionalização, Astra, seguirá' em produção

O
honrou o nome que tem data. para acabar: _. '3 . que falaremos depois. .

mas a meta é chegar a 60%· por' mais tempo, mesmo
recebeu. Como quase GM encerrara a produção de .

compcnentes nacionais com o lançamento de novos
todos sabem, o do Vectra sedã e do GT, pára registrar o tinal da no tinal de 2012. Um· desses . modelos nessa faixa de preço.

modelo não passa da geração hatch, em junho. .Iude .produção do. Veotra - que "componentes" é o motor A verdade é que o Astra é
seguinte do Astra fabricado para abrir espaço para, os não irá conviver com o Cruze 1.8 Ecotec que será tlex e uma espécie de "Mille" dos
no Brasil desde .1999. Num novos predutos que serão .' -, a GM prepara uma série fabrleade em São José 'dos médios, um. carro contiável,
golpe infeliz de marketíng, a fabricados. em São Caetano espe'cial com cerca de 500 Campos - a nova fábrica de bem equipado e barato. E
Chevrolet decidiu re�atilá- do Sul. A mais antiga 'unidades, que será lançada Joiiwille será reservada a hoje nenhuma rival tem algo
lo como Vectra'para ter um fábrica da' GM; aliás, terá' na virada do semestre. outra linha de motores. capaz. de enfrentá-lo.
veículo . de porte

_

capaz de um papel central na nova
.

suceder o verdadeiro, belo linha de produtos da marca, Já oCruze começará a ser
.

e mais avançada' Vectra.. recebendo o . sucessor do montado em regime de CKD
_ ASTRA ETERNO
Se o Vectra vira museu,

Fonte: www.blogauto.com.br
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PROCURA-SE Vendedor para trabalho
.

externo, necessário celular e carro, admissão
imediata, Expectativa de ganhos iniciais entre
R$ 1,200,00 e R$ 2,500,00, Interessados
mandar' currículo para oxycomercial@gmaiL
com ou com Fábio 9233-8008/9600-1138,
PROCURA-SE Apartamento para alugar
somente no centro com 3' quartos grandes e

dependências de empregada, .TR: 9917-3771,

PROCURA-SE Perdido Dlplorna da Instituição
de Administração de Negócios - EStíN curso
de administração de empresa. Formado em

meados de 1977.Eiji Norissada RG: 35444931
DOA-SE Filhotes de cães raça não definida, 3, CPF: 0977765853.TR:9193-1561..

,

fêmeas e 2 machos. TR: 3370-7656.

. '

�r

DIVERSOS
VENDE-SE Pneus novos para caminhonete, par
de godyeàr wranqler rts 235/75/15 R$ 390,00
cada par de toyo top de linha 235/70/16 R$
450,00 TR: 9233-8008 ou 9600-1:138 com

Fabio.

VENDE-SE 4 aros de Cito 2006 com calota.
R$100,00 cada.TR9168-7441,.

VENDE-SE Amplifiçador de som, profissional
P1600, paurner revisado RR$'800,00. TR:
3374-0927.

_ VENDE-SE Rack para carro da' marca Eqmax,
R$1 00,00. TR: 3370-0003:--- '

VENDE-SE Levantamento de vidros
frontais (NÃO é a máquina) para qualquer carro.
Valor: R$ 50,00 (sem instalação) TR:
9973-9503 ou 3370-1016 corn . Cristiano

,
VENDE-SE Par de 6x9 Pioneer 350
Watts PMPO. R$, 100,00. TR: 9973-
9503 ou 3370-1016, com Cristiano
VENDE-SE KIT GNV injeção e carburado caril'
cilindro de 15 m2. TR: 9233-8008 com Fábio ,

APARELHO DE REMADOR - Vende-se, para
melhor sua musculatura, com alça e assento

anatômicos, regulador de esforço, pedal
emborrachado. R$ 250,00. Tr: 9102-1922.

'

= COMPRA-SE

�

VENDE-SE
VENDE-SE Oonlunto de cozinha americana
com 3 peças e pia de inox, madeira boa, fogãO
com 6 bocas.R$800,00.TR:3371-4377 ou

9128-1825.

VENDE-SE Cama de casal. com colchão, R$
50,00. TR: 9168-7441.

'

VENDE-SE 2 camas de casal em verniz,
R$300,00 cada. 1 beliche R$300,00 e 1 cama

de solteiro R$150,00.TR:3371-4377 com

Onório.

VENDE-SE Mesa farmácia com 4 cadeiras
R$180,00. TR:3371-4377 ou 9128-18?5 com

Onório ..

VENDE-SE Sapateira de madeira R$ 80,00.
TR:3371-43T7 ou 9128-1825 com Onório,

VENDE-SE Jogo de jantar estilo' colonial, mesa
de oito 'cadeiras e oratória, R$ 890,00 TR:
3371�6021

VENDE-SE Ar condicionado Cônsul
7.500.00btus: Semi novo R$400,00.TR:9168-
7441.

VENDE-SE 5 passaportes para Beta Càrreiro
Word; valor á combinar. TR:8431-5135 Viviane.

, VENDE-SE Contra baixo importado, óriginal,
marca Warwick Corvete. R$750,00. TR: 3374-
0927.

VENDE-SE Bicicleta ergométrica e ótimo
estado. R$250 '000 TR:

'

8826-2565.
VENDE-SE -Duas máquinas de costura

industrial; Uma overlok 6 mil pontos R$500,OO
e Uma reta R$500,00. TR: 3276-1410.

VENDE-SE Mesa para computador R$40,00.
TR: 9168-7441.

'

�

APARTAMfNTOS
Apto' no Condomínio Amizade, 3 quartos,
banheiro, sala de estar e jantar, cozinha, área de

serviço e uma vaga na garagem. FINANCIÁVEL.
R$' 135,000,00 (negociável) - Tratar com

Gabde19181-6689
'

VENDE-SE Apartamento novo no Champagnat
(rua do colégio) 110 mt2 com 1 sute, 2

quartos; acabamento em massa corrida e roda
teto em gesso, varanda-com churrasqueira e

garagem. R$168,000.00. TR: 8401-6404,.

BAEPENDJ- Aluga - se apartamento na Rua
Max Wilhelm 837, prédio azul, TR: 3371-6021

CZERNIEWICZ- 'Vende-se Apart. com 3
QUARTOS (1 suíte), sacada com churrasqueira,
semi mobiliado,liberada para financiamento e

uso do FGTS R$: 170.000,00. TR: 9159-9733

VENDE-SE Geladeira Cônsul 250 LR$150,00.' VENDE-SE Apartamento 3 quartos em Joinville,
TR:3376-4050.

�

bairro Boa Vista. Troco por apto com 3 quartos
no Centro de Jaraguá do Sul. TR: 9917-3771

VENDE-SE 'Geladeira, continental 270 L, .cor
branca R$250,00 TR: 96257488 com Antônio
após ás 14:30 h.

VENDE-SE Geladeira comercial 4 portas.
.

R$600,00.TR:9112-3947.

COMPRA-SE Roupas usadas em ótimo estado, VENDE-SE, Freezer ' para
inverno para menina tamanho, 08 ou 10 R$450,00TR:9112-3947.
Malwee, Carinhoso ou Marisol, TR:3376-3541.

'VENDE-SE Caixa de mercado. R$ 500,00.
COMPRA-SE Maquina de bordar, TR: 8817- TR:9112-3947 .

0595.

� PROCURA-SE

cerveja.

,

VENDE-SE Ar Condicionado. Split Cônsul
12.000btus novo. TR:9918-�996

VENDE-SE 1 Ordenhadeira canalizada,
moedor de milho, 1 moedor de cana,
triturador, 1 semeadeira, 1 Tobata.TR:376-
0405.

PROCURA-SE Moça para dividir apartamento ' -

,

na vila lalau, Próx. a FATEJ R$320,00 com agua VENDE-SE Aparelho de som Philiphs, ca�as
\
e luz. TR:8827-6139 ou 9628-3467. grandes' R$300,00 TR: 3371.-5942.

PRESTA-SE Serviços para poda! árvores. TR:, VENDE-SE Para contecção, _ aparelho,
9158-0019. banquetas, estante para fios, relógio ponto,

bebedouro e guarda volumes. TR:3374-0927
com Edson.PROCURA-SE Vendedor para trabalho,

externo. Necessário celular. �dmissão
imediata.

'

Expectativa ' de ganhos entre

R$ 1.200,00 e H$ 2.500,00. TR:

9233-8008/9653-2700 com Fabio.
. PRESTA-SE' Serviços' de lavação a jato de

pressão, lava-se calçadas, muros, telhados etc.
TR: 3273-0�75 com Luiz.

PRECISA-SE Revendedores de produtos de

limpeza. TR: 3374- 0927 com Edson.

CENTRO - Aluga- se 120 m2, quatro quàrtos,
uma suíte, três' banheiros,

'

sacada com

churrasqueira, suíte caril hidro e sacada, duas
vagas de garagem TR: 9602�3904

-

CENTRO - vende - se 130·m2: quatro quartos, '

uma suíte, três banheiros, sacada com

churrasqueira, suíte com hidro e sacada-duas
vagas de garagem TR: 9602-3904

.

ESTRADA NOVA - Apartamento,' com dois

quartos, sala, cozinha e área de serviço,
vaga de garagem pode ser financiado e o'

'uso do FGTS, entrada de 15.000,00, mais
financiamento bancário. TR: 9159-9733

FLAT - Aluga - separa uma pessoa, quarto,
'

'banheiro, sala de 'estar e .jantar, cozinha e

lavanderia, 40m2- semi rnebfiado. R$ 550,00;
na Rua Erwíno Menegotti, 1.500 metros da

Unerj. TR: 8404-7840/ Áurea

APARTAMENTO - Vendo ou troco por imóvel
de Jaraguá do sul; apartamento com 3 quartos,
corri garagem, ria Av. central do kobrasol na

grande Florianópolis R$ 165.000,00 n. 9196-
4430

VENDE-=SE Máquinas usadas p/ SCH,ROEDER - Apartamento 2 quartos - 67
fabricar Velas modelo Sete Dias, Comuns, rnr, na planta - R$ 79.900,00 � TR: 8800-8800
Lamparinas, Artísticas e tanque p/ derreter

'

parafina c/ capacidade 200 litros. Inclui Efaldes, VILA NOVA Vende-se apartamento no Edifício
2 caixas d'áqua, moto bomba e canos para Marangoni, com 2, quar-tos, banheiro social, '

instalação. Ao comprar informaremos como lavabo, garagem e sacada. Ficam móveis
produzir, fornecedores e clientes para.continuar sob medida no banheíre e cozinha. Prédio
o trabafm, não temos mais condições devido a com salão de festas e parquinho infantil. R$
motivos de saúde familiar.TR:9219-2201. 160,000,00. TR: 3376�411 0/9163-7000 em ,

horário comercial.

- LOCAÇÕESJOAo PESSOA VILLAGE STARK Vende-se' 2

aptos c/ 2 quartos, por R$ 114.900,00 cada.
Entrada R$, 14.900,00, restante financiado
pela caixa econômica federal. Entrega em maio
deste ano. TR: 9233-8008 com Fábio. CASA ALVENARIA Aluga-se Rua Osni Antonio

Pradi, na 52, Jaraguá esquerdo. TR:9158-0019.\
'

� CASAS
ALUGA-SE Kitinet no bairro Água Verde próx.
Igreja São Judas, R$350,OO. TR:9917 -5856:

ALUGA-SE sala comercial 180 m2, Rua Max

,Wilhelm prédio azul. TR: 3371-6021 Sandra. .

ALUGA-SE Casa grande de alvenaria recém
reformada' com 03 quartos, sala, copa,
cozinha, área de serviço, garagem no Rio Hern
em Schroeder, R$ 615,00. TR: 047 3374-0235
ou 9996-0374.

VILA . LENZI-
, Vende-se, uma casa mista

próx. Ao çolégio Albano Kansller, com 3

-quartos, escriturada excelente terreno livre de
enchente e morro. Com piso e forro em PVC.
R$145.000,OO. Aceita-se carro TR: 3371-
6069. Creci 11.831.

'

JARAGUA 99 Vende-se casa de madeira ALUGA-SE Super loja no centro de" Poinerode,
com uma de material nos fundos, loteamento com aprox. 80 m2, com vídeo locadora
Miranda, R$80.000,00. TR:3273-6938. completa, com telefone.

ILHA DA FIGUEIRA _: Vende-se casa de Venha conferir. TR: '(47) 3395-1256, 3387-
alvenaria, Rua Antônio B. Schmldt, próximo ao 0042, 9985-6333.
mercado Fontana. Livre de enchente.Líberada
para financiamento.R$145.000,00.Estuda se

propostas TR:8425-6491/8453-4717 ou 3374--
207.5.

-- SALAS,

COMERCIAISILHA DA ,FIGUEIRA -vence-se área de 25.900
,

m2 na Rua Domingos Rosa 946,Gom poço
artesiano com nascente' de água, aceita- VENDE-SE Galpão de eucalipto de 192 m2,
se veículos no negocio e parcelamento coberto com eternitpara retirar do local. Com
diretamente com' o dono.R$ R$165.000,00 Paulo: 3273-2289 / 8802�4041
TR:9196-1000

VENDE-SE Ótima' oportunidade, IOjâ com

estoque e /oupas, calçados e móveis, com'
clientela formada, por apenas R$25.000,00.
Motivo mudança. Aceita carro no negócio, há

,

possibilidade de negociação. TR: 3371-9604
LOTEAMENTO MARAJOARA - Uma casa de ou 9188-3815 com Elisa.
alvenaria 136 m2, terreno de 407 m2 com

'

1 suíte, 2 dormitório, sala de estar e jantar, VENDE-SE Clínica de 'Estética com Salão de
cozinha, lavanderia, dispensa e 2 vagas para 'Beleza, clíentela formada. 'R$55 OOO,OO(aéeito
garagem. TR: 88715814 ou '3372-2265 com automóvel no negócio) TR: 9946-349.
Fabiano.

'
, ,

MASSÂRANDUBA- Casa com suíte, 2'quartos, ,

101 m2, nova e pode ser financiada pela caixa.
R$135.000,00

-
\ ,

FIRENZI- Vende-se casa de alvenaria pequena
com lage e piso. R$75.000,00TR: 337.1-6069
crect 11.831

VENDE:SE Mini mercado em funcionamento.
R$35.000,00.TR:9112-3947.,

VENDE-SE Restaurante com clientela formada,
Rio da Luz. TR: 3370-3599.

SCHROEDER - Vende-se imóvel terreno 2.000
r'n2, com gal'pão de, 220 m2 com forro térmico
e ar cond. Com casa mista de 3 quartos e

demais dependências, com piscina e quiosque.
Tf3:3374-0927. .

= TERRENOS
NEREU RAMOS Vende-se Casas, geminadas 2

quartos, em demais dependências, financiável.
TR:3376-0569 ou 9155-0553/9119-2643. ':

ÁGUA VERDE - Vende-se lindo terreno de 450 '

m2. R$ 105.000,00 ,s/ troca. TR: (47) 9977-
,

1276.
BARRA- Vende-se casa de 206 m2 na próximo à
Construtora Hane, livre de enchente, terreno de
1016 ní2 plano" porcelanato, suíte máster com
hidro, closet, móveis sob medida, garagem
para 2 carros, ampla varanda. R$ 480.000,00
TR: 3372-1765 ou

TERREf'otO - Vende-se prox. Duas Rodas 400 m2,
toda murada com água, e luz, esgoto tratadô.
R$128.000,00.Aceita carro ou caminhão baú.
TR:3311-6069 creci 11.831

'

GUARAMIRIM - Vende-se terreno prox.
91 09-9085. Ac�ita troca por apto em Jaraguá RUdinick, BR 280 17.000 M2. R$1.70Ó.000,00
e Itapema/Meia Praia até R$ � 30.000,00. TR: 3371-6069 CRfCI11 :831

� CHÁCARAS
JARAGUÁ 99 - Vende-se Terreno com área
de 317 m2, localizado no Loteamento Pradl
I. (Aceita financiamento) R$ 65.000,00 TR:,
84787790 ou 99644959.

