
_,

Procurador aCUSaPupode blush.
cobrar co�tribuiçãoile. .

Denúncia foi feita por FagnerAzambuja, ao negar a existência de ummensalinho
na Prefeitura de Guaramírim. Procurador também afirmouque irá processar

os ex-funcionáriosAdemir 'Iank e Gilmar Correia por danosmorais.

.'

I d
".

I

Nâo pagamos me . salinho!

Cerca de 150 funcionários da Prefeitura foram à Câmara de Vereadores protestar contra a acusaçãç de
mensalinho. Comissionados protestaramcom faixas, neqando pagamentos para Nilson Bylaardt.

",

.

EX-PREFEITO AFIRMA QUE COBRANÇA PARTIDÁRIA -

AOS FILIADOS ESTÁ PREViStA DO ESTATUTO DO PT'
BYLAARDT REGISTRA BOLETIM DE
OCORRÊNCIA CONTRA VEREADOR

, NA CI QUE INVESTIGA SUMiÇO DE ÔNIBUS, CONTROLADORONOFRE ARAÚJO SilVA REBATEU
AFIRMAÇÕES DE TANK E DISSE Q�E NÃO SABIA QUE VEíCULO SER.IA ENTREGUE PARA DESMANCHE

•......................_
.utfifiJl94
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A revista da mulher inteligente!

Executivo planeja
44 novas pontes
Projeto de revisão do Plano

, .

Diretor: já está na Câmara'
de Vereadores e, se for'

,

aprovado, deverá pautar o
planejamento do sistema
viário da Cidade pelos

.

próximos 16 anos .

. Página 7 .

Tran,sporte público
•

passa por rao-x
Levantamenta mapeou

r as principais .dificuldades
enfrentadas pelos usuários
de ônibus em Guaramirim.

, Linhas insuficientes. e más

condições dos abrigos
de passageiros estão
entre os pontos que
precisam de melhorias.
Página 6.

. -

Foragido da Justiça .

é vigiado. no hospital
Morador de Jaraguá, que
confessou ter cometido

.

quatro homicídios no ..

Paraná e no Mato Grosso,
foi detido após se envolver
em um acidente em
Araquari. Eleestá internado
no Hospital São José, sob
escolta policial, e' será levado
ao presídio assim que
receber alta .

Página 19
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o "general voador"
lu Ou Fengxián

r

General, cavaleiro e senhor da guerra do
fim da dinastiaHan (fim do século In, LuBu,
OU Fengx:ián, é uma figura quase lendária da
história chinesa. Combatente sem igual, Lu
Bu émais conhecido por sua série de traições..

Filho adotivo de DingYuan, governador
de Bing, Lu Bu assassinou seu pai adotivo
a pedido do tirano Dong Zhuo, que como

recompensa lhe deu o corcel "LebreVerme
lha" e o adotou. Com a ajuda, do ministro
do interior Wang Yun, Lu Bu matou-Dong
Zhuo, e tentou assumir o trono imperial.

Sem sucesso, LuBu se aliou com o general
Liu Bei, e ocupou a província de Xiaopei. Em
198; Lu Bu trai Liu Bei, 'e àssume o controle de
Xiaopei. Derrotado por Liu Bei e Cão Cao no '

ano seguinte, implora por piedade, e morre
.

estrangulado por seus próprios soldados.
No épico histórico "O Romance dos Três

- Reinos", Lu Bu é retratado como uma figura
.impiedosa e invencível em combate, defen
dendo sozinho o portão de Hu Lao contra

todo o exército imperial..

.PELO MUNDO

, <lo �1.Ji'! 'F,g

"Dentre os homens, LlI Bu, dentre os cavalos, lebre Vermelha", afirma um

poema chinês, sobre o invencível- e pouco contiável- "general voador"

..

�(�"'ti(!1
.

m,rJ h,"j

. Movimento 4 de maio
Estudantes chineses protestam em Beijing

contra a fraca resposta do governo, aos termos
do tratado de Versalhes, que passava a provín
cia chinesa de Shandong para o Japão. O movi
mento marcou a retomada do .nacionalísmo e

,

o populismo chinês, deflagrando uma série de

mobilizações populares".ao mesmo tempo que
rejeitava 'a cultura tradicional chinesa, favore-
cendo o secularismo ocidental.