'

BARRA RIO MOLHA - Vende-se chácara em

,

condomínio fechado,' a 7 km do centro, com

20.198,54 m2. Terreno escriturado com energia
elétrica, ribeirão e nascente. R$ 65.000,00.
Entrada 50% + parcelamento. TR: 3376-4110
/9163-7000 em horário comercial.

GUARAMIRIM - Vende-se Terr-eno loteamento
São Francisco, R$ 58.000,00 á vista. TR:
3372-5413 ou 9118-1799.

ESTRADA RIBEIRÃO GUSTAVO - Vende-se
chácara em Jaraguá do Sl,Il 258.000 m2. Com
água, cachoeira, arrozeira. R$100.000,00. TR:
3371-6069 creci 11.831

, i

,
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IIII!!�;;:::::::::--::::i:�il:i�":'::::::::::::::;--:E:SC:O:R:T�E:U:R:O:P:E:u�v:en:d:e:-:se�c:o�r",T�U:C:S:O:N::2�.0�V::�:�d:e:-s�e�2�0:0:7�':be:g:e��m::o:de:l:o-:2:00:4:-' cor grafite, com

azul metálico, motor AP 1.8, 8 'metálica, automática, completa ,Qi�ção Hidráulica, Roda de
,+ couro, garantia ate fim de liga leve. 15", Trava elétrica,
2012, todas revisões feitas em Vidro '�'�Iétricà, alarme, capota

�2' -

autorizada, 'pneus novos, socorro marítima, farol de neblina,"

nunca rodou. Valor R$ 58 mil RebaiXí':i8a legalizada pelo
(pode financiar). Tratar 9620- Inmetro, documentação em dia.
8384 estuda troca R$25:DÓO-:O,OQ._ TR: 47 8431 0316

com Rudf'Gartner,

•

�� CAMINHÕES
CAMINHÃO WV 790- Ano 91,
'Baú, aceita-se carro até 20 rnil..

R$40.000,OO. • TR:88695915 com

João.

CAMINHÃO PUMA914-Com baú,
ano 95, aceito carro menor valor
até R$20, 000.00. R$45.000,OO
TR: 9163:.8894.

CAMINHÃO SCANIA Tl12H-,

Ano 83, pintura' e pneus novos,
mecânica revisada. TR:3370-

7144.

CAMINHÃO HYUNDAI HR Vende

se ano 2008, 2.5 Turbo Diesel,
com baú A por R$ 50.000,00 sem

troca. Estuda-se' propostas. TR: '

479187-7222 com César

,

",w��:�n CHEVROLET
c

CHEVETTE - Vende-se Ano 87,
prata, todo reformado, 4 pneus
semi-novos. Aceito propostas.
R$4.500,OO. TR: 8817-0595.

COR_SA HATCH- Vende-se ano

2001, completo, sem direção
Hidráulica _

R$15.000,OO. TR:

3376-2776.

CORSA SEDAN- Vende-se -ano

2007, R$21.000,OO. TR: 8477-

7353 com Wiliam.

VECTRA ElEGANCE-Vende-se Ano

, 2009/2010, completo 29.000 km,
R$ 52.000,00 TR: 3376-2776

VECTRA Vende-se' ano 99,
completo, pneu�,' novos.

R$18.000,OO. TR:3273-0992.

MONTANA Vende-se 1.8

MPFI SPORT 8V FlEX POWER

2007 - PRETA KM 58.000, Ar

Condicionado, Direção Hidráulica,
, Alarme, Travas, Vidras elétricos,
Rodas de liga 15, Único, DONO -

.

Manuais. Valor R$ 30.990,00: TR:
Diógenes - 8855-3800

'ZAFIRA Vende-se ano 2001, cor

"UilIIlUllllmmU1UI FIAT
,�";,,,

branf.�:: em ótimo estado. TR,

9912:'3500.

':1:;;��t�:,:;'�- �:,.
UNO'MlllE ElETRONIC VENDE-SE

��, --

, ANO' 96, 2 PORTAS, COR PRATA,
-s

R$7.boo,oo. TR: 3370�1161.

IIIIIIIWMIWIIIIIIIIII, MDTOC IC LETAS
,

válvulas ano 96 R$9, 300,00. TR:
,3276-1410

.'�'" ...

...
� "'; .�.
'.>: .,' BELlNA Vende-se Gl 1.8 ano 90,

UNO ElETRO�IC- Vende-se ano 'reformada, TR: 3370-5034.
96, cor prata, duas portas, R$'
7.500,00. TR: 3370-1161. CG 125 FAN - Vende-se ano 2008,

cor preta, pneus novos, KM
PALIO EDX Vende-se 4 portas, ano ,12.800 R$ 3.500,00 Tratar 9620-
98, Completo. TR: 9918�9996 8384 com Hélio.

PALIO FIRE Vende-se ano

2004, cor prata, com vidros,
travas, alarme, limpador e

desembaçador, 4 pneus novos.

R$ 18'.000,00. TR:3275-3538 ou

9931-9410 com Célia.

CG 125 TITAN - Vende-se Ano

'2002, toda revisada com placa
final 9 R$ 2.700,00, aceito

propostas. TR: 8817-0595.

DAFRA LASER 150cc-Vende-se
ano 2009, R$5'.000,00. TR: 9172-

STRADA ADVENTURE 1.8 Vende- ,1527.
se ano 2005; cabine estendida.

R$26.000,00. TR: 3273-0633 ou

9106-2263 com Wesley.

IUJJWUm:nUilU�1

FORD
PALIO CElEBRATION 1.0 Vende-

HONDA FAN 125 - Vende-se ano

2006, cor preta, R$3.000,00. TR:
479938-5431 Ueslei.:

TWISTER- Vende-se ano 2003,
cor vermelha, aceita-se carro mil

de menor Valor. R$ 5.500,00.TR:
3370-1161.

se ano 2008, 4 portas, completo,
R$25.000,00. TR: 9978-9452. FAlCON Vende-se ano 2004 cor

,

preta R$4.500,ob + 22 parcelas
FORD KA - Vende-se Gl, ano de R$298,00. TR: 3273-6708 com

2003, Prata, Motor 1.0 trava Antônio.
elétrica, alarme, ar quente,
desembaçador e limpador HORNET Vende-se ano 2008,
trazeiro, iPVA 2011 pago, 4 preta; com 8.000 km, único dono.
pneus 'novos, revisado, �m, TR: 3273-0933 ou

.
9106-2263

excelente estado de conservação. com Wesley.
R$.15.000,OO TR: 9617-:2252.

FORD KA- vende -se modelo
2009, com ar, direção, trava e

alarme, branco R$: 24.500. TR

9135-8601.

PAMPA ...,. Vende-se 1.8 Gl -

M.�tor AP, Cor azul, ano 94, Banco
3 passageiros 96.000 Km Capota
de fibra Único Dono. TR: 8404-

8886 corri Jürgen

FIESTA HATCH -, Vende-se 1.0,
ano 2007, Completo, Cor preta,
Valor: R$ 25.000,00. TR: 3376-

2974 ou 8478-7790.

ESCORT PERUA ZETEC-Vende-se
Gl 1.8 16 v, Ano 1998 Azul, com
direção hidráulica, alarme, ar

quente e limpador traseiro. Valor
$10.000.00. Contato Moacir 3372
3465.

TWISTER Vende-se ano 2003, cor
vermelha, troco por, carro; R$,
5.300,00. TR: 3370-1161.

CG TITAN 125 Vende-se 2 motos

. ano 2002, pintura nova, R$2.500,
negociável. TR:8817-0595.

= OUTROS

COMPRA-SE Carro, Moto e

Utilitários financiados mesmo
com parcelas e documentos em

atraso,' pago á vista. TR: 9660-
2989.

HjllUZ - Troca -se Ano 2006,
modelo SR 3.0. Por Hilluz SW 4,
ano 2008 ou 2009 TR: 3372-0665

ou 3372-0028. ,

TUCSON Gl 2.0 - Vende-se ano

2007, Bege, completa, couro +

automática" impecável, Garantia

de fábrica até 2012, manual,
chave reserva,' interface, carro

sem detalhes.,Valor e troca a

consultar. TR: (47) 9620-8384
com Elsio.

FUSCA Vende-se ano 79, motor
1300, documentos em dia, em

ótima conservação, mecânica"
estofamento ,e funilaria em ótimo
estado. Valor á combinar TR:

9997-4003 Dário.

JIPE Vende-se valor' á combinar
TR: 3371-8437. '

FUSCA Vende-se ano 74, motor
1300, cor bege, totalmente

.ortgtnal, para colecionadores.
Mando fotos por email para
interessados.' TR: 3370-2969 ou

9607-1876.

BUG Vende-se valor á combinar
TR: 3371-8437.

FIORINO FURGÃO - Vende-se - FUSCA Vende-se ano 67, cor

motor 1.5, cor branca, ano 89 vermelha" totalmente original,
valor á combinar TR: 9997-4003 com bancos em couro branco,
Dário. ótimo estado. TR: 3370-2969' ou

9607-1807p.
TRATOR NEW ROlAND - Vende-se

ano 95, 2.500 horas trabalhadas,
todo' reformado, revisado, 4

pneus novos. TR: 8452-0178 CQm

Marco.

GOL Vende-se ano 2002, branco,
plus, 04 portas - Quitado.
R$14.500,OO.TR:3371-8009

GOL Cl Vende-se ano 93/94 1.6
CAMINHÃO HYUNDAI HR Vende- gasolina, ótimo estado" único
se ano 2008, 2.5 Turbo Diesel, dono. IPVA 2011 pago. TR: 3370..,
com baú Argi por R$ 50.000,00 ' 0935/8807-4490 com Renato.

sem troca. Estuda-se propostas.
TR: 47 9187-7222 com César.

PAJERO FUll Vende-se motor
-3.5 V6, ano 2003, cor preto,
automático. TR: 3370-7144

GOL 1.6 Vende-se ano 92, cor

branco, motor novo na garantia.
R$7.900,OO.TR:3275-3538 ou

9931-9410 com Célia.

= RENAUlT

"SAVEIRO FlEX Vende-se, 'ano
2004, completa. sem ar cõnd ..
Com capota marítima e protetor
de -caçamba, roda de liga 'leve,
�ro 15, rebaixada legalizada.
R$25.000,OO. TR: 8431-0316 ou

8852-0400 com Rudi.FURGÃO MASTER lONGO Vende
se ano 2005. TR: 9653-9936.

SANDERO' EXPRESSION 1.0

Vende-se ano 2011, prata,
•

direção, travas e vidros elétricos.

R$31.900,OO. TR: 9167-2437.

,

SAVEIRO Vendo Troco ano 95, cor
prata, motor AP 1.6, VE.} TR, Al,
'Rl.L, lM, excelente estado. Valor
a combinar.' TR: 9172-9175 ou

·9175-9174.

z: VOlKSWAGEN

GOlP GlX 2.0 Vende-se ano 97,
cor verde, rebaixado e legalizado.
TR: 3376:-2782.

SAVEIRO 1.6 Vende-se Ano/
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-'Ex'per;,ênCia'minim,a'01 an,o.,
.

Para gen alimentícios· Iperecfva isI cames.
Oferece comissão + ajuda custo'+ajuda combustível.·

Desfrute de
bons momentos
ao meu lado,
Camilinha 19

anos, 1m70, loura
seios grandes e

"aturas.
(47) 9668-5285.
Atendo e motel

ou em sua
residência.

Atendimento de
segunda a sexta.

.

Precisa-se'
li'

de auxiliar
de cozinha
(pref..Sexo

,

masculino l,'
horário a

-

combinar.
Contato:
3371-3412

(47) &808-5378
(47) 8'835-6617
(47) 8861-2228
(47) 8861�1753

. WWy.J.ricardoimoveisjs.com.br
.

,
,

,

'I.CAR
JP'

j ,

,
-

quartos) 1

banheiro"c�urrasqueira,1 vaga
garagem e demais depedências

R$575,OO
• Apto Vila Nova, com 2 quartos,1

vaga de garagem, demais

dependências R$550,OO
• Casa Bairro Amizade, com 1

quarto ,1 banheiro e dem�is
dependências R$450,OO

, .Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.

Rua Walter Marquardt. n° 1'850
't

•
• '"

,
�

Bairrõ Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul. '

206 ·sw ESCAPADE �

1.6 FLEX 07 '

FOX CITY 1.0 MI
TOTAL FLEX 4P 06

207 XS 1.6 FLEX
16V AUT09

CLlO RN 01 EXP.1.0
HI-POWER

GLlO SED.RN EXP.
1.0 :HI-POW. 03

.

FOCUS 1.608
COMPLETO

.

GOL CITY (TREND) 1.0 LOGAN EXPRES. HI- I. PALIO CELEBRATION CELTA SPIRIT 1.0 VHC PA.LlO·�LX 1.0 MPI
MI TOTAL FLEX 09 FLEX 1.0 4P 08 1.0 FIRE FLEX 07 8V 05

.

FIRE FLEX 08
PALIO ELX 1.0 FIRE

FLEX 08

. .
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Esse coelhinho llndo é o Emanuel, xoClozinho
damamãeTeima e do papai Frank

, '

Mil vivas para Débora que comemora
Nossa princesa AlJ'anda Catarina completou " 18 anos no dia 2514, quem deseja,
3 aninl1às no dla 14/4. Felicidades do vô "felicidades são seus pais lsolete'e

'Vilmar, VÓ Marli, tia Dani e Tita
" Ademir e demais familiares

. .

A Equipe de Bolão do Clube Atlético Baependi se consagrou
vke-cârnpeã no torneio Taça Santa Catarina.realizado nos
dias 24 a 2713 em. Lage.s, Em pé da esquerda para a direita
Dimas, Andreas, Sergio, Ivo, Adilson, Anderson, Pedro

"
e Celso. Abaixados, também da esquerda para' a direita,
Cristiano, Odair, Darci, Marqulnhos, Ivo, Joel e Valdir,

, Muit�� felicidades para o casal D�lvana e
Junior a cerimônia do casamento aconteceu

nodia 2/4. As famílias desejam muitas
feliddades nesta nova etapa da vida

Parabéns
,

para Daniela
Judachewsky,
pelos 18 anos
comem,orados no .:

dia 7/4. Os pais
Marisa e.Aldair
Judach�wsky,
a irmã Juliana ê

amigos desejam
felicidades

.
Feliz aniversário para Rosane Setter

,que completo� ictáde �ova no dia 18/4,
os afilhados Jone e Joice. lhe desejam
fellcldade e sucesso hoje e sempre

�
,

.'

Muitas felicidades para Marcio, que
completa idade nO,va no dia 21/4�tle sua:

, esposa Márcia e seus filhos, amamos você
"

,

Mifvivas para Oma Milda Muller, que completou 78 anos de
,"idade,no diaW4. A. filha,Lorena, o genro Wilson e os netos

Xande e'Paulo des�jammuitas Felicidades. Nós te amamos

Feliddades para amiga Frandelll, que
comemorou idade nova,no dia·JS/4. São os

votos de Tamara, Anelise e �n� Paula
"
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. Shakespeare e o twitter
,

\

(

t

que Shakespeare diria ou faria em tem- não teria paciência para ficar twíttando ou

pos de Twitter, Facebook, blogs e ou-. registrando posts diários num blog. Na se

tras parafernálias virtuais do mundo quência, devido à vida amorosa turbulenta

.......moderno? Ter ou não ter: eis a questão! de Hemingway, que casou diversas vezes, o

Twittar todos os dias? Manter uma página no amigo Fitzgerald lhe disse: "Você vai preci
Facebook ou em outro site de ·relacionamen- sar de uma mulher a cada livro". Instigantes
to pessoal? Ter uni blog? Talvez sim, pois não

-

.-e fascinantes conversas seriam registradas
há dúvida que a vitrine da web se apresenta. em programas de bate-papo e .por e-mail

. de forma tentadora e acessível para uso pes- enquanto ambos produziam obras que fa
soal ou profissional. Como escritora é possí- nam sucesso e. conquistariam fãs mundo
vel afirmar que utilizar uma afora. O blog de Virgínia
-destas formas de comunica- estaria impregnado do fluxo

.

ção é, comprovadaníénte, o de consciência que marcam

melhor atalho para chegar .

seus inesqueéíveis romances
aos leitores. Por outro lado e as redes sociais, bem como

escavar este universo com a internet, à ajudariam como
cuidado é, no· mínimo, tão. editora de livros. De volta ao

necessãrío quanto. divertido nosso mundo acredito que
para evitarmos cair numa armadilha de toca estar exposto na casa de vidro da internet é
de coelho como a curiosaAlice, aquela do País

.

a forma de introspecção mais contemporâ
das Maravilhas. . nea que existe, pois se o mundo grita pode-

Enquanto Shakespeare divaga escolhi mos e (para quem é escritor se torna quase
alguns nomes e engrosso a sopa com uma uma obrigação) devemos nos calar' através

pergunta provocativa: quais recursos os es- das palavras que saem dos teclados. É muita
critores Rimbaud, Hemingway, Scott Pitzge- . informação em um mundo que tenta entrar

-

rald e VirgíniaWolff usariam e o que fariam
.

diariamente em nossa mente sobrecarregada.
na web? Começando pelo poeta é bom re- Escrevo o blog Caligrafia, que fala de literatu-

.gístrar que Paulo Lemínski disse que se Rim-
.

ra, .e o ato de postar textos diariamente tanto
baud fosse vivo seria músico de rock Se a esvazia meu mundo interno de informações'
profecia se concretizasse (e as chances pi�a

.

quanto mantém os leitores conectados num

isso seriam grandes) o youtube estaria abar- processo prazeroso proporcionado por esse
.

rotado. de seus vídeos e muitos gostariam mundo virtual. E quanto a Shakespeare? Não
de estar entre os amigos do Facebook do' sei! O quesei é que marcar presença na web
jovem impaciente, inquieto e .chamado de, é indispensável para escritores que desejam
anarquista na vida adulta que (assim penso) construir sólidosmundos de palavras.

l
{

\
(

(.

'-LANÇAMENTOS

j ,

(

I

"

CllC DO LEITOR

o Pudim foi abandonado nas ruas, e foi atropelado no começo do mês. A
Simone e a Tayse levaram ele ao veterinário, e agora precisam encontrar

um lar para ele. Contato pelos telefones 9979';6536 ou 9987-7666.
. , .

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br·

CINEMA
JARAGuÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1

·
• Rio (Dub) (15h, 17h, 19h, 21h - sexta, segunda,'
terça e quinta)

., Rio (Dub) (13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30
- sábado, domingo, quarta)

• Cine Garten 1
• Rio (Dub) (14h, 16h30, 19h, 21�20 - todos os dias)

• Cine.Garten 2
• VIPS (Nac) (14h45, 19h30 - todos os dias)
• As mães de Chico Xavier (Nac)
(17hl0, 21h30 :... todos os dias)

• Cine Breithaupt 2_
• Sexo sem compromisso (Leg) (14h4'o/16h50,
19h,,21hl0 - todos os dias)

• Cine Garten 3
• Eu sou o número quatro (leg) (14h15, 16h45,
19h20, 21h40 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Bruna Surffstinha (Nac)
(14h30, 19h10 - todos os dias)

· ° R"itual (Leg) (16h40, 21h20 - todos os dias)

-

�. Cine Garten 4
• Sexo sem compromisso (Leg) (14h30,
19h10 - todos os dias)

• Sem Limites (Leg) (17h, 21h20 - todos os dias)
JOINVILLE

� Cine Mueller 1
• Rio (Dub) (14h, 16h30, 19t1, 21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 5
• Pânico 4 (Leg) (15h, 17tí20, 19h40, 21h50 -

todos os dias)
• Cine Mueller 2
• Pânico 4 (dub).
(14h20, 16h50, 19h20, 21h45 - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Rio (Dub) (13h30, 15h40, 17h50, 20h

- todos os dias)
• Rio (Leg) (22h - todos os dias)• Cine Mueller 3 (3d)

,

-

• Vovó ... Zona 3 -: tal pai tal filho (dub)
(13h20, 15h30 - todos os dias)

• Fúria sobre rodas (Leg - 3d)
(17h40, 19h50, 22h- todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt
• Fechado para reformas

·NOVELAS,
RIBEIRÃO DO TEMPO
'Flores e Nicolau conversam ao 'telefone

sobre os preparativos para sua chegada à pre
sidência. Jaca escuta escondido. Querên_cio e
Teixeira se abraçam e fazem as pazes dos seus
desentendimentos. O senador se encoritra com

.

Iara e Jaca se prepara para fotografá-los. Nico
lau finge que vai pegaruma pacote de dinheiro e

·

saca uma arma. Quando se prepara para atirar,
. toma urna paulada de Jaca disfarçado de turista.
Vitor atira e Jaca corre. O detetive consegue fugir
com Iara. Sereno escreve um comunicado para o

site do Comando Invisível e sai apressado. Flores
desconfia da atitude dele.

MORDE E ASSOPRA
Júlia descobre que Abner passou a noite

com Celeste e fica furiosa. ícaro demite Leandro
e Zariguirn critica o cientista. Keiko pede para
ajudar no salão de Tieko. Júlia conta que achou
uma vértebra do titanossauro perto da casa de
Abner e conclui que a ossada está mesmo na fa
zenda. Padre Francisco vísita Fernando e tenta

confortá-lo. Salomé surge na casa de Hortência
.
com os filhos e .exlge que Abner se case com

Celeste. Hortêncía concorda que Abner deve se

casar com Celeste e presslonao filho. Tiago con

fessa que-se decepcionou com Júlia e provocou
sua separação de Abner.

CORDEL ENCANTADO.
Euzébio e Virtuosa saem apressados da

igreja e padre Joaquim estranha. Ürsula diz a

Herculano que revela o paradeiro do tesouro se
· ele encontrar a princesa Aurora. Neusa aconse

lha Batoré a oficializar o quanto antes seu com

promisso com Antônia. Farid chega à casa de
sua outra família, onde é chamado de Tufik, e vê
Jesuíno e Açucena na vizinhança. Miguezim vê
o casal e se lembra da profecia. Cícero observa
Antônia e Inácio juntos. Nicolau'flca com ciúmes
dos comentários que Úrsula faz sobre Herculano.
Virtuosa e Euzébib se surpreendem com o pedi
do da filha para ir para o convento.

INSENSATO CORAÇÃO
.

Clarice lembra da conversa que Cortez teve
com Henrique sobre os documentos da 'auditoria
e pega os papéis na gaveta do escritório do mari
do. Rafa sugere apresentar Quim para Leila, mas
Cecflla não concorda. Paula conta para Cortez
sobre o surto de Clarice.e ele se preocupa. Clari
ce entrega os documentos que copiou na Polícia
Federal. wanda descobre que foi enganada por
Neném. Eunice fica radiante ao saber que vai re- .

ceber a indenlzação de Werner e que ele ainda
processará"pedro. Raul entra em casa e flagra a

discussão entre Wanda e Neném sobre a venda
do quadro.

, .

(O resumo dos capftulos é de responsabfidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
Você estará um pouco intros

peçtivo (a) nesta quarta-feira.
Trabalhos mais independentes

estão favorecidos. No relacionamento, a

atração física será fundamental. Aprovei
te seus momentos de privacidade.

o dia é excelente para dialogar'
com amigos e clientes até che-

gar a um ponto bom para ambas,

as partes. A dois, seu magnetismo esta

rá no auge, aproveite! As aparências, po
dem enganar, cuidado!

O,
GÊMEOS
No trabalho, a fase é de proje
ção, mas não se esqueça, dos

concorrentes. Período propício
para fazer alianças profissionais. No

amor, mantenha sua discrição: Pode ter
sucesso com pessoa de prestígio.

CÂNCER
Tudo às mil maravilhas no setor

profissional, seu envolvimento

será proporcional à sua satisfa

ção. Clima de encantamento no setor

afetivo, siga em busca de seus sonhos!

Não deixe que abusem de sua boa von-

, tade.

Sua forma de sentir estará mais

profunda "em todos os setores

de sua vida nesta quarta-feira.
No campo sentimental, vitórias não es

tão descartadas, aproveite o momento!

Nem tudo é o que parece ser.

VIRGEM

�
Hoje, seu" poder de cornuni

-

; cação estará em alta, conse

guindo 'inclusive convencer as

pessoas com uma facilidade incrível.

No relacionamento, o clima é de puro
romantismo. Evite se irritar por qual
quer coisa.

LIBRA
Atividades desenvolvidas em

equipe estão favorecidas, mas
cuidado com problemas de co

municação no trabalho. A dois, a' apa
rência pode ser fundamental. Faça o seu

melhor no campo profissional.

ESCORPIÃO
Use e abuse do seu lado criati

vo e poderá ganhar um extra. Fi-

que mais atento(a) com. as finan

ças, pode gastar mais do que deve. No

romance, o astral é de alegria, aproveite!
Passe mais tempo com sua alma gêmea.

SAGITÁRIO
Sua energia está em alta neste'
dia, aproveite para se dedicar

a tarefas mais competitivas e

'dinâmicas. A dois, momentos de privaci
dade estão favorecidos. Não fique remo

endo ressentimentos do passado.

CAPRICÓRNIO
"

É'tempo de traçar prioridades e

objetivos. Hoje, sua produtivida-
de. será maior se tiver mais priva

cidade e áutonomia. A dois, inspiração e

prazer favorecidos. Confie mais em seu

poderdesedu�ã�
,

/�=" AQUÁRIO
o momento pede projetos, mais
ambiciosos no âmbito profissio-

nal. Trabalhos individuais' rende
rão mais neste dia. O campo amoroso

recebe boas vibrações astrais. Dê mais

valor a sua privacidade.

PEIXES

No trabalho, seu sucesso' será

proporcional ao seu esforço.
Cuidado, sua autossuficiência pode atra

palhar suas atividades. A dois, o clima é

de harmonia. Muita ambição pode ser

prejudicial para sua carreira.
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Felipe Dylon assume

namoro cóm atriz
Felipe Dylan não está mais solteiro. Recém-se

parado da modelo Mariana Fusca, o cantor assumiu
nesta segunda-feira o namoro com a atriz Aparecida
Petrowky "Estamos namorando sim e muito felizes.
Estamos percebendo aos poucos que temos gostos
muito parecidos. Quero viver a minha vida e curtir

esse momento com essa pessoa maravilhosa", dis-
, I

se o cantor ao site "EGO".
'

Antônia Fontenelle quer
desíazerpolêmica

_

Para colocar um ponto final na polêmica em torno

de seu convite de aniversário, que trouxe a imagem de

dois 'revólveres para celebrar seus 38 anos, Antonia

Fontenelle, "mulher do diretor Marcos Paulo, quer paz.
'

Segundo o site "EGO", na festa de seu aniversário, na
noite de ontem, a atriz distribuirá para as convidadas

um pingente em forma de pomba, que representa ri
Divino Espírito Santo. Ajoia foi confeccionada em ouro'
branco pela designer Rosa Leal.

DIVIRTA-SE
.

, Aliviandon 'peso
Um sujeito vai seguindo um caminhão-baú e nota o comporta

mento meio inusitado do motorista. Toda vez que o caminhão pára
num sinal, o motorista desce da cabina com uma vara na 'mão e

,dá bordoadas na parte externa da carroceria até que o sinal muda

para verde. Aí motorista voltá para a cabine e continua o percurso
até encontrar outro sinal vermelho e repetir a mesma coisa: desce,
dá bordoadas n� carroceria e volta para a cabine,

O sujeito começa"a achar que o motorista é meio maluco e, na

parada seguinte, assim que o motorista desce da cabina elevai ao

encontro dele para saber a razão desse comportamento esquisito.
- Desculpe, mas eu venho acompanhando o senhor e fiquei curioso
para saber a razão de o senhor parar de vez em quando e dar essas

pancadas na carroceria.

Sem interromper as bordoadas, o motorista respondei
- Como o senhor vê o meu caminhão só comporta quatro tonela
das. Eu peguei um frete de oito toneladas de' pombos.
Ele continua:

-

- Para aliviar o peso, eu tenho de manter metade dos pombos '

voando. Se todos os pombos pararem de-voar, o caminhão não

aguenta o peso deles equebra,

Mônica "Torres
vai se casar

Segundo a coluna "Telenotl
cias", do jornal "O Dia," Mônica

Torres, ex-mulher do ator Mar
celo Antony, vai se casar com o

psicanalista e escritor Contardo

Calligaris em' maio. O casamen

to será na casa do noivo, em

São Paulo. "Vai' ser um casa

mento simples, como tudo na

mlnha vida. Mas não quero
falar mais nada porque acho

esse assunto muito pessoa I",
disse a atriz à coluna.

•

, emmmo

Luciana Gim�nez já
.

tem data para voltar
Luciana Gimenez já tem data 'para voltar ao Brasil. A apresentadora - que

está emNova Iorque, nos Estados Unidos, desde o nascimento do filho Lorenzo

Gabriel - comprou a passagem de volta ao Brasil para o dia 27 de abril. A infor

mação é do colunista Bruno Astuto, do jornal "O, Dia", que contou, ainda, que,
Luciana voltou a malhar em março para recuperar a antiga forma.

Bono Vox doará
gUitarra para

entidade de Ronaldo
A amizade entre Q ex-jogador Ronaldo e o can

tor Bano Vox durante passagem da banda U2 pelo
Brasil.gerou bons frutos. Segundo coluna do jornal
"Folha de São Paulo", o vocalista do U2 deve doar

u�a das guitarras que usou, nas apresentações
de São Paulo para a Criando Fenômenos, entida- -

.jíe que Ronaldo criou para ajudar crianças e jo
vens carentes.

SUDOKU

SOBRE OJOGO
É um jogo de lógica muito
simples eviciante.O objeti
vo é preencheruni quadra
do 9x9 com números de 1

a 9 sem repetir nümeroã
em cada linha e cada col
una. Tanibém não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

ANIVERSARIANTES,
20/4

.