'

1

Julgamento
suspenso
Na edição de 5de maio de 1979, o
jornal O Correio do Povo noticiava

'

a suspensão do julgamento de

quatro acusados de homicídio,
devido a ameaças feitas' pelos réus,
de que se fossem condenados,
" . . "

pessoas vmam paramatar o

promotor e os jurados"

�i'11
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Tratado entre

Palestina e Israel
1
"

.

o primeiro ministro de Israel, Yítzhak
. Rabin, e o presidente daAutoridade Pales-

'

tina,YasserArafat, assinam um tratado 'de
paz concedendo a autonomia e o governo
próprio palestino nas regiões de Gaza e

Jericó. Os termos do tratado haviam sido
definidos no ano anterior, durante reuni
ões diplomáticas em Oslo, mediadas pelo
presidente americano Bill Çlinton. .

- Pelo, tratado de paz, Rabin, Arafat, e

o ministro de relações exteriores Shimon
Perez - atualmente presidente de Israel
.,-- .receberam o prêmio' Nobel da Paz ém

1994. Porém o acordo não foi bem recebi:
do por intelectuais palestinos, lideranças
locais; e pela ala':islamista da autoridade

palestina, embora tivesse apoio de grande
parte da população.

Desconfiança marcou os dois lados do
conflito -:- enquanto Israel havia prometi"
dó não construir novos assentamentos em
Gaza e Jericó, não fez qualquer esforço para
impedir a expansão de Ioteamentos pré
existentes. Ao mesmo' tempo, Arafat havia
assinado dois.acordos prometendo o fim da
violência contra os israelenses, mas os ata

ques se intensificaram após o tratado.
Em2000, a credibilidade do tratado de

Oslo havia sido completamente exauri
da. Israel mantinha a posição de que não

. apenas aAutoridade Palestina nada havia
. feito para impedir novos ataques, mas
que estaria também apoiando a violência
contra Israel. Enquanto isso, aAutoridade
Palestina temia que Israel estivesse inten
sificando a expansão em direção aos terri
tórios palestinos. Desde então, o processo
de paz pouco avançou.

'�9

Primeira�ministra
Margaret Hilda Tatcher assu

me Gomo a primeira-ministra do
Reino Unido, � primeira -·e até

agora única - mulher a. ocupar o

cargo no país. Líder do partido
conservador, o 'governo "linha
dura" de Tatcher lhe' rendeu o

apelido "Dama de Ferro". Tatcher

�bdicou do cargo.antes do fim de
seu terceiro mandato, em 1990.

SOCIEDADE ESPORTIVA VIEIRENSE ,

.

o'

•

,.c.:;,t:.,,,,� EDITAL DE PRAÇAlLEllÃO onde o valor do lanço não poderá ser inferior à
SiiTÂ'�ÀTAI!�HA'COMARC� DE GUARAMIRIM avaliação. Não ocorrendo à venda ou

LiiLOES 1 a VARA CíVEL adjudicação nesta, será levado à segunda
,

,
oportunidade, confor:me data e horário supra,.

O DOUTOR GUSTAVO SCHWINGEL, Juiz de onde haverá a-alienação a quem mais ofertar
Direito da 1"! Vara Cível da Comarca de'(art686,VI,CPC),desdequenãoapreçovil(art
Guaramirim/SC, na forma da lei; etc., 692, CPC). Os honorários do Leiloeiro na razão
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de 5% (cinco por cento) correrãoRor conta do
virem ou dele tiverem conhecimento, que 'a ia arrematante ou 'adjudicante, em caso de

Vara Cível da Comarca de Guaramirím/SC -arrematação, Nos casos de dissolução
levará à venda'em arrematação. pública, nas consensual entre .as partes elou nós casos de

datas; local, horário e sob as condições abaixo suspensão ou extinção da ação depois dé .

descritas, os bens penhorados nos processos a iniciados os atos preparatórios do leilão,'
seguirrelacíonados, incumbe ao exeqüente (ou ao executado, se
.1ºJ",-�,ªº1Praç-ª: 10/MAIO/2011 - 14:00 horas. assim for ajus�do), juntamente com.os demaís
Por valor igualou superioràavaliação. ,ônus, depositar na conta bancária do leiloeiro, a
.�Q_I,,_,�!.ª9lE.rnç-ª.: 24/MAIO/2011- 14:00 horas.A �ítulo Je. remuneração :

e re�arcimento, ,a
quemmaisofertar, desde que não a preço vil. !mport.ancla qu� esteja estabelecida na portaria
Lpcal: Fórum de Guaramirim/SC � Rua João expedida pela �o�arca, o� pela porç:entagem
SoiterCorrea, 300,Amizade., F. (47) 3p3 9500. arbitrada em decisão expedida nos�utos.
Adv'ªrtjn�l.�J!: 01) Ficam intimadas as partes 01-P�?cesso:026,04.003028-,3
através deste Edital, caso 013:0 o sejam pelo Sr. Exequente: Lurdes Lemke
,Oficia! de Justiça (Artigo 687 § 50 CPC) _

Executado: Indústria .e Comercio de

redação dada pela lei 11.382 de 06i12/2006; 02) Conservas Juriti ltda. ,,' .