, Alair Petri
Alexandre M. Zoz

Antonio S. Gaspar
Avelino Pavanello

Carla Stricker

Cesário Alves
,

Dalcidio Menel

I' Dàniele Rqhn
Dilan Neckel
EdelrnírEhlke
Eduardo ReGkzieg�1

Elm,� EGonçalvE)§
Emily Marcnio
Fabiana Berner

Geanise F. Fucknen

Irani Baruffi de Souza

José A. Dias ,

José Oliveira

Jussuelen P.llibiO

Kamilly C. Grandra
Kauã E. de Oliveira Brígida
Laercio Sevegnani
Leonia C.Knechtel

Luiz C. Azevedo
Manfreçl Millnitz
Marcia J. Segundo
Mario A. Silva
Milena C, Franzner
Moacir lMalgann
MoiSés Alves

Monica C. dos Santos

'Norberto Piazera
,

Parailho De Paula'

Renato Demathê

Ricardo Reckziegel
Ricardo R. Neto

Rudemar Baesso

RuiWainer

Tatiane vottoline

Thiago S. Tavares ,,'

Vanderleia I. Euzébio
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..Rosinha••

A
senhora "Dona Cegonha" anda cansadérrima, com tanta

.

entrega, na área. A última parada foi na chaminé de Jair e
Rosita Hermann, com o primeiro babydo casal. No caso, a .

\\pimpolha bela e saudável, Raica. "Linda como um deus deve
ser" ... Espalha a vovó mais coruja da cidade, Mirian Hermann. Cheers!

16 Social

Novo' pacote
.

'Quem eram aqueles casais .

que segunda-feira à noite esta
vam no maior dos "amassas"
dentro de um carro popular,

.

bem nas imediações do Co

légio Abdon Batista, na Epi
tácio Pessoa? Quatro num só
carro.... ! Cá entre nós se mais

"alguém" viu, breve deve ser

.lançado a Bolsa Motel. Eu,
hein! Como diria meu amigo
Marinho. Rubini: "Urubu de-

.,'
As mais belas descobertas

. ocorrem quando as
mesmas coisas são vistas

com um novo olhar.

"

Dica de hoje
.

.

Curtir a Bier Haus.
O restaurante e choperia
mais charmoso da cidade.

,NAS RODAS
• Para comemorar em grande
estilo seu aniversário, o corretor
de imóveis Ilson de Souza, da
Poder Imóveis, recebe hoje
grupo minimizado de pessoas
na sua residência. Dá-lhe, festa! .

Parabéns..

• O renomado' médico

cardiologista, Mauro Yared, curte
momento single quase todos os

fins de semana, em Curitiba.

• Camila, a filha mais nova do
advogado Paulo Mattos,' está
curtindo temporada de estudos
naAlemanha.

• Quem esqueceu ainda está em

tempo de cumprimentá-lo: José
Moacir Garcia, o popularMoa .

Garcia, ex-craquedo Iuventus,
na década de1970, é o grande
aniversariante de hoje. Mil vivas.

! ,
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mcagoncalvestânetunu.cum.br

�:_,_�._c<_M.:...,�_oa Gonçalve�

Kantan
Fernando Raboch, proprietá

rio. do'Restaurante Kantan, não
vai deséâns:àr na Páscoa. A casa

ficará aberta 'durante o feriadão.
E o que é bem melhor, com mui
tas promoçÕes. Vai perder?

.

��·�C,�panha
A Duloren está iniciando

campaÍüiâ:ª'e lingerie em defesa
do direito'd�s 'mulheres ao orgas
mo. Como 's'e elas precisassem de
calcinha para isso. TuttyVasques!

. j.-.

Mauro, Grace, Marco eliana, durante'o coquetel de inauguração
. do espaço para trajes sociais, da Extreme Premium.

Exposição
Durante os dia 21 de abril a 5

Onde .co.mer bem' de maio, a artista plástica Tânia
.

Cotrim estará expondo seus tra-
No Hote(KáyYós. O melhor prato balhos de arte noHotel Vale das

.

executivo da região. Pedras. Vale conferir.

Abr� aspas.
"Os assessores.de imprensa. de

Aécio Neves, como diriaTim Maia,
não fumam, não bebem e não chei
ram: sómentem um pouquinho!"

.

"Tenho celullte, E daí?
�I)nca quis ser perfeita""

Kim Kardashlan, modelo,
afirmaque',está feliz com
seu corpo em entrevista à
revista "Cosmopolitan"

Cubo. Magico Project',
, Jádia 22 de abril, sexta-feira,
rolamuito rock ln roll e.blues
com as bandas Coice de

,,' Mula e Área 252.
..Á turma;do G_B, gostoso"

't
"' ." 'i ii' i ,

.' "é barato, t�lJl/n(}vidade nd, I.
, Pia30 deJuflho, ç,b s�ã9

• iii/�.",., ',; ,!',.' ", J�. ,
r-,, __ ", ::"',

.' i, .'.' .".",' ".i: .''',�

,. pedaço.A?um Schla.uc� tl:o�e >'; d�'Sociedade Amiza_d�, tem a

para casaumbuffet cheio de 3aMacarronada Beneficente
variedades eo precínho que do.Moa. Esse ano em prol do
cabe em qualquer bolso. evv... Centro deValorização da

Vjda. Os ingressos aJO reais
estão àvenda naDonna ," ,

",1,;[1 Bó"tique/,!l�
." ,,'

I

68'
i Capital I�

,

â:
'

Rua'Marina frutuóso;
.

O:
Mais informações no (47)'
3370-2900.

.• Ionathan,o pupular Tuky,
.

hoje bate as taças e faz TIM.Ele
comemoraum ano de namoro
com abela Nathanyf.heersl

'. AIapazía�ada.Black
,

' ,,.Lem@u,Leand oe Ludíané- '

, :fazo'tUaiô $'bnare�ão
. com os coq téi.s de sabores
íncríveis/Quer saber melhor?

. ·hlacklemonbartenders@
.

. , hotmaíl.com. A dupla
manda ver. "

'iii
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Armário ARIZONA·

1 Ox R$199�OO

Armário SIENA
" '

lOxR$155/90·

·Cadeiras
�

,
.

1 OX R$29 ;90 cada

,

,

HorneMozort - 22'0
'. .

10x R$169,OO '.

-,

.
.

� iveis e Decorações

Obs ..· Pagamentos a vista com descontos especiais .. CONFIRA!
JOINVILLE

.

Rua Dr. Joóo Colln 1 756 - América
.

.

Fones: 47 3435-2080' - 47 3435-2650

JA �GUA DO UL
Rua Barão doRío Branco 340 - Centro

, Fone: 47 3275-1 721

I
""/IIIIfflJJIÍI#IkihIIUli#lIiii/IIJiilíffljlilllll�#IJIIii#lliiil#iifjjjl!iII!HlJmilliif/lllii�IHIiIiIl!liIIIIiiii/lJllfii/llJl#lliil#Hii#iHilil#lilillJUlitfflilllilJ"��#IlJiI/tlll!iiíffliiflltwil/lllilllluiiNJ

Armário RAVENA'

..... lOx R$20L90

Armaria COLÔNIA ,.'

.'

3 portas correr
<; lOx R$l 79,90

.
·i

Hometheater Búzios menor

J Ox R$l 09,00
Rock Búzios menor

lOx R$67,90 \

•
r

� Publicidade 17

'Armário FIRENZI:
.

10x' R$191,90

Armário CO-LÔNIA
TEEN 2' portas �

correr
.10x R$'129,OO

Home Bizet - 1. 80 :

.

'10 x R$248,90
r' .

...,_ .. ,

:
.. '''- , ,......... .. - ..

j
.

Home Lossus - 1 80

1 o x R$ 1 67,8o

Rua' Blumenou 1891 - América
Fone: 47 3029-3700

"

,

..

j
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,

, ,

-

,

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
,

Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras do UNIÃO SAUDE S/S LTDA,' relativas ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2010, elaboradas na forma da legislação societária e das normas expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplemimtar
-: ANS acornpanhadas das respectivas Notas Explicativas e Relatório dos Au�itores Independentes.

• ;0 ú�iã9 ��úde S/S,Ltda:' é �rri� s�díe�ade civif por quotas dEúesPDn��bilfdade íiníitáda,: e 'tertí p�; objetivo 'S�Gia; a QP�racionaítzaçã�
,
'de Planos Privados deAsslstêncía à Saúde, através de meios de execução-propnos ou mediante contrataçâoe/ou credenciamento de'
terceirôs, legalmente'habilitados. A Entidãde. encerrou õ exarclclo social com' um superávit de R$ 900.972. ,',: .: -

- ';,'

.'

A Entidade continua constituindo todas as garantias financeiras eXigidas pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, sendo que
'

em 31 .de dezembro de 2010 possuía' uma Provisão para Ev.entos Ocorridos e não Avisados - PEONA no montante de R$ 1.807.446
e Provisão de Eventos a Liquidar no montante de R$ 2.244.656. No mês de janeiro de 2010, revertemos a Provisão' de Risco Para o
resultado do exercício no montante de R$ 1.342.168.

"

,

Em relação aos Recursos Humanos, destacam-se as seguintes informações:
'

-

Recursos Humanos illJl z.rum
Número de Empregados 34 ª5 .

Treinamentos R$ 8.282 R$ 2.436
Impostos/Taxas/Contrib/Previdência Social R$ 302.166 R$ 225.050
Benefícios R$157.363 R$134.757

Nível Educácional 2.IWl 2ºº-9
2° grau completo 3 4
Tecnólogo incompleto 2 1

I,
' Tecnólogo completo 7 6
Superior íncompleto 9 11
Superior completo 10 10,
Pós Graduação 3 ,3
TOTAL 34 35

\
,

I,

"

� .

Esses são os resultadósdo UNIÃO SAUDE S/S·LTDA, no exercício de 2010, obtidos CDm empenho do seu Conselho de Administração,
somando-se a eficiência administrativa do seu corpo de colaboradores, CDm 13 apolo e confiança dDS clientes, fornecedores e prestadores
de serviços.

Jaraguá do Sul, 27 de janeiro de 2011.

A ADMINISTRAÇÃO

UNIÃO SAÚDE S/S LTDA.
JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE
Valores expressos em Reais

ATIVO 2010 2009

7.292)90 6.486.870

40.295 1.594.827

7,252.495 4.892.043

6.580.606 2.955.692

115.394
-

214.270
103.695 207.353
11.699 6.917

52.143 .. 599.552

498.835 242.494 .

5.517 880.035

290.303 171.799 '

144.693
-

22.552

132.519 138.039
'

13.091 11.208

7.583.093 6.658.669

UNIÃO SAÚDE S/S LTDA.
JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA

-

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCíCIOS FiNDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE,

Valores expressos em Reais

CONTRAPRESTAçõEs EF-rnVAS DE

'OPERAÇQES DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE .

Contraprestáções liqUidas
Variação das Provisões Técnicas
Tributos Diretos de operações com Planos de Assistência
a Saúde da Operadora

'

EVENTOS INDENIZÁVEIS LíQUIDOS
Eventos Indenizáveis

, ReCuperações de Eventos Indenizáveis

Variação da Provisão de Eventos Ocorrídos e Não Avisados

RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

.

, Outras Receitas Opêracianais de Assistência à Saúde Não
RelaCionadas com Planos de Saúde da Operadora
Outras Despesas Operactanaís de Assistência à Saúde NãD

, Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora

RESULTADO BRUTO
Despesas de Comercialização
Despesas Administrativas
Outras Receitas Operaclonais
Outras Despesas Operacionais

Provisão Para Perdas sobre Créditos
Outras

Resultado Financeiro Líquido
Receitas Financeiras

,
Despesas Financeiras

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS·
E PARTICIPAÇÕES

,

lmposto de Renda

CDntribuiçãD Social
lmpostos Diferidos'

,

LUCRO (PREJUíZO) LíQUIDQ DO EXERCíCIO

2Ql0
.�: '

..
-

35.895.267
"

34.905.762
1.342.168

(352.663)

(30.830.762)
(30.869.682)

745 -,596

(706.676)

5.064.505

916.309

(453:952)

5.526.862
_(1:709.733)
(2.869.305)

355.880

(486.409)
(227.775)
(258.634)
415.728
488.699

, (72.971)

1.233.023

1.233.023 '

(237.802)
(94.249)

2D09, H'"

":,'

30.15�,131
30.538.092
(129.385)

(254.576)

(zIID15,1Z�)
(27.302.013)

822.573

(535.684)

3.139.007

1.847.662

(1.291, .339)

3.69§.aaD
(1.442.333)
(2.433.154)

84.667

(476.957)
(52.330)
(424.627)
295.285
336.58-1

(41.296)

(271.162)

(277.162)

UNIÃO SAÚDE S/S LTDA.
JARAGUÁ DO SUL --SANTA CATARINA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAS DOS EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE D'EZEMBRO DE
Valores expressos em Reais

Atividades Operacfonais

(98.216)

(375.378)

.... . .. ": 7: .... - .. - - - ---�-- .. ---- .

. - . - �. , .-

CIRCULANTE'
,

'

Disponível ,4
UNIÃO SAÚDE S/S LTDA.
JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA

..

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LíQUIDO PARA OS
EXERCícIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009

'
'

R,ecebimentDs de planos de saúde
Outros recebimentos operacionaís '

Heceblmento de juros de aplicações financeiras
, Resgate de aplicações financeiras
( - ) Paqarnentos 'a prestadores de servços de saúde

( - ) Paqarrientos de, comissões ,

( - ) Pagamentos de pessoal
( - ) Paqamentos de serviços-de terceiros '

( - ) PagamentDs de fríbutos

( - ) PagamentDs de contlnqênclas
( � ) Paqarnentos de aluguéis
( -) Paqarnentos de publicidade
( - ) Outros paqamentos operacionais
( - ) Aplicações financeiras

,Caixa líquido utilizado rias atividades opera'cionais

Atividades de Investimento

( - ) Paqamentos de aquisição AtivDS lrnobilizados

( - ) Pagamentos de çastos CDm Ativos Intangíveis
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos

'

" ,

Atividades de Financiamento

IntegralizaçãD de Capital'
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento

Aumento (Redução) líquido ao caixa e équivalimtes de caixa

Caixa e equivalente de caixa no início do períOdO
Caixa e equivalente de caixa no fim do período

'

\ . 1.010 "2009

36.300.587
'

32.325.650
545.409 613:141

19.676
8.964.643 1.300.000

(28:711.654) (27.555.319)
(1.671. 721), (1.386.641)
(625.270) (447.119)
(808.455) (665.176)

(2.157.796) (1.806.715)
(136.213)
(66.492) (76.602)
(246.967) '(229.883) -

(700.786) . (839.781)'
(12.205,496) (1.260.050)
(1.520.211 ) (8.819)

. (29.231)
,

(5.090)
(34.321)

, (1.554.532)

1.594.827
40.295

(92.532)

'(92:532)

1.500.000
1.500.000

1.398.649

196.118
1.594'.827

Realizável

Aplicações financeiras

Crécti(os de operações com-planos de assistência à saúde
, cootreprestaçao pecuniária
Outros crécltos de operações CDm planos de assistência à saáde

4·

Créditos operacionais de prestação de serviços de assistência ã saúde

Tííulos e créditos a receber 5

_

. Outros'valores e bens

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Realizável a IDngD prazo 10

lrnobilizadn 6.1

Intangível 6.2

TOTAL DO ATIVO

,,'

UNIÃO SAÚDE S/S LTDA.
JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE
Valores expressos em Reais'

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE

2010 ' 2009

4.646.792 4.823.401

_ 4.052.102 4.167.835

-
1 :342.168

2.244.656 1.724.898
1.807.446 1.100.769

247.667 220.017 '

247.667 220.017

164.924 183.483

182.099 - 252.U66

250.213 50.152

250.213 50.152

2.§86.088 1'.785.116 '

, 1.560.000 1.560.000
1.126.088 225.116

7.583.093 6.658.669

,

Provisões técnicas de operações de assistência à saúde
Provisão de rtsco
Provisão de eventos a liquidar
Provisão para eventos ocorridos e não avlsacos.

Débitos de operações de assistência a saúde

Cornerclaâzação sobre operações

7.3
'

7.b
, 7.c

Irbutos e Contrlbuições a Recolher 8

Débitos üiversns 9
/

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Provisões, ,10

PATRIMÔNIO LíQUIDO

Capital social.
Reserva de Lucros a realizar

,13

. TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LíQUIDO

, ,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO lUCRO líQUIDO COM O CAIXA líQUIDO GERADO
ATRAVÉS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

20092010.

(375.378)lucro (Prejuízo) líquido
.

.
.

'Ajustes para conciliação do resultao do período com a geração de caixa das atividades operacionais:

Depreciações
Provisão para perdas sobre créditos
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde

lucro ajustado'
.

37.958 31.677
227.775 . 52.330

(115.733) 1.134.839
.

1.050.972 843.468

(3.624.914) (182.532)
.. (128.899) (122.374)

547:409 (415.125)
.

(256.341) (201.334)
874.518 (210.162)

(122.141) 43�.723
(2.710.368) (�95.804)

27.650 '70.869

(18.559) 35.812

(69.967) 89.837
200.061 (353.001) .

139.185 (156.483) .

(1.520.211 ) (8.819)

(Aumento) e decréscimo de ativos operacionais
.

Aplicações financeiras .

Créditos de operações com planos de assistência à saúde
. Créditos operacionais de prestação de serviços de assistência à saúde
Títulos e créditos a receber
Outros valores e bens
Realizável a longo prazo

Aumento e (decréscimo) de passivos operacionais
Débitos de operações de assistência à saúde
Tributos e encargos sociais a recolher
Débitos diversos
Provisões de longo prazo

Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais

UNIÃO SAÚDE S/S lTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS As DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO'DE 2010 e 2009.

. .

Valores expressos em Reais

� . CONTEXTO OPERACIONAL
O União Saúde S/S Ltda. é uma Sociedade Civil por quotas de responsabilidade limitada, constituída em 23 de .dezembro de 1998. O

objetivo socíaré a operacionalização de Planos Privados de Assistência à Saúde, através de meios de execução próprios ou mediante

contratação e/ou credenciamento de terceiros, legalmente habilitados.
.

A Operadora encontra-se cadastrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar _ ANS, como operadora de Planos de Assistência

a Saúde sob o número 31.460�9.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
O balanço patrimonial e. as demonstrações do resultado do exercício, as mutações do patrimõnio líquido e a demonstração do fluxo

de caixa do exercício social findo em 31 de dezembro de 2010, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, levando em consideração o processo de convergência às normas internacionais � IFRS pleno,' as normas emanadas da

.

legislação societária e as normas instituídas pela ANS.

�. PRINCIPAIS CRITÉRIOS CONTÁBEIS ADOTADOS
As práticas e as estimativas contábeis adotadas pela Operadora em 2010 estão adequadas à Resolução Normativa nO 207, e Instrução
Norrnatívan" 36, ambas emitidas pela ANS, em consonância com as Normas do Conselho Federal de Contabilidade.

.

.

A Operadora observa o regime de competência para o registro de suas transações, exceto quanto aos Eventos Indenizáveis, que são

reconhecidos contabilmente nas datas das apresentações das 'contas, combinado ainda com as seguintes práticas contábeis e fiscais:
- �,

J •

a) Apresentação dª-.s Contas - Os direitos realizáveis e as obríçações vencíveis após os 365 dias subseqüentes à data das

demonstrações contábeis são considerados como não circulantes;

b) Ativos circulantes e não circulantes:

- Aplicações financeiras - Estão registradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do

exercício, segregadas entre aplicações vinéuladas à provisões técnicas e aplicações não vinculadas.

- Créditos d.e operações com planos de assistência à saúde _ São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos

títulos representativos desses créditos, em contrapartida à conta de contraprestações efetivas de operações de 'assistência a

saúde, provenientes de contratos vigentes na (lata do balanço ti pelos valores a receber referentes a ressarcimentos de eventos.

A Operadora constituiu Provisão para Perdas Sobre Créditos - PPSC, rio montante de R$ 330.793 (2009 - R$ 120.454),
considerados suficientes para fazer face às eventuais perdas na realização de créditos à receber.

- Demais ativos _ Os demais ativos são demonstrados pelo valor de custo, acrescido, quando aplicável, dos rendimentos e

das variações monetárias auferidas. Não existem créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais e de base neqanva de

contribuição soclaí.
.

- Imobilizado -, Demonstrado pelo custo de aquisição, líquido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método

linear, de acordo com a vida útil estimada dos bens, cujas taxas estão divylgadas em nota explicativa n° 8.1 ;

- Intangível _ Correspondem aos direitos adquiridos que 'temam por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da

Operadora ou exercícios com essa finalidade, os quais são amortizados de forma linear no decorrer de um período estimado

de benefício econômico.

c) Provisões técnicas de operações de assistência à saúde _ As ,regras e procedimentos para a constituição das provisões
técnicas estão estabelecidas na Resolução nO 209, de22 de dezembro de 2009, conforme mencionado na nota explicativa nO 9;

d) Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro - São calculados e provisionados de acordo com a legislação fiscal

vigente.

e) Estimativas contábeis - A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
.. requer que a Administração efetue estimativas e adote premissas no seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados .

de certos ativos, passivos e outras transações, tais como determinação de taxas de depreciação do ativo imobilizado e provisões
para devedores duvidosos se necessárias, entre outras. A liquidação de transações envolvendo estimativas poderá resultar em

valores diferentes dos estimados, devido às premissas utilizadas inerentes ao processo de sua determinação.

�. ATIVOS. LIVRES .

Referem-se ao saldo das contas caixa, bancos conta depósitos e aplicações financeiras não vinculadas a provisões técnicas e/ou

qarantias judiciais.
.

2010 2009
40.295

6.580.606
1.594.827
2.955.692

Disponível
Aplicações Financeiras

( - ) Aplicações Financeiras Vínculadas a

Provisões Técnicas (2.982.851 )
3.638.050

(2.536.211 r .

2.014.308

5. TíTULOS E CRÉDITOS A RECEBER
.êrn 31 de dezembro os saldos de títulos e créditos a receber de curto prazo, compõem-se dos seguintes valores:

2010 2009
Imposto de renda pessoa jurídica a recuperar
Contribuição social sobre o lucro a recuperar
Adiantamento de salários, férias e outros
Imposto sobre serviços a recuperar

162.170
56.394

. 15.659
8.271

242.494

102.298
8.542
23.844

364.151
498.835

A operadora obteve sucesso em ação ordinária de restituição de valores pagos indevidamente de ISS, do período compreendida enm
setembro de 2001 e novembro de 2003, devido à inclusão indevida de valores na base de cálculo do tributo.

.

..

6. ATIVO NÃO CIf'CULANTE

6.1IMOBILlZADO
.

a) Demonstrativo de custos de aquisição, depreciação acumulada e valor liquido.

Taxa de
Depreciação 2º1º 20º9

Conti! Em % i!n!!i!1 C!!�to Dl!prl!�ii!çªo Líg!!idO Líguido
'.

Benfeitorias em imóveis 25% 52.725 (19õ782) 32.943 44.241
Móveis e utensílios 10% 108.611 (62.880) 45.731 51.174
Equiptos. de informática 20% 185.818 (136.473) 49.345 38.124
Direito de uso telefone 4.5QO 4.5QO 4.500

,351.654 (219.135} 132.519 138.039

b) Reconciliação do valor contábil no inicio e no fim do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010.
Saldo Baixas
Inicial Adições Líguicfas

Benfeitorias em. imóveis
Móveis e utensílios
Equiptos. de informática
Direito de uso telefone
TOTAL

Depreciações
Saldo

. Final
32.943
45.731
49.345
4.500

44.241
51.174
38.124

. 4.500

2.899
26.332

(11.298)
(8.342)

(15.111 )

(34.751\ 132.519138.039 29.231

6.2 INTANGíVEL

a)Demonstrativo de custos de aquisição, amortização acumulada e valor liquido.

Taxa de
Depreciação 2º1º 2ºº9

CODti! Em % i!n!!i!1 C!!�lo - Amorti�i!ção LígUido Líguido

Softwares 20% 1'I[74Q (�.649) 13.Q91 11.2Qª
18.740 . (5.649} 13.091 11.208

b) Reconciliação do valor contábil no inicio e no fim do exercício encerrado em ,31 de dezembro de 2010..

Saldo Baixas Saldo
Inicii!l' Adições Llguidi!s Amortizi!ções Final

Softwares 11.2Qª �.Q9Q (3,2Q7) 13.Q91
.TOTAl 11.208 5·º9º (�.207} 13.º91

7. PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

r a)Provisão de risco _ integralmente revertida para o resultado do exercício em 01 de janeiro de 2010, no montante de R$ 1.342.168
conforme estabelecido pela Resolução Normativa nO 206/2009.

b)Provisão de eventos a liquidar _ Conforme Art. 15 da Resolução Normativa nO 209/2009, o montante de R$ 2.244.656 (20m
R$ 1.724,898) é registrado com base nos avisos de cobrança dos serviços médico-hospitalares realizados pelos prestadoret
de serviços, efetivamente récebidos pela Operadora até o fim de cada mês, em contrapartida às contas de resultado de eventos
indenizáveis. '. .

.'

c)Provisão para eventos ocorridos· e não-avisados - PEONA .: Conforme Arts. 16 e 17 da Resolução Normativa n° 209/2009
a PEONA total calculada para 31 de dezembro de 2010 é de R$ 3.614.890 (2009 R$ 3.241.815), e de acordo com a mesrru

resolução, poderá ser-observada a proporção de 1/72 avos a cada mês, a partir de janeiro de 2008. A PEONA mínima exigida pan
31 de dezembro de 2010 é de R$.1.807.446 (2009 R$ 1.100.769). A PEONA está contabilizada pelo seu valor mínimo.

8 . TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

Em 31 de dezembro os saldos de tributos e encargos sociais a recolher de curto prazo, compõem-se dos seguintes valores:

2010 2º09
Imposto Sobre Serviços _ ISS
INSS a Recolher
FGTS a Recolher.

, PIS a Recolher
COFINS a Recolher
IRRF a Recolher
Contribuição Social Retida na Fonte a Recolher'
Outros Impostos e Contribuições a Recolher

31.425
42.292
6.490
3.329
15.365
31.660
52.913

9

17.041
43.495
7.500
1.462
6.746
34.329
54.320

'31
164.924 183.483

.

9. DÉBlTOS DIVERSOS

Em 31 de dezembro os saldos de débitos diversos de curto prazo, compõem-se dos seguintes valores:

Salários a pagar
Provisão de férias
Fornecedores de serviços
Antecipações recebidas
Alugueis a pagar

2º10 2ºº9
37.454
81.525
9.889
47.919
5.312

29.299
75.170
20.563
121.934 .

5,100
182,º99 252.º66

10. PROVISÕES

Na data das demonstrações contábeis, a Operadora apresenta as seguintes provisões registradas no passivo não circulante e O! • ,

depósitos judiciais registrados no ativo não circulante, respectivamente, como segue:

PASSIVO
.

ATIVO
Qbriqi!�ões tributáFias DepÓsitos Judiciais
201º 2009 201º 2º09

SUS
.

SEBRAE
T�ABALHISTA
CIVEL
INSS
TOTAL

119.231
2.310
600

22.552 22.552

200.061

27.600
22,552

27.600
22.552

250.213 50,152
.

144.693 22.552

11. CONTINGÊNCIAS

11.1. Em dezembro/2010 a operadora ajuizou a AÇÃO DECLARATÓRIA N° 5001370-32.2010.404.7209, cujo, objetivo' é (

reconhecimento do prazo prescricional de cobrança dos pedidos de ressarcimentos efetuados pela ANS - Agência Nacional di
Saúde Suplementar por atendrnentos realizados pelo SUS.

11.2. Em 23 de outubro de 2008, a Operadora recebeu um auto de infração da Diretoria de Fiscalização da ANS, a qual concedei
. prazo para defesa administrativa, cuja multa base se aplicada, terá como valor original a quantia de R$ 100.000. A assessora

'jurídica da Operadora apresentou defesa alegando prescrição de prazo por tratar-se de fato originado no exercício de 2002.

11.3. Existem ainda, outras ações qualificadas de perda possível pela assessoria jurídica que estão assim distribuídas:

..

.1
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MAU TEM �
Chuva será 'mal

,

distribuída
A previsão para esta quarta-

, I

feira é de sol aberto em grande
"parte 'de Santa Catarina, com

poucas nuvens. Porém, panca
das ocasionais de chuva podem
ocorrer por todo o dia, commaior
probabilidade durante à noite.

PREVISÃO DO TEMPO

CHUVA
VAR�ÁVE1.
Presença de sol em todas

,

. as regiões de SC', com ,

nuvens no leste e norte
do Estado, é chance de
chuva isolada à noite.

Jaraguá do Sul '

,e Região
,

HOJE
SENSACÃO

-
"��

'Tempo frio,
no interior de,
Santa Catarina

, As temperaturas previstas para'
o Estado para o dia de hoje conti
nuam amenas, com frio um pouco.
mais intenso para o oeste eo sul de
SantaCatarina. Frio émais iritenso
durante amanhã, com temperatu
ras mais agradáveis à tarde.

MíN: 19°C
. MÁ)(: 28°C

QUINTA
MíN: 19°C,
MÁ)(: 29°C

SEXTA
, MíN: 19°C

MÁ)(: 300e

SÁBADO
MíN: 19°C
MÁ)(: 29°C

<pi�� �\,0 '

�I���l
�� � , U

riublado Instável
--
Tróvoada

r.,

.Ensolarado Parcialmente
�jub!ado

Chuvoso

.I

Quantidade Valor- R$
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e div.ulgaçõe
Margem de solvência - Calculada conforme os Arts, 6 a 8 da Resolução Normativa n° 2.09/2009, a margem de solvência -apreseotados nas demonstrações financeiras, Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, inciuindo a avaliaçã
corresponde a suficiência do patrimônio mínimo, ajustado da.operadora em relação a margem de solvência total de R$ _' dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro.Nessa avaliação d

�,8�2�01_9, que de acordo c�m � !!lesm� resolução, poderá ser observada a proporção de 1/1 �� avos a cada mês, a partir de riscos, o auditor considera os contróles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeira
Jane�o �e 2QO,8, O patnmonlo rnmmo ajustado da operadora, no valor de R$ 2.672.998, e suficiente para cobnr a margem de da empresa para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de, expressar um
solvência eXigida para 31 de dezembro de 2010 no montante de R$ 2.667.606.

,

'

,opinião sobre a eficácia desses controles intemo§ da 'empresa. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das prática
contábeis utilizadas e a razoabilidade, das estimativas contábeis feitas pela admlnlstraçác, bem como a avaliação da apresentação da

demonstrações financeiras tomadas e� conjunto.

Tipo
3
1 f�

2
'1 '

2
1
2
4
3

Fornecimento de serviços
Reembolso de serviços
Trabalhistas
Fornecimento de rnecícamentos
ANS
Reajustes de mensalidades
Indenizatória
Rescisão Qe plano de saúde

. Outras

123.191
26.958
40.000
9.243

32.400
6.163
47.940
'40.088

,

40.011 '

, 365.994

11.4. Existem também ações judiciais, tanto no pólo ativo quanto no pólo passivo, todas acompanhadas pela assessoria jurídica,
cujos processos se encontram tramitando sem valores definidos, e com risco de perda considerado remoto.