O senhorio cUreto, o .credor com garantia real ou Bens: 01) Terreno no lugarSAIMIRIM, zona rural
.: com penhora anteriormente averbada, que não ÔOmunicípio de São Francisco do Sul, com início

. seja de qua1quer modo parte na execução, os 1.�00,�Om d� Igreja Cristo Rei,' na estrada
,

usufrutuários, que não foram intimados Salminm, partindo do marco zero, que tica nas

pessoalmente, ficam neste ato intimados de divisas das terras de Antônio da Silva, rumo de
"

regdízação dos respectivos praças/leilões (art. 3�o. 50. NE com uma linha de 2.084,93m de

6sa CPC) - redação dada pela leí 11.382 de dlstancla,confrontandocomterrasdeAntônioda
06/12/2006; 03} A verificação do estado de Silva, OUo Bachnayer (passando por dois

conservação dos bens poderá ser realizada pelo caminhos de acesso}, e terras de Altino Borba,
pretenso arrematante, se desejado, mediante Orildo Stédeller hoje Comfloresía, dai defletindo
aoompanhementc de Oficial de Justiça; 04) A rumo de 20" NW numa distância de 660,OOm

�rrel1}atação far-se-á mediante o, pagamento c?nfr�ntand,! com terras da, Faze,ndã Três
Imediato do preço pelo arrematante ou, no prazo Pinheiros hOJe Comfloresta, dai deflettndo rumo
de até 15 (quinze) dias, mediante caução, (artigo Nort�-.o.esteporuma linha projetada dividindo os
690 do CPC) .,- redação dada pela lei 11,382 de mumcrpos de São Francisco do Sul/Garuva,
Q6/12/2006

.

numa distância de2.200,OOm, nos fínsdos quais
§ 10 Tratando-se de bem imóvel, quem estiver encontram-se um Ribei:ão, daí defletindo rumo

interessado em adquiri-lo em prestaçôes poderá N.o"!_e-Sul com uma linha para sul com a

apresentar por escrito' sua proposta, nunêa distância de 3.829,OOm, confr�>iltando-se com

Inferior à avaliação, com oferta de pelo menos terras de Paulo R?berto Gnelpef e terras de

30% (trinta por cento) à vista, sendo o restante Comflore�ta: ,Man? Cardoso, Comfloresta,
garantido por hipoteca sobre O próprio imóvel; Manoel HI�âno da Slly�,'Cornâoresta, herdeiros
0,5) Violência ou fraude em arrematação de Te?tômo M. de Líma.. Paulo Fernandes e

judicial - Art. 358 do Código Penal. Impedir, Cezáno G. Fernandes, Comfloresta, detletindo
.

perturbar ou fraudar arrematação judicial; rumo de 69° 50 NE, com uma distância de '

afastar ou procurar afastar concorrente ou 689,�m, confrontando com terras de Societe '

licitarte, por meio de violência, grave ameaça, Chinique de Gerta�d S/A. chegando ao:-marco
fraude ou oferecimento, de vantagem: Pena _ zero, ponto de �rtida, encerrando uma area de
detenção, de dois meses a um ano, QU multa. 3.962.242,OOm. cadas�do no INCRA sob nO

além da pena correspondente à violência; 06) 801.046.o.�9.784-�, matncula nO 10..932, do CRI
Art. 695 'do Código de Processo Civil. Se o da 2� Clrcunscnção da ."Comarca d,e São

arrematante ou seu fiador não pagar o preço no' FranCISCO
do SuI-SC,. avaliado em: R$ 0,08 o

prazo estabelecido, o juiz ímpor-Ihe-á, em favor metro quadr:ado, totah�and.o _R$ 316.979,36 em

do exeqüente, a p!3rda da caução, voltando os 29/0.7/0.9. HIpotecas Inscnçoes R..Q8-10.932 e

bens a nova praça ou leilão, dos quais não serão R-09-10.932 ambas ao BAOESC - Agênc:;ia de

admitidos a participar ô arrematante e .0 fiador FO,!,e�to •

do
.

Estado d� Sânta Catarina.

remissos. ,

Deposltáno:_DletherWemlnghaus,
leiloeiro Público Oficial Nomeado: SAND,RO E, para que chegue ao conhecimento de todos
,LUIS DE SOUZA, matrícula AARC/220, os inter�ssad.o�. é passado o presente edital,
fone/fax: (47) 3436 505,0, s lt e queserapubhcadonafo�madalej,eafixadono
.WWW.santacatarínaleiloes.com.br. 'lugar de costume, na sede deste juizo;
Onus:'-Õ� tributos-inCidentessobre os bens ínformações com o leiloeiro Público Oficial

móveis e imóveis, multas sobre os automóveis SANDRO LUIS DE S0':JZA,.fone/fax: (47) 3436
bem como. contas vinculadas às 50.50, �.santacatª-l1Dal�,ºes,çom_,_Qr, end.l
concessionárias telefônicas correrão por conta

Rua Eunco F?�tes 89, sala 06 - �entro - Gaspar-
, -e,xcfusiva do arrematante (salvo entendimento SC. �uaramlrn�/SC, 25 �e Ablnl de 2011. Eu,
contrário do magistrado). Na.s arrematações em Chefe de Cartório, o confen.

pri���ra praça, os �alores d�s �valia�es serão ,

SANDRO lUIS DE SOUZA
comgldos monetanamente ate a efetiva data, Leiloeiro Público Óficíal

.

.
'
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EDITORIAL

Desigualdade seelal
"'�a'overno federal informou ontem que também energia elétrica. A pesquisa ainda

,ai considerar que estão na linha de avaliouse os integrantes da família são anal-'
xtrema pobreza famílias cuja renda fabetos ou idosos.

...�'er capita seja dê até R$ 70 por mês. Uma das promessas de campanha de
Com base nessa linha de corte, segundo -o '

Dilma era a de erradicaramiséria. No entan
IBGE, cerca de 16,2 milhões de brasileiros to, nem ,o próprio governo sabia dizer quem
são extremamente pobres, o equivalente a estava enquadrado nesta cátegoria e, por
8,5% dapopulação.A linha adotadapelo go- isso, resolveu estabelecer a linha mais clara
vemo federal é basepara identificar o núme- paramedir �pobreza.
ro de famílias que serão atendidas pelo'pro- Tudo isso mostra que o Brasil ainda "en-

grama de superação da extrema pobreza, o gatinha" quando se fala de políticas sociais.
"Brasil semMiséria", a ser lançado em breve

.'

Somos o 'país caril uma das maiores desi

pelapresidenteDilmaRousseff gualdades sociais do planeta, ficando atrás
Dos 16,2 milhões em extrema ,pobreza,. apenas de países africanos: 90% da riqueza

4,8 milhões não têm nenhuma renda e 11,4 está concentrada nas mãos de 1% da popu
milhões têm rendimento per capita de R$ 1 '. làção, segundo o IBGE. Sem umaverdadeira

.

a R$ 70. Para levantar o número de brasilei- reestruturação nessa área - inclusive com a

ros em extrema pobreza, o IB�E levou em punição severa em casos comprovados de

consideração, além do rendimento, outras corrupção - ficará difícil combater a violên

condições como a existência de banheiros cia, aumentar os índices de 'educação e ga
nas casas, acesso à rede de esgoto e água e rantir aJustiça que todos desejam.

'CHARGE'

� WtFfFU.lCJW.1c\� �.

� LAORio!-,,; � .

......_
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ÚU, ÉSSA "IS1bSIA
1)E MENSALINHO!.••
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Opinião 3

COMUNICADO
AO ASSINANTE

Ajude-nos a buscar

excelência em nosso

serviço de entrega. Por
gentileza, qualquer
anormalidade no

recebimento de seu jornal,
contate: 21061936 ou

email pesquisa@
ocorreíodopovo.com.br.

A Direção

Diretor;NelsonLuiz Pereira • nelson@ocorreiodopovo:com.br
ProjetoGráfico e ProgramaçãoVISual: Márcio Schalinskí

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

'plantão Redação: 9221-1268 • Comercial: 9107 -6932
Plantão Entregas: 2106-1919" 9132-5491/8446-6&)7' Horário de atendimento: 8h às 17h30

. Endereço: Av. PrefeitoWaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19
• Jaraguá do Sul= SC • Site: www.ocorreiodopovo:com.br

DO LEITOR

interessantes citações de juristas e fi- a pobreza de palavras e raciocínio de
lósofos conceituados. boa parte destes linchadores virtuais.