2. RECURSOS PRÓPRIOS MíNIMOS E DEPENDÊNCIA OPERACIONAL

Através da Resolução Normativa nO 209, de 22 de dezembro de 2009 e Instrução Normativa nO 38', de 28 de dezembro de 2009, a

ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar instituiu critérios de manutenção de RecursosPróprios Mínimos e Dependência
Operacional, a serem observadas pelas, operadoras de planos privados de assistência à .saúde, cuja situação em 31 de"
dezembro de 2010 é a seguinte:

,

"

"

a) Patrimônio mínimo ajustado - PMA - Conforme os Arts. 3 a 5, da Resolução Normativa nO'209/2009 e de acordo com o

segmento e região de atuação, o valor do patrimônio líquido mínimo e)5:igido para 31 de dezembro de 2010 é de R$ 228.109.
Em 31 de dezembro de 2010; a Operadora possui patrimônio líquido ajustado conforme a Instrução Normativa flo 38 de R$
2.672.998, o quaré superior ao patrimônio líquido mínimo exigido para esta data.

' .

ti)

c) Dependência operacional- Conforme disposto nos Arts. 20 e 21 da Resoluç:ão Normativa n° 209/2009, esta Operadora não
possui dependência operacional, não sendo obrigada a manter atvos garantidores para cobertura.

3. PATRIMÔNIO LíQUIDO
O valor do Capital Social totalmente subscrito e integralizado é representado por 1.560.000 (um milhão quinhentos e sessenta mil)
quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um-real) cada, totalizando R$ 1.560.000 (2009 - R$ 1.560.000), ,

4. EVENTOS SUBSEQUENTES . ,

• Em, atendimento ao císposto na Reso,lução - RDC nO 83, de 16/08/2001, foi submetido à aprovação �a ANS - AgênCia Na�ional de
Saude Suplementar, Instrumento particular de contrato de compra e venda de quotas, .ernre os ate entao detentores da totalidade do

capital social, Sociedade Divina Providência e Comunidade Evangélica Luterana de Jaraguá dó Sul, na condição de vendedores e na

condição de compradores: Hans Dieter Didjurgeit, Mi Leandro Gonçalves, Alcides João Pavanello e Valdá Stange. •

Em 26 de janeiro de' 2011, a operadora recebeu ofício emitido pela ANS deferindo o pedido dá transferência do- controle societário,
devendo a administração da operadora, providenciar a transferêncía do controle em órgão competente no prazo máximo de 30 dias.

...

5. COBERTURA DE SEGUROS
A política de seguros obedece às orientações técnicas de especialistas e de conformidade com o grau de risco envolvido, sendo

considerada adequada para cobrir eventuais cercas, em caso de sinistro.
.

Ja!aguá do Sul (SC), 27 de janeiro de 2011.

,

ARI LEANDRO GONÇALVES
Administrador

ILÁRIO ÓRUCH
Contador CRCSC 6.984/0-4

DEVANIR DANNA
Presidente

Aos'Sécios e Diretores de
UNIÃO SAÚDE S/S LTDA.

,

Jaraguá do Sul - se

Examinamos as demonstrações financeiras de UNIÃO SAÚDE S/S LTDA., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembr

de 2010 e as respectvas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquida e dos fluxos de caixa para o exercício find

naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da adniinistração sobre as demensírações financeiras

A administração da empresa é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo co

ás práticas contábeis adotadas no Brasil .e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração d
, demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Rilspons�bilidade dos auditores independentes

Nossaresponsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstraçôes financeiras com base em nossa auditoria, conduzid
.

de acordo com as normas brasileiras e, internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas, pelo
auditores e que á auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeira
estão-livres de distorção relevante.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opiniân.

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
posição patrimonial e financeira de UNIÃO SAÚDE'S/S LTDA., em 31 de dezembro de 2010, o desempenho de suas operações e os seu

fluxos de 'caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. ...

Ênfase

Conforme nota explicativa nO tc., a provisão para eventos ocorridos e não avisados':'" PEONA, foi constituída em conformidade com

RN nO 209 de cezembro de 2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, no montante de R$ 1.807.446 de um total apurado na dat
do balanço no valor de R$ 3.614.890, sendo que a diferença poderá ser complementada nos próximos 36 meses. '

Blumenau (SC), 27 de janeiro de 2011.

ACTUS AUDlTORE'S INDEPENDENTES S/S.
CRC·SC nO. 001.059/0-7
Mauro Adilson Müller:.... Sócio Responsável
Contador CRC-Se nO 021.958/0-9

, ,(
,
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Na área

Henrique ..

.

Porto

. Moleque Travesso
Dois

atacantes revelados e esquecidos pelo Juventus deram,
show na rodada do fim de semana. Na Copa Norte, Iai
son marcou três gols na vitória da JJ Bordados/Conservas
VidaVerde sobre o América:por 4x3. Ele é o artilheiro da '

'

competição com nove tentos, ao lado de Cupim (Iuventus/Ioín
ville). Já no Varzeano, Maba balançou as redes adversárias três

vezes, na goleada daKiferro sobre a Bell'Arte por 4xO. Ambos pas
saram pelas mãos do mago Biro, hoje responsável pelas catego
rias'de base do Caxias, em Joinville.

Amador -,

o confronto entreVitória e Iuventus pela Copa Norte foi extre-
mamente pegado dentro de campo. Porém, fora dele as equipes de
ram exemplo ao confraternizarem comum churrasco ao final do se

gúndo jogo. Enquanto isso, a partida entreVila Lenzi e Noite a Fora

pelo Campeonato de Seniores quase não aconteceu. Tudo porque
o pessoal daVila esqueceu de levar os meiões. A solução foi apelar
para os adversários e até mesmo para o trio de arbitragem. Este é o

'

nosso futebol amador, com suas histórias peculiares.'

,

Parece estràhho, "mas Ílão é.
-

Na noite de hoje as duas equipes
,. de 'ftatshl aduitQ de ,Jaragtlá, ao
'Sul entram erríquadra, umapela

. Liga Futsal e outra pelo Catari

nense.A diferença é'qfie as me
ninas jogarão pela Liga e os ga
rotos p�lo Estadual. Ppr falar na
ADIlFME, o logotipo da FME

.Joi est�mpa�Oino V-l1iforme ..,

,'. . 1 11 .,

Base
:

,,!

A eqÚlpe de fÚtsà} suh-l l
.masculino de Jaraguá do Sul,
Urbano /Çolégio-Evlp,gélico /
PME, estreou em casa no fim
de semana no Catarlnense.
<:51 comandadds de Rícârdo
Kuhn conquistaram

-

duas
:

boas �tórias 'sobre a AABBI /'
,.

. '. ,

Joinville, por4x2,'�,o Recriar-
t�jCaII;lb��iÚ, po" 1 .

Guaramirim Natacão
_"

Analisando os regulamentos A equipe Urbano/FME parti-
das competições promovidas cipou no, fim de semana do Cam- ,

pela Secretaria de Esportes e peonato Catarínense Absoluto de

Lazer de Guaraniirim, uma coi- Natação. Destaques para Nicóli

sa me chamou a atenção: exis- ' 'Boico (bronze nos 200m med

tem artigos específicos sobre os ley) e Bianca Ew�d (bronze nos

direitos de imagem e sobre 'as ,100m borboletai.além da equipe
condições físicas dos atletas. São .de revezamento feminina prata
ideias interessantes, que deve- nos 4xl00m livre e de bronze noS

riam ser seguidas pela região. 4x200m livre e 4xl00 4 estilos.

,Oitadino
.Aconteceu ontem, na

'

sede da Liga Iaraguaen-.
se de Futebol, a definição
da tabela do Campeonato
Citadino, competição' que
contará -com oito equipes
,e será preparatória p'ara a

Primeira Divisão. Na pri- .

meira fase' elas foram 'divi

didas em duas chaves, onde ·

jogam entre si para apontar
os quatro semifinalistas.

Copa Noite I ..

Pormuito pouco o JJ Bor
dados não colocou um pé na,
final da Copa Norte.'No do

mingo a equipe do técnico
Beto Dalle Coun teve uma

grande atuação na segunda
etapa, mas vacilou por dois
minutos e levou dois gols,
Ainda pode jogar pelo em

pate no j-ogo, devolta, o que
não deixa de ser tem uma

.

boa vantagem

,
'

Nt\TAÇÃO
MariaHelena inicia

.

'

treinospara.I»atajasc
Após troféu, paratleta intensifica treinamento nas piscinas :_

GUARAMIRIM

.
'

Superação e força de
vontade não faltam
para novos desafios
na vida da paratleta
Maria Helenà Eggert.·
(

[(pois
de encerrar a tempo

ada2010/2011 do 7aCircui-' ,

o Mercosul de Travessias,
com a conquista do troféu

de primeiro lugar no ranking, ago
ra, a nadadora se prepara para o 7°

Parajasc (Jogos Paradesportivos de
SantaCatarina), que acontece de 2 a
8 de junho, em SãoMiguel do Oeste.

Paratleta
comemora

os 'resultados
No sábado, 16, Maria Helena

. participou da última travessia do

Circuito Mercosul, na praia de Ita

perna, e levou paracasa o ouro. O

circuito passou por seis praias do
Estado e a nadadora chegou ao

,

pódio em todas as maratonas que

disputou. Na final, Helena mar

cou seumelhor tempo de todas as

temporadas: 36min45seg. Com dia

,de sol e poucas ondas, a paratl.e
ta alcançou 92 pontos no rankíng

, e garantiu a vitória na categoria
máster PPNE (Pessoas Portadoras
de Necessidades Especiais). "Eu

estou muito satisfeita com minha

vitória.A felicidade é tão grande que
não consigo nem descrever.Aúnica

tristeza é não ter conseguido ficar

para a premiação e trazer meu tro

féupara casa.lamentou.

O evento, realizado pela Fes

porte (Fundação Catarinense de

Esportes), é considerado a maior

competição paradesportiva do

país, em número de participantes
e por reunir os quatro segmentos:
deficientes' físico, intelectual, vi
.sual e auditivo. Esta-será-a quinta
vez que Maria'Helena participa
da competição e, para a paratleta,
os critérios de classificação dos

jogos são mais justos, em relação
a outros campeonatos. 'Numa es�'·

,

cala de dois a dez, quanto menor
o número, maior é a deficiência

apresentada. Maria Helena se en

quadra nas categorias sete e oito.,
E as preparações para o novo

,

Guaramirim (47) 3373-02n
Jaraguá 00 Sul (47) 3370-6173

Esporte' 21

l

Acidente tira
,', Kreis Jr (

desafio já começaram. Ela con

tinua treinando três vezes por
semana, por cerca de uma hora,
mas a diferença está na intensi

dade e velocidade, já que as pro
vas serão de curta distância (50 e,

íOOm) nos estilos costas e crawl,
técnica em que mais se destaca.

Aparatletapatrocinadapelo IOf
nal O Correio do Povo não se con-

,

tenta' em apenas nadar-para man-
ter-se saudável. "O que me motiva

mesmo é competir.Melhora'a auto
estima, qualidade de vida e ânimo",
empolga-se,

• .Tita Pretti
r�dacao@ocorreiodopovo.com.br

ARQUIVO OCP

&.
�

,

Helena fez seumelhor tempo emmaratonas aquáticas com 36min45seg.

Rosa conquista
, segunda etapa

Por causa de um acidente so-
.

" O piloto de Guaramirim, Cristia
frido por Leonardo, Fortunato nos no Rosa, confirmou o favoritismo e

treinos -dassiâcatõrío« de sábado, venceu a segunda etapa do Brasilei-
16, ele e Kreis Ir. não partícíparam

'

rodevelocidade de'Ierra.que acon
da rodada dupla daMiiri_Challenge teceu em Cordeirópolis (SP). O pilo
Brasil, em Ribeirão Preto. O joinvi- ,

to lidera na categoria Fórmula 1600.

lense bateu forte seu mini cooper, Agora, Rosa se prepara para a etapa
mas não sofreu ferimentos graves. de Curitiba, nos dias 3 a 5 de junho.
Apróxima etapa será nos dia 14 e 15 Ele compete com o patrocínio da

.

'demaio emNova SantaRita (RS). Gaboardi eDipil,
'

--------------------�

Bourscheidt
'

, vence Brasileiro
Dois bikers da equipe jaragua

,

ense participaram-no tini de sema

na do campeonato Brasileiro, em
Feira de Santana (BA). Guilherme
Bourscheidt foi ouro na categoria
'juniormen e Mateus Povoas termi
nou em 8° na expert 17 a 24. Já no
Catarinense os destaques foramAn
derson Junior; Maria Izabelle e Feli
pe Gonçalves, que gaharam ouro.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Equipe 'encara O Síderópolís hoje pela terceira rodadada Divisão.Especial do Catarinense
-

JARAGUÁ DO sUL'

Quanto mais os jogos
da Divisão Especial
passam mais aumenta a

expectativa-da ADJiFME
pela vitória.

,

E
dessa vez, a esperança é

que os tão sonhados três
, pontos' saiam contra o Si-

derópolis/Unesc, hoje, às
19430, no ginásio XIX de Novem
bro. Entre os'motivos' para que
o primeiro triunfo se concretize
está o fato dos meninos jogarem
fora de casa. "Ainda não sabemos
como eles vão se comportar fora,
mas a expectativa é que joguem
mais relaxados", confirmou o au

xiliar técnico, Augustínho Ferra-

DIVULGAÇÃOjVIPCOMM ,

Em posição duvidosa, Rafael Sóbis abriu o marcador para oColorado

J -

..

o goleiro titular, Deividi,
acredita que, mesmo jogando
fora, a equipe tem tudo para sair'
de Siderópolis com uma vitória.

, "A tendência é que 'cada vez mais
o time melhore e vamos tentar

vencer", declarou. Depois de Si

derópolis, o próximo compro
misso daADJ será contra Capiva
ri, no dia 30, em Iaraguá do Sul.

• Genielli Rodrigues "

genielli@ocorreiodopovo.com.br

'"

-

Equipe jaraguaense treinou forte para consequir a primeira vitória

,Só a 'vitória interessa a Santos
'e Fluminense na Ubertadores "

DA REDAÇÃO
OS dois times brasileiros que

entram .em campo hoje pela
Libertadores precisam vencer
para seguir na competição con-

\
tinental. O Santos vai precisar
mais, que os dribles e do impro
yiso de', N�ymar e· Ganso para

.

superar o Deportivo Táchira,·
,

da Venezuela, e garantir a vaga
nas oitavas. Em caso' de

_
dois

, .empates no Grupo 5, Colo Colo
e Cerro Portefio (também' jo-_

, gam nesta quarta, em Santiago)
avançam na competição.

Para o jogo, -qire será às 19h30,
no Pacaembu, Muricy Ramalho
decidiu manter Danilo no meio

sífícação contra o Argentinos
Iuniors, às 21h50, na Argentina.
Último colocado da' Chave 3,
tom cinco pontos; o Fluminen

se, precisa vence! e ainda torcer

contra oNacional, que recebe o

América do México. Em caso de

empate entre mexicanos e uru
guaios, a vitória .do time carioca

precisa ser por dois ou mais gols
de diferença.

'

DIVULGAÇÃO

-

_ Muricy terá time completo hoje
'\ .

,

JOGOS PELO MUNDO
• 'TAÇA LIBERTADORES
'RESULTADO
ONTEM

,

ri, que comandará a equipe.
.v

Hering e Assis deve jogar ama-
Ferrari, que se intitula um co- nhã (hoje)", disse.

,

Iaborador do futsal adulto, estará
à frente dá equipe porque Vieira

, t '

está' afastado por motivos parti-
culares. "Estou com o time adulto,

- para ajudar,Além do mais amaio
ria dos jogadores são de Ioguínhos
Abertos e preciso acompanhá-los
de perto para a competição que
serei o treinador", informou.