Uma verdade deve prevalecer: 'Acabou sobrando para outras

ninguém é obrigado a concordar com pessoas que nada tinham a 'ver com

o' que ele escreveu. Na realidade, nin- o texto, inclusive para mim, com re- .

guém é obrigado a concordar com tex- ferências totalmente alucinadas ami
to, artigo, opinião ou crônicaalguma O nhavida pessoal totalmente divorcia-

.

que não é admissível em urna socieda- das da realidade;Assim como fizeram
de dita civilizada é o nível de agressões

.

ataques pessoais ao autor do texto,
despropositadas, gratuitas e anônimas como disse, sem qualquer sentido ou
que se vê em situações como esta. referência ao objeto do artigo. .

. No caso específico do estudante, os O pior é que, talvez, esses tipos de
comentários que se sucederam ao seu sanguinários do mundo da - internet
texto foram de urna infelicidade e de ·podem não ter a real consciênciadas
urna ínfantílidade absurdas, consequências de seus atos. Não é

Em vez de discordarem do texto,' porque a identificação não é imediata
do seu contexto, do seuponto de vista, . que as pessoas não têm que assumir

muitos, possivelmente amaioria, dos
.

suas responsabilidades. As injúrias,
leitores simplesmente escarneceram, . calúnias e difamações no www refle
ridicularizaram e ofenderam o autor. <, tem no mundo real, podendo termi
Pura e simplesmente.Apessoa do au- nar nas salas de audiência dos fóruns
tor e não suas ideias e seus argumen- ou nas sentenças dos juízesdeDireito.
tos. Não é nem necessário comentar A localização por meio dos pro-

. A trági� realidade doabandono
de recém-nascidos (28 parte)

.

ligação entre mãe e filho é única, Importante ressaltar que a vergonha de
São nove meses de trocas de emo-. se ter um filho decorrente de adultério ou

ções e sentimentos. São nove me- até mesmo oriundo de alguma forma de
és de formação em que a gestante. violência sexual,ou, ainda, a simples, sur-

.

e o nascente compartilham omesmo corpo e presa de uma gravidez não planejada, não
o mesmo sangue, até que se complete o ciclo dá o direito a genitora em "assassinar" sua

natural,e chegue o grandedia., prole, empós o nascimento, O termo soa

O nascimento de uma criança sempre um tanto quanto pesado, mas é exatamen
foi um momento de grande alegria e fes- te isso que a referida conduta representa"
tividades. É mais um integrante que surge conforme explicado anteriormente..
para'ampliar a linhagem da família e dar Ressalva-se, por oportuno, não se estar

continuidade à vida na terra. Por isso, junto discutindo os casos excepcionais envolven
de seus amigos e familiares, as p�ssoasman- dó o "estado puerperal". ou qualquer outra ,

tém a tradiçãomilenar de comemorar todos forma de distúrbio pós-parto, devidamente
os anos o dia do aníversãrío de nascimento, estudados e identificados pelamedicina.. .

Agora, como entender a noticiada e re- _ Trata-se, na presente realidade brasileí-
corrente conduta demuitasmães (se assim ra, de casos corriqueiros envolvendo pes
podem ser chamadas), que nos primeiros soas sem caráter. Mães sem o 'mínimo de
dias de vidade seus rebentos, simplesnien- preparo, sem um pingo de escrúpulos, que
te os abandonam a própria sorte-cm lixei- . jamais deveriam ter sido agraciadas com

.

ras, sacos de lixo, vielas' desertas, margens .o dom da maternidade. São pessoas sem

de rios, córregos ou em vários outros luga- sentimento, sem amor, sem coração, que
res ermos e inusitados para 'se deixar uma, tratam a vida da criança como algo sim-

,

cnança.. plesmente descartável.
A cada'ano que passa mais e mais ca - Com tantas famílias esperando em filas

soscomo estes são relatados pela impren- deadoção,inclusive'estandoosrecém-nasci-
sa nacional. E querri sofre diretamente as dos entre os mais procurados, não há qual-.

-

consequências desta trágica realidade são quer justificativa plausível e racional para tal .

apenas. crianças, logo nos seus primeiros comportamento hediondo e desumano.
dias neste mundo. Justo estas pequenas e

indefesas vítimas, .que não tiveram culpa
alguma de terem sido geradas, muito me-

'

nos' receberam a opção de escolher em

qual família nascer.
•

, .

PONTO DE VISTA

o anonimato covarde

EÍlãO
sõ.covarde. Medíocre e 'o que não concordo é. com 'a

estúpida também. atitude dos vândalos virtuais. Pes-

,

Certas pessoas literal-
.

soas que se. consideram acima do

.
mente sé escondem no ano- bem ou do mal - ou talvez, saibam

.

niinato que a, internet proporcio�a.. que estão errados -: e simplesmente
Infelizmente geralmente para o mal. �achincalham a hónra alheia e não

Para denegrir, para criticar destruti- têm a hombridade de expor seus

vamente, para fazer o oba-oba e sem nomes e caras.Alguns deles chegam
sugerir nada de proveitoso, a lançar desculpas do tipo "se eu

Não confundam, caros leitores, . disser quem sou vou ser persegui
por favor, o que eu estou falando com do" ou "dependo disso ou daquilo e.
o anonimato necessário em certas por isso não posso dar meu nome".

circunstâncias, como nas. denún- Ameu ver, hipocrisia pura.
,

cias de traficantes, pedófilos e outros Na semanapassada eu li um texto

crinrinosos, onde, muitas vezes, a do presidente do Diretório .Central de
. integridade de quem se manifesta Estudantes (DCE) da Católica San
só pode ser preservada desta forma ta Catarina em um blog 'da cidade.

Diga-se, de passagem, que .quando Um texto que, salvo melhor juízo, já
a população percebe que o sigilo da' havia sido publicado em algunsjor-

'

identidade é realmenté preservado as nais impressos, inclusive aqui em O
denúncias crescem e a polícia, o Mi- Correio do Povo. O artigo tratava, em
nistério Público e o Poder Judiciário resumo, das diferenças entre politicá
podem atuarmais efetivamente. e politicagem. Inclusive com algumas

I \'" II ) 1\ ,-_..,. • '.. '

.. j .• t
..

MarioCesarFelippiFilho,prolessordo Curso
deDireito da Católicã de santa.Catarilia,

advogado especialista na área.PenaleProcessual
Penal,presidente da Comissão deEstudosda

OAB/Se 23asubseção deJaraguá doSul
'. ,

"

j •

tocolos de internet não é das tarefas
mais complexas, bastando às vítimas

.

-

a paciência para fazerem os requeri
mentos adequados à autoridades ju
diciais que, porsuavez, determinarão
aos provedores a identificáção dos

. usuários.
.

_

Constatados os danos à honra
.

ou à imagem das vítimas, os autores
dos delitos poderão responder tanto'
criminalmente quanto civilmente .

Neste último caso poderão ser conde
nados ao pagamento de uma indeni
zação por danosmorais,

Como se percebe, o anonimato

para difamação ou ofensas gratuitas
.

em nada acrescenta à democracia; ao
debate, à valorização ou construç-ão.
de ideias, Não há, 'nestas situações,
teses, antíteses e sínteses. Apenas a

intenção rasa de denegrir, Por, isso
entendo que esse tipo de anonimato
é covarde, medíocre � estúpido.
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Pupo é acusado de cobrar
.

�
.

- -

.

contribuição irre ar

..
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Correa por danos morais. "Isso
foi feito por gente que saiu do

governo e agora quer manchar à

imagem da atualadministração",
acusa Fagner. Indignados com a

,

ação dos ex-funcionários, todos
os atuais ocupantes de cargos
comissionados assinaram uma

.nota de repúdio. Após a reu -

.

nião, cerca de 150 funcionários
da Prefeitura foram à Câmara
de Vereadores protestar contra a

acusação de mensalinho. Foi le
vada uma faixa na qual negava o

pagamentos para Bylaardt.

PUPO SE,DEFENDE

Em relação à cobrança de

contribuição partidária em seu

governo, Evaldo Iunckes garante
que está previsto no estatuto do
Partido dos Trabalhadores e que
"todos que entram no partido
sabem da cobrança". Segundo o'

ex-prefeito, a contribuição parti
dária é legal e o dinheiro vai para
a conta do partido, mas o gover
no tem conhecimento da conta.

IIEu cobrava em folha de paga
mento, mas apenas dos filiados
do PT. Prestamos conta daquilo
que cobramos", explica Iunckes,
que ainda questiona a presença
dos funcionários da Prefeitura na
Câmara em horário de trabalho.

• Alexandre Perger
alexandre@ocorreiodoP9vo.com.br

"
Isso foi feito por gente
que saiu do governo
e agora quer manchar
a imagem da atual'

, administração.
FAGNER'AZAMBUJA

.
.