A equipe jaraguaense deve'

começar jogando com Deívidi,
Cani, Iurk, Chruto e Kleber. Po

rém, Ferrari garante que, pelo
menos dez jogadores do plantel
devem entrar em quadra. "Es
tamos utilizando vários atletas

para chegar a um time 'ideal.
Recentemente dois do sub-17, o

_

pivô Felipe e o ala Assis, foram
promovidos para compor o elen
co do adulto. Felipe jogou éontra

Inter batê o Emelec e termina '

na liderança da'fase'de grupos
DA RÉDAÇÃO time, Falcão. segurou o time p-or de campo e tirar o marcador

No segundo jogo de Falcão' quase dez- minutos a mais nos
' Adriano, para o retorno de Elano.

rio comando do Internacional, 'vestiários durante o intervalo. Pela primeira vez no _ano, o time

a equipe colorada mais uma A equipe não' voltou diferente, santísta é oconsiderado ideal;

vez não encantou, mas venceu mas contou com dois erros para
com Jonathan �a lateral direita;

o Emelec por 2xO, no Beira-Rio, _

abrir o placar.'
'

Arouca, Elano, Danilo e Paulo

placar Suficiente para garantir O primeiro, do auxiliar,' que "Henrique Ganso no meio; e Ney
a liderança do Grupo 6 da Li- não viu que- Rafael Sóbis esta- mar no. ataque.

bertadores, com 13 pontos. No va em posição de impedimen- O Fluminense joga pela c�as:.
outro jogo da rodada, o Jagua- 'to quando recebeu o passe de

res perdeu de virada para o Ior-: ,cabeça de Leandro Damião no,
,

ge Wilstermann na Bolívia, por meio da área. Depois, do goleiro
2xl, mas ainda assim ficou em Klimovicz, que chegou a agar

segundo.
' rar o cabeceio do atacante, mas

O futebol bonito prometido ,

fez lambança e empurrou à bola

por Falcão não apareceu em ne- , para o próprio gol. No segundo
nhum momento no primeiro gol, mais-uma falha de Klimovi

tempo, O Emelec marcava bem cz, que deu rebote em um chute

e espelhava a formação tática ,de Guifiazu, Damião aproveitou
colorada. Precisando arrumar o ,0 rebote e marcou.

"

Internacional 2x0-Emelec
HOJE
19h30, Santos x Deportivo Táchira
21h30 - Argentinos Juniors x Fluminense ,

• COPA DO BaASlL
, ·'JOGOS DE IDA

HOJE
•

21h50 - Goiás x são Paulo,
, 21h50 - Flamengo x Horizonte-Cf

'

JOGOS DE VOLTA
HOJE
19h30 - Avaí x Botafogo
21h50 - Atlético-PR x Bahia "

-
\

AMANHA
JOGO DE IDA

21h ' Ceará x Grêmio Prudente

JOGO DE VOLTA
,

16h - Palmeiras x Santo André

, ,

Fla.e São Paulo
iniciam jogos
das' oitavas'

Mais quatro jogos serão rea

lizado hoje pelasoitavas de final
Copa do Brasil. Pelos corífron
tos de ida, o Flamengo recebe
o Horizonte (CE), às 21h50, e o

SãoPaulo visita o Goiásno mes
mo horário. Já os jogos de volta
são entre Atlético-PR e Bahia,
às 21h50, e Avàí e Botafogo, às

,

19h30': O Leão da Ilha pode até

empatar em até lxl, que ficará

_

com a vaga, já que o jogo ante-

rior ficou 2x2.
'

Diante de um adversário

pouco 'conhecido a ordem rio

Flamengo' é atacar o. Horizonte,
Como prometido' no início da

.semana, o técnico Vanderleí Lu -

,

xemburgo vai com uma forma

ção ofensiva,'em busca de cons

truir boa vantagem de gols para o

jogo da volta, no Ceará .

Já o São Paulo, depois, de
pegar times de 'menos expres
,são tem o Goiás pela frente. O
técnico Paulo-César Carpegiani
contará com a velocidade da
sua equipe para surpreender os
esmeraldinos 'em pleno. Serra
Dourada. As baixas do time ti
tular são Lucas e Fernandinho.
Velozes, os dois desfalques se
rão substituídos por outros dóis
jogadores que também tendem
a colocar correria na partida: 11-
sinho e MarIos .

:
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Vítima de estupro
reconhece suspeito

.

,

Pedido de prisão preventiva deve serfeito hoje

.o governador Raimundo Colombo
autorizou ontem a nomeação de 28 auxi..
liares demedicina legal.A autorização foi
realizada após solicitação do diretor-geral
do IGP (Instituto Geral de Perícia), Rodri

go Tass, e as contratações referem-se ao

preenchimento das vagas previstas no

concurso do IGP em 2010.
O delegado regional, Uriel Ribeiro,

espera que o Estado envie ao IML de Ia

raguá do Sul dois auxiliares de medicina

legal. "Contamos hoje com o trabalho de
três médicos legistas, mas não temos ne-

_

nhum auxiliar.A promessa é de ·que dois
auxiliares viriam para a cidade quando
houvesse a nomeação", informou. O IML

de Iaraguá está sem profissionais para

transportar cadáveres desde agosto do,
ano passado. Em virtude disso, o serviço
tem sido realizado pelas funerárias. 'Maurício Francisco preferiu não' divulgar o nome do suspeito

Umajovem de 20 anos,
vítima de estuaro,
reconheceu o principal
suspeito como sendo o

autor do crime.

. esponsável pela delegacia
eCorupá,Maurício Francis
o, informou que o inquérito

....",que investiga o caso de estu

pro contra uma moça de 20 anos,

portadora de deficiência mental,
. está em fase de conclusão e .que a

intenção é enviar ao Fórum ainda

hoje um pedido de prisão preventi
vado suspeito de tercometido o cri-

.-

Mais funcionários
devem vir'ao IML

me, que não teve o nome divulgado mais .novos. Ela tinha acabado de
- para não atrapalhar o andamento chegar de Jaraguá do Sul, onde fre-

dos trabalhos policiais.
"

quenta aApae (Associação de Pais'
"Essa pessoa foi intimada a e Amigos dos Excepcionais). Logo

depor, mas não quis falar nada, após cometer o estupro, por volta

resguardando s�u direito de falar das 14h, o criminoso foi embora ..

somente em juízo", diz Francisco. e a vítima pediu ajuda a um vízí
O suspeito é um homem demeia _ nho, que acionou a PolíciáMilitar

idade, residente em Corupá e co- e os Bombeiros Voluntários. Um

nhecido da família da vítima e de exame de conjunção carnal foi re-
todos na região. alizado no dia seguinte ao 'esrupro.

O crime aconteceu no' dia 6 no IML (Instituto Médico Legal)
destemês, na Estrada Itapocu Cai- de Jaraguá do Sul e confirmou a

mão, interior de Corupá. No mo- violência sexual .

menta em que foi atacada, a víti
ma estava sozinha na casa onde
mora com a mãe e três irmãos

• Bisângela PeZiUtti
elis@ocorreiodopovo.com.br

ARQUIVOOCP

REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL
ESTADODE SANTACAl1\RINA

Tabelionato do Munícípío eComarcadeGuaramirim -

Christa IngeHilleWagner, Interventora
Rua28 deAgosto n° 1918- Telefone: (47) 3373-0404Horá

rio deFuncionamento: 8h30 às 12h e 13h30 às 18h
.

EDITALDE INTIMAÇÃO
. ,

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apre
sentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, .fi
cando os devedores intimados' a partir da publicação deste
edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), aler
tando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento
de resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de, em não o

fazendo, ser lavrado e registrado o protesto corresponden
te. A'presente publicação se deve áa fato de .a(s) pessoa(s)
indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desco-.
nhecidas, sua localização incerta, ignorada ou-inacessível,
ou forlern) residente(s) ou domiciliada(s) fora da'Círcuns

crição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém
se dispôs a receber a intimação no endereço fomecido pelo
apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c
1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 15022 Sacado: ADrR STREWW CPF: 004.247.109-
51 Cedente: SILMAQ S/AGNPJ: 79.922.639/0001-84Número
do Título: 40793*001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASILSA - AGEN
CIA GUARAMlRIM Data Vencimento: 10/04/2011 Valor:

1.141,45Liquidaçãd após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30; 'Edital:R$15,00 .

Protocolo: 14598 Sacado: ALIRIO ENGEL CPF: 430.127.449-
91 Cedente: COMERCIO DE VIDROS ROMlG TIDA CNPJ:
05.891.218/0001-05 Número do Título: 000.000.041 Espé
cie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL Data Vencimento:
23/03/2011 Valor:' 1.000,00 liquidação após a intimação:
R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital:
R$15,00

.

Protocolo: 1487,3 Sacado: BAR E lANCHONETE OTA
VIO TIDA ME CNPJ: 85.164.747/0001-38 Cedente: BAN
CO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ:
92.702.067/0001-96 Número do Título: 03040406 Espécíe
Duplicata de Venda Mercantíl por Indicação Apresentante:
BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 25/03/2011 Va-.
lor: 543,78 liquidação após a intimação:R$10,85, Condução:
R$ 60,53, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,OO,

R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 15026 Sacado: LUClMERI RICHTER DE OLIVEI
RA CPF: 754.652.219-68 Cedente: ULEANDRO MACHA
DO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 15/01·
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante:BANCODOBMSIT.SA - AGENCIAGUARAMlRlM
DataVencimento: 10/04/20Ü Vàlor: 300,00 liquidação após
a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$
33,30, Etjjtal: R$ 15,00

.

Protocolo: 14861 Sacado: ClAMAR SOUJÇOES.EM AÇO
E PRE-FABRICADOS ITDA ME CNPJ: 10.451.669/0001-53
Cedente: STYROVlllE COMERCIO DEt!vf}J'ERlAL PlAS
TICOS LTDA ME CNPJ: 72.449.697/0001-93 Número do
Título: 1858. Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
IndÍcação Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL
Data Vencimento: 01/04/2011 Valor: 1.260,00 liquidação
após a intimação: R$ 10;85, Condução: R$ 53,86, Diligên
cia: R$ 33,30, Editàl: R$ 15,00

Protocolo: 14794 Sacado: REGIANE RAQUEL MILLNTIZ
CPF: 055.762.189-57 Cedente: ULEANDRO MACHADO ME
CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 123 Espécie:·
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante;
ITAU UNIBANCO SAData Vencimento: 15/03r2011 Valor:
265,00 liquidação após a intimação:R$10,85, Condução: R$

.

51,64, Diligência; R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 .

Protocolo: 14795 Sacado: EGON ANTONIO RIEoO CPF:
020.116.919-31 Cedente: ULEANDRO MACHADO ME
CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número. do Título: 497 Espécie:
Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação Apresentante:
lTAU UNlBANCO SADataVencimento: 10/03r2011 Valor:
111,00 Liquídação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protoco
lo: 14992 Cedente: ULEANDRO MACHADO ME CNPJ:
05.338.614/0001-00 Número do Título: 497 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU
UNIBANCOSADataVencimento: 10/0112011 Valor: 111,00
liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14,
Dilígêncía: R$ 33,30, Edital: R$15;00

Protocolo: 15028 Sacado: ROSANERODRIGUES DE SOUZA
CPF: 007.241.119-80 Cedente: ULFANDRO MACHADO
ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 698/01
Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRlM
DataVencimento: 10/04/2011 Valor: 602,96 liquidação após
a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$
33.30, Edital: R$ 15,00

Protocolo:.14987 Sacado: VITAL INDUSIRIA E COMER
CIO DE ALIMENTOS FUNCIONAIS aDA ME CNPJ:
08.058.394/0001-40 Cedente: TRANSVIll.E TRANSPORTES
E SERVIÇOS aDACNPJ: 82.604.042/0001-04Número doTí
tulo: 0500234111 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação.Apresentante: HSBC BANKBRASILSA - BANCO
MUlTIPW Data Vencimento: 08/04/2011 Valor: 30,01 U
.quidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14,
Diligência: R$ 33,30, Edital:R$15,00

Guaramirim, 20 de abril de 2011.
Christa IngeHílleWagner, Interventora

Protocolo: 14914 Sacado: JOICE APARECIDA FWRlANO
CPF: 083.059.749-28 Cedente: COMERCIO DE CELUIA
RES BANDEIRAITDAME CNPJ: 10.722.871/0001-72 Núme
ro do Título: 9115003 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por IndicaçãoApresentante: BANCO SANTANDER (BRASIT.)

.

SA Data Vencimento: 10/03/2011 Valor: 30,38 Liquidação
após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 24,14, Diligência:

___�_'f ...._ .... ..._ ... ""

EDITAL DE lNTIMAÇÃO
REPÚBbICAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESAND\.CAl1\RINA

. Thbelionato do MwiicípioeComarca de JaraguádoSul
- Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

AveJÚdaMarechalDeodoro da Fonseca n° 1589
Telefone: (47) 3273-2390·Horário deFuncionamento:_09:OOhàs 18:00h

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDfD\LDEINIlMAÇÃODEPRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas da CGJ /SC, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis. a
contardestapublicação, sendo facultado odireito à sustação judicial deprotesto e ou oferecerporescrito osmotivos da sua

recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTI'5TO:
.

Apontamento: 173419/2011 Sacado: ADRlANE UNZMAYERVENERA Endereço: RUAWALDEMARWERNER 316 - CO-'
RUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: NEUBER MOVEIS E ELEfRODOMESTICOS Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo:

05854510W - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 168,40 - Vencimento: 13/03/2011
' ,

Apontamento: 175038/2011 Sacado: AlUNO HORONGOSO Endereço: RUA OSCAR SCHNEIDER 01 - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89260-640 Credor: BARRA CASADECONSlRUCAO ITDA-EPP Portador: - Espécie:DMl- N'Titulo: 12540/01-Mo
tivo: falta de pagamentoValor. R$1.037,00 - Vencimento: 16/03/2011
-----------------------_.:_--------------------------------------------------------------_.:_------------------------------------------------- .. -

Apontamento: 175016/2011 Sacado: ANTONIO DO PRADO Endereço: R HERCILHO ANACLEfO GARCIA 458 : SANTO
'

ANTONIO - Jaraguá do SulcSC - CEP: - Credor:WNARElli E RAPOSO ITDA -ME Portador. - Espécie:DMl- N'Título:
786/01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 373,33'-VenciIJ!ento: 04/04/2011

'

APontamento: 175094/2011 Sacado: AVEMAQ SUL INDUSTRIAL ITDA . Endereço: ALBERfO ZETPADEL 2.660 c jaraguã
do Sul-SC - CEP: - Credor: INDEK COMERCIO DE FERRO EACO !.TOA Portador. - Espécie:DMl- N°Titulo: 69158/A �

Motivo: falta de pagamentoValor: 1\$ 47.81-Vencimento: 14/02/2011 .
'

Apontamento: 175095/2011 Sacado: AVEMAQ SUL INDUSfRIAL ITDA Endereço: ALBERTO ZETPADEL 2660 - Jaraguá
do Sl!l-SC - CEP: - Credor: INDEKCOMERCIO DEFERROEACO ITDA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 6878?/A-
Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 127,64 - Vencimento: 16/02/2011

'

Apontamento: 17�25/2011 Sacado:AVEMAQSUL Il'IDUSTRIAL ITDAME Endereço: RALBERTOUTPADEL 6002 - JARA
GUADO SUL-SC - CEP: 89261-600 Credor: SlPARCOMERCIO DE PARAFUSOS EFER.RAMEN'rnS ITDA Portador: - Espé
cie:DMl- N°Titulo: 121637-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 123,75 - Vencimento: 04/03/2011

,

Apontamento: 1]5096/2011 Sacado: CAMARGO INSTAJ.ADORAElETEHID r:rbAME Endereço: RROBERfOZlEMANN

2959 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 892;;5-300 Credor: MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE Portador:
- Espécie:DMl- N°Titulo: 008406A - Molivo: falta de pagamentoValor: R$133,17 - Vencimento: 06/04/2011

Apontamento: 175068/2011 Sacado: ClAUDIO HENRIQUE EWALD Endereço: RUAGERMANO GRtITZMAC:HER 60 - JA
RAGUA DO SUL-SC - CEP: 89255-000 Credor: ASM TELECOMUNICACOES ITDA Portador: - Espécie: DMl - N" Titulo:
1929 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.550,00 - Vencimento: 31/03/2011 . ,

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

Apontamento: 173793/2011 Sacado: DAIANE NEUMANN Endereço: RUKRICARDO MARQUARDT 203 � CORUPA-.SC -

CEP: 89278-000 Credor: CAlDNI BAZAR Portador: - Espécie:DMI- N°Titulo: 01/04 - Motivo: falta depagamentoValor. R$
165,po - Vencimento: 16/03/2011

'Apontamento: 175097/2011 Sacado: DANIEL MENDES RIBEIRO Endereço: HENRIQUE MARQt'JARDT 630 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89255-078 Credor: METALURGlCA ECOMERCIOMARMlL ITDA Portador: - Espécie:DM}-N'Titulo: 1364
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 266,04 - Vencimento: 04/04/2011

Apontamento: 175043/2011 Sacado: DANIELE DE CARVALHO Endereço: RUADEOLINDAE N DE CARVALHO 100APf

04 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor:VALDOCIRHAASME Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: ,27070-2 - Motivo: falta

depagamentoValor: R$ 475,00 - Vencimento: 03/04/2011 '

.
.