Denúncia foi feita por procurador daPrefeitura, que negoumensalinho
FOTOS MARCELE GOUCHE

Após Azambuja
ter desmentido

acusações de ex
funcionários, cerca
de 150 servidores

comissionados
- foram à Câmara

de Vereadores
protestar contra

as denúncias

Pará se defender das
acusações de suposto
mensalinho cobrado
no governo de Nilson
Bylaardt, o procurador
geral da Prefeitura, Fagner
Azambuja, contra-atacou
afirmando que, nos sete
meses que, ficou no cargo, o
ex-prefeito de Guaramirim,
Evaldo Junékes (pn,
cobrava uma contribuição
partidária que seria ilegal.

lém de apresentar as fo
lhas de pagamento com'
as cobranças feitas pelo
ex-prefeito, Fagner ne

gou qualquer' cobrança feità por.
Nilson Bylaardt. A acusação foi
feita pelo ex-gerent,e da Secreta
ria de Desenvolvimento Econô

mico, Gilmar Correa, confirmada
pelo ex-secretário de desenvolvi
mento econômico, Ademir Tank.
Em depoimento à CI do ônibus,
na Câmara deVereadores; os dois
afirmaram que Bylaardt cobrava
um mensalinho de todos os car

gos comissionados, para pagar
os advogados que o ajudaram a

voltar à Prefeitura.
O procurador anunciou que

vai entrar com processo crimi
nal contra Ademir Tank e Gilmar

CONTROLADOR GERAL DISSE NÃO SABER QUE ÔNIBUS SERIA DESMANCHADO
-

, �

Tank será indiciado por improbidade
, A rodada de depoimentos da

Comissão de Inquérito que investi

ga o sumiço do ônibus obteve escla- _

recimentos do empresário Daniel
Machado e do controlador geral do
Município, OnofreAraújo Silva.

Responsável pelo desmanche
do ônibus, Daniel informou que
teve contato apenas com o ex-se

cretário Ademir Tank, quando este-
, ve na Prefeitura de Guaramirim, em
janeiro deste ano. "Eu vi o ônibus

parado e fui ver se queriam vender",
conta o empresário. Na época, Tank
teriadito que não seriapossívelven
der o ônibus. Como havia deixado.
um cartão com o contato, Daniel foi
procurado no dia 17 de março por
Ademir'Iank, para que fosse buscar

,
'

o ônibus.Ainda nomesmo dia, o ve- ônibus estava em péssiino estado",
ículo foi levado a Ioínville, no bair- ,lembraDaniel. Segundo Tank, tanto .

ro Itinga, onde foi desmanchado.
'

Bylaardt quanto Onofre sabiam que
"Várias peças foram roubadas e o o veículo seria levado e afimiaram

que estavam preparando a baixa.
Em seu depoimento; Onofre

rebateu as afirmações de Tanke ga
rantiu que não sabia que o ônibus
seria entregue. I� documentação já
estava no despachante para regula- t

.

. rizar o veículo e leiloar", diz o corre
gedor. o inquérito interno daPrefei
tura foi concluído eAdemirTank foi

apontado como culpado. O próxi
mo passo será o procuradorFagner
Azambuja dar entrada naAção Civil
Pública por improbidade adminis
trativa. IIEle terá que devolver o pre-

Machado disse que só falou com Tank juízo que causou", disse Fagner.
,.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



...

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 4 de maio de 201] Política 5

Política sem qualidade.,_!

o prefeitoNilson Bylaardt (PMDB) elá,�que seriaa existência de uma
está preocupado com os rumos da mensalinhonogoverno. Lamenta

relação entregoverno e oposição .

quea situação tenha chegado
em Guaramirim. Chorando, ao extremo e pedeseriedade de
contou ontem por telefone que

.'

todos para que possa governar,o
.

na noite de segunda-feirafoi
.

município com tranquilidade.
perseguido pelo vereadorJaime de JáÁvila diz que tentàva apenas
Ávila (PT),Registrou um Boletim

.

'
'conversar com Bylaardt e nega

de Ocorrência por entenderque o
.

que tenha jogado o carro contra

vereador colocou a vida dafamília' o do prefeito.Afirma que queria
dele em risco com a atitude. Diz saber o motivo dasfotos e também

.

que ofato aconteceu por volta
.

o que teria levadoBylaardtaté lá
das 22h30 da noite, quando ele naquela hora da noite. De outro
'avistou três carros estacionados fado, diz que estaua lia localpara
no antigo Pavilhão de Eventos. ver como tinha sido a escauaçãa
e confirmou que lá estavam, feita pela polícia eporsuspeitar
Ávila, Caubi Pinheiro (PDT) e .

que demadrugada algumas peças
um comissionado demitido da supostamente enterradasfossem
Prefeitura. Bylaardt tirou fotos retiradas doParque deEventos.
por suspeitar do comportamento Guaramirim enfrenta um momento

do trio e depoisfoi embora, sendo
. defragilidade einsegurança política -

. 'perseguido'pelo petista. No relato
.

desde as eleições, depois vieram
do prefeito, afilha que estava com as trocas deprefeito eagorauma

. ele no veículo entrou emcrise por enxurrada de acusações contra o
temer um tiroteio. Bylaardt vê chefe doExecutivo. Nem a oposição

, desespero da oposição em atacá-
.

e hem a situação têm conseguido
.

lo e diz que os vereadores tentam fazer umapolitica dealto nível
criarfatos paraganhar espaço como a sociedade merece.Não épor
na mídia, Sem que nenhuma .