·����;�;�:-i75ífi4i2õi-i��d��DAiüFXCOSD\SiLvÃ-fud��-RuÃ-HELEÕDõRO-BÕRGF5-82�-i��d�-S��-Sé
- CEP: - credor. COMERCIOVECELUlARESBANDEIRAlJDAME Portador: - Espécie:DMl- N'Titulo: 3149002 - Mo

tivo: falta de pagamentoValor: R$ 46.00 iVencimento: 10103/2011

Apontamento: 175032/2011 Sacado: DENILSONM. FAGUNDESROIAMENIO ME Endereço: RUABERfHAWEEGE315

SAlA05 - BARRADORIO c;ERRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 119260-500Credor: JOAO FERRARi Portador: CAPSULCAPACI
TORES Espécie: DMl- N°Titulo: 145-4/4 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 580,75 - Vencimento: 05/04/2011
----------------------------------------------------------------------------------------:----------------------------------------------.--------

Apontamento: 175000/2011 Sacado: EliANE DO SOUZA DO AMARAL Endereço: RUKANNA tECIlA FERREIRA 119 -

JARAGUA ESQUERDO - Jaraguá do Sul-SC � CEP: - Credor. BAll STREETWFAR COM DE CONFECCOES ITDAME

Portador: - Espécie:CH' N"Titulo: 900312-6 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$_1.266,49 - Vencimento: 03/12/2004

Apontamento: 174997/2011 Sacado: ESMERAWADOEGITO ITDA - ME - MaI'EL,EGITOS Endereço:RUAMANOELFCO
DACOSIA 2533 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-206Credor:ORlANDO BEVERVANSO NETO Portador: - Espécie: DMI -

N'Titulo: 1095 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 509,!lQ - Vencimento: 30/03/2011

Apontamento: 175042/2011 Sacado: FElIPE BERNARD Endereço:RUAEMMAZIERMANN 68APf 03 - Jaraguãdo Sul-SC
- tEP: - Credor:VALDOCIRHAASME Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 27137-2 - Motivo: falta de pagamentoValor:

R$121.00 - Vencimento: 03/04/2011
'.

_

Apontamento: 175230/2011 Sacado: FlAVIO RODRIGUES DE OLIVEIRALIDA EPP Endereço: RUA BERNARDC) DORN-
.

_

BUSCH690 - Jaraguá doSul-SC - CEP: - Credor:GASTROTECEQUIPAMENIOSEMANUTENCAO ITDAME. Portador:
- Espécie:DMl- N°Titulo: 0350/04 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 314,28 - Vencimento: 07/04/2011
--------------_.:_---------------------------------------------------------..._-----------------------------------------_!_---------------------- .

_Apontamento: 174944/2011 Sacado: FORTACESS.P/ MOVEIS ITDA - ME Endereço: RUA FEliCIANOBORIOriNI 1004-
Jaraguá doSuI-SC - CEP: 89260-180Credor: SPIETROALUMINIOEACESSORIOS ITDA - ME Portador.' Espécie:DMl-N°
Titulo: ROM.514 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 238,99 - Vencimento: 03/04/2011 ,

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

Apontamento: 175124/2011 Sacado: FRATERNIDADE AllANCA TOCA DE ASSIS Endereço: RUAWIGANoo MENSUN

86 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-455 Credor: PERSONAIllZZABRASa INDUSTRIADEACESSO Portador. - Espécie:
DMI- N" Titulo: 257-02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 872.98 - Vencimento: 04/04/2011 <'

.

-

Apontamento: -175080/2011 Sacado: HEITOR TIEGS Endereço: R HORACIORUBINI 706 - JARAGUADO SUL - CEP:

Credor: CCR ETIQUETAS ITDA ME Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 000500 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
285,00 - Vencimento: 25/03/2011

.

Apontamento; 174946/2011 Sacado: IMPER.SERY.PTNTURAEM GERAL Endereço: PEDRO FlDRIANO 131 SAlA 01 - Ia

raguá do Sul-SC - CEP: 89251-970 Credor: MEINERZ INDUSTRIA E COMERCIO LIDAME Portador: MElNERZ IND. E

COMERCIO ITDA Espécie:DSI - .NOTitulo: 23 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 420,00 - Vencimento: 06/04/2011

Apontamento: 174978/2011 Sacado: IVAN LEONARDO O.I)NGER Endereço: RUAWlllY GU1N1HER, 321 - BARRA DO
RIO CERRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89261-010 Credor: AUTOMECANICAKUHlMANN ITDAME POrtador: .: Espécie:
DMI - N"Titulo: 319920584 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 399,00 - Vencimento: 01/04/2011

Apontamento: 175196/2011 Sacado: JACKSON 'BODDENBERG Endereço: RUAQUllDMBO DOS PAlMARES 18 CASA -

RAU - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-151 Credor: HSBCBANKSA - BANCOMUlTIPW Portador: - Espécie:NP - N°Titulo:
40360186505 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 27.353,58 - Vencimento: 16lO4/2009 .

Apontamento: 173897/2011 Sacado: JAIME DE MORAES Endereço: RUA BERNARDINO BRESSANI 175 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89265-730 Credor: MAT. CONSTR. HORIZONTEaDAME Portador. - Espécie:DMI- N°Titulo: 01- Motivo: falta
de pagamentoValor:R$150,00 - VencÍmento: 10/03/2011 .

. '.

Apontamento: 175241/2011 Sacado: JAIRTO CARLOS BEW Endereço: RUA ALBERTO FAGUNDES LENZl486 - AGUA
VERDE - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89254-460 Credor:VAlDOCIRHAASME Portador: - Espécie:DMI- N°Titulo: 27085-2-
Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 290,00 - Vencunento: 05/04/2011 .

'

Apontamento: 175054/2011 Sacado: JOJ1)KA CONFECCOES ITDA Endereço: RUA FRANCISCO ZACARIAS lENZI 39 - JA
RAGUADO SUL - CEP: - Credor: NWAACABAMENTOS EM ESIAMPAS.lTDAEPP Portador: - Espécie:DMI-N°Titulo:
2326 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 226,44 - Vencimento: 01/04/2011 "

.

______________________J :-
_

Apontamento: 175039/2011 Sacado: JORDANAMAIRA DEARAUJO Endereço: RUAANGEW TORlNEW 50APTO 204 -

CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-200 Credor: MARCOSANDRE FAGUNDES ME Portador: - Espécie: DMI- N° •

Titulo: 0001090102 - Motivo: falta de pagamentoValor:'R$ 248.99 - Vencimento: 20/03/20,ll .

A���-t�;�;;;-i74388i2ÕTi��d�:-jÕSEvÂNDERLE;WPES--E�d;��:-MAXTh1iNo-BEBER�i67�-TRRS-iüoSDO-NORTE
- Iaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor.VALDOCIR 'f-lAASME Portador: - Espécie: DMl-N°Titulo: 26816-03 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 763,00 - Vencimento: 23/03/2011

.

'
. -

·

Apontamento: 174851/2011 Sacado: JUREMAVAZFERREUlA Endereço: RUAOSCARSCHNEIDER97 - JARAGUA99' Iara- .

guá do Sul-SC.: CEP: 89260-640 Credor: ASSOCIACAO XlTAO TEAM DEVALETUDO Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo:
2011/75/01 c ':Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 95,00 - Vencimento: 20/02/?01I
----------------------------------------------------------_:._---------_:.._---------------------------------------------------------------------

Apontamento: )75060/2011 Sacado: LEONARDO NIENKOITERME Endereça: EXPEDfCrONARlO EWALDO SCHWARZ
320'- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89255-810 Credor: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS aDA Portador.
- Espécie: DMl- N°Titulo: 0147273290 - Motivo: falta de pagamentoValor;R$169,24 - Vencimento: 04/04/2011

Apontamento: 174925/2011 Sacado: LUCAS PAÜlD PrNHEIRO DE BOMFIM Endereço: RUA NEURAMARIA PRESfINI

556 - Iaraguá do Sul-SC - Q:P: - Credor: ULEANDROMACHADO ME Portador: - Espécíe:DMl - N'Tirulo: 1318 - Motivo:

falta depagamentoValor. R$ 137,50 - Vencimento: 16/03/2011'

Apontamento: 175123/2011 Sacado: LZTRANSPORTESE WCACOES lIDA Endereço: JOSE RUMPF 41 - Jaraguá do 'Sul
SC - CEP: 89253-220 Crer r: TECSUL INSPECAOVEICUIAR aÇ>A Portador: - Espécie: DMl - N°Titulo: 706400 - Motivo:

· falta de pagamentoValor: R$ 500,00 - Vencimento: 04/04/2011
.

Apontamento: 174898/2011 Sacado:M/2 INCORPORAlHORADE BENS aDA Endereço: RUA LUIZSATIER106 - laraguá
do SuI-SC - CEP: - Credor: CEPI PO PINTURASaDA Portador: - Espécie:DMI- N'Título: 0000000772 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 1.106,00 - Vencimento: 01/04/2011
.

Apontamento: 174951/2011 Sacado:M2 INCORPORADORADEBENS ITDA Endereço: RUALUIZSATLER 106 - JARAGUÁ
DO SUL"SC - CEP: 89260-170 Credor: SANL".. RITA - COMERCIO E INSTAlACOES IlDA Portador. - Espécie: DMl - N"

Titulo: 06007720/B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.800,14 - Vencimento: 31/03/2011
-----------------------'---------------------------------------------------------------------------------------------------:_-------'----------

Apontamento: 175332/2011 Sacado: MAQMAIS COMERCIO & SERVICOS !.TOA ME Endereço: AV PREFEITOWALDE

MAl{GRUBBA 3379 - Iaragüã do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor. SUN SPECW. COMERCIO E REPRESENTACAO ITDA
Portador: - Espécie: DMlo N° Titulo:OOOl064404 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 840,00 - Vencimento: 08/04/201\

· ---------------------------------------------------------7.-------------------'---------------------------------------------------------------

Apontamento: 175088/2011 Sacado:MARIA SOLANGE FERREIRA Endereço: RUAHENRIQUE MARQUARDT 671 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: - Credor:MADEIREIRAFWRIDA I.TDA Portador: - Espécie:DMl- N'Titulo: 8'243/02 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 600,00 - Vencimento: 30/03/2011 •

Apontamento: 175021/2011 Sacado: RAQUELSIBELEDASaVABRErS Endereço: R466AGUASClARAS 109 - IUiADAFI

GUEIRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-410 Credor: CASASDAAGUAMATERIAIS PARACONST&UCAO ITOA Portador:
- Espécie:BMl- N''Titulo: 227784/6 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 208.84 - Vencimento: 02/04/2011

Apontamento: 175345/2011 Sacado:VALorNEJ MACHôDO Endereço: RUAMAXWll..HEIM 382 - BAEPENDI - jf\RAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89256-000 Credor: COOPCREDRURALINTER $OLID LUlSALVES - CRESOL Portador: - Espécie:DMI
. N"Titulo: 004- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.309,98 - Vencimento: 10/04/2011

Apontamento: 174965/2011 Sacado:WILSON DREFAHL Endereço: JOAO JANUARIOAYROSO 2230 - JARAGUÃ.DO SUL
SC - CEP: 89253-100 Credor: ORBHESESPUMASECOLCHOES ll'DA Portador. - Espécie:DMl- N'Titulo: 1085=13 - Moti-
vo: falta de pagamentoValor:R$128.53 - Vencimento: 06/04/2011

.

Certifico, que este Edital'de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 20/04/2011.
JaraguádoSul (SC). 20 deabril de201L "
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Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 39
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CrossFox 1.6
ANO,2010
OPCIONAIS
Completo
De: R$45.900,
Por: R$�4.500,

�. 'Gol G3 1 ..6 c::rty
,

ANO 2005
t<

De: R$21.900, ;

Por: R$19.990,

.)
.

80ro 20 '

ANO 2009
� QPCIONAlS

Completo + Teto. .

De� R$45.700,
Por:R$42.500,

Corsa ·Hatch 1.0
ANO 2007
OPCIONAIS
AQlDT

Oe:R$23.000,·
.

Por: R$21 •900,

.

. Sandero
Expression 1.6

ANO 2008
OPCI'ONAIS
Completa

De: R$30.900,
Por:R$29.900,

l/1li# .�
-,

+ DE 100 OPÇOES À PRO��A ENTREGA
Antes de comprar COMPARE I TROCO net.,Troca I Valorização do se" USADO I Aceitamos Moto

Cinto de segurança pode salvar vidas.
.-�_._�-,_.� ----_._ ..�.-._--_._.�".. ---_..... __._----_.�-------_...._�--._._'..-.---_ .. ,,_ ... _ ..
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Promoções válidas até 20/04/2011. Preços'anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio, Financiamento sujeito
a aprovação de Cadastro. Garantia de motor e caixa VÁLIDO PARA VElcUlOS À PARTIR DE 2008/2008 COM KllOMETRAGEM ABAIXO DE 40.000KM. \; Caragu.á Auto Elite

,

A escolha -perfeita .'lIifikU':O 0IIi$
-

�
M'�
�

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos. de credibilid�de. BANCO VOlKSWAGEN 4732746000

Leve a polícia. a sério, Não passe trQte.
,

,

."

,
.

'

precisa da polícia, ela tem que estar livre. Secretarta de
Estado de .

Segurança PúblIca e
"efesadoCidadão
www.ssp.sc.govbr

..

400/0 das ligações para o 190 são �rotes. Cerca de 90% dessas ligações são feitas por crianças e adolescentes.
Oriente seus filhos. _A seguran_ça d�s pessoas 'deve ser tratada com prioridade. Trote 'no 190 não t�m graça..

çouer n» 40 es.faD"
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