.

acaso que a política deGuaramirim
denúncia tenha cabimento. semanalmente vem se confundido
'Refere-se tanto à CIdo ônibus, . com a editoriade polícia dos
quanto ao novo fato revelado por jornais. É preciso dar um basta.

Frustração �

Mesmo que não tenha falado oficialmente sobre o assunto,
o governador'Raimundo Colombo não tem escondido sua

decepção com o PSDB,· principalmente com os caciques tucanos
. que não encamparam com afinco a ideia de fusão e�tre as siglas '.
Pode haver retaliação.

�anço
A Comissão de Educação,

. Cultura e Esporte aprovou
na tarde de ontem o.
PLS 388/07, projeto que
aumenta de 800 para 960
horas a carga horária
mínima anual para o

, ensino básico.A comíssão

também confirmou,
.

.

.

em votaçãomn turno
suplementar, a aprovação
do PLS 385/07, que

l'
aumenta a frequência
mínima exigidapara
aprovação de 75% para
.80% do total de horas
letivas.Agora, as duas
propostas seguempara
tramltaçãe naCâmara .

dos'Deputados.I • - •

Licença
. o secretário de Administração,
Iv� Konell, e a secretária da
Assistência Social, Edimara de
Souza, saem de licença sem
remuneração de 15 a 30 deste mês.
No período, a chefe de gabinete,
FedraKonell, responderá também
pela Secretaria daAdministração

.

e a secretária da Habitação
eRegularização Fundiária,
Maristela Menel Roza,
acumulará a responsabilidade

, pela área social.

.Lista negra
Para Ivo Konell (DEM), o sistema'
de lista fechada, aprovado pela .

Comissão de ReformaPolítica do .
.

Senado e defendido pelo PT, pode
representar amorte da política
brasileira e afastar aindamais o eleitor

. das decisões importantes pata o país.
, • • t" ,

ARQUIVO OCP

Audiências
, Avaliação

o presidente da Câmara, "Podem criar um, dois, três
Jaime Negherbon (PMDB), a novos partidos, eles não sabem
vereadora Natália Petry (PSB), o dialogar com osmovimentos

.

delegado regional Uriel Ribeiro . sociais, o PSD representa a

e o presidente da Acijs, Durval
P

classe de políticos que nunca
Marcatto, partícípam amanhã conseguiu conver�ar, negociar

. de audiências em Florianópolis. e ter a humildade de sentar ao

Agendados pelo deputado Carlos redor de uniamesa de negociação .

.Chiodini (PMD), os encontros. com os trabalhadores brasileiros"
acontecem com o secretário '. Avaliação do presidente daCâmara
de Segurança, César Grubba, déCorupá, João'Carlos Gottardi
e com O de 'Desenvolvimento (PT) sobre a criação do 289 partido

.

Econômico, Paulo Bornhausen. .Ót político brasileiro, o PSD.

Reação·
Servidores da Prefeitura de
Guaramirim lotaram ontem
, .

a Câmara deVereadores para
_ defender o chefe. Com faixas, .

protestaram contra a CI que
investiga o sumiço de um
ônibus do município e contra

as acusações de que o prefeito
Nilson Bylaardtcobrava um'
suposto mensalínho dos
comissionados. Pela presença,
cerca de 150 pessoas estavam no

plenário, dá para garantir que
não teve expediente ontem à
tarde na Prefeitura.

'/

PrtoIXiIDiidtJ,d!e'
II,'� 'i'l1}1 .r'i';l.�:' Irl:;;S"'IJ11l{1.-".�,,,! lin' 'lhC)'II"Y'l''JJS. ./1J.Iê,.d.' .1i..m1C�."1 �, :�., '§J.JU�,.t�lJl s... '�,.,.:,;.u.,,(m. ,

para saber !)uern seráo
.

;Pd
"

s» ir:"
Cml(d � ·ato a Jt. reJimuura

·mu 20 ]J,� ÓI P�IDH te�n1
, se pteOl�upado cnnl a
postura do vêreado!' l/J,jrnr�l1
Dé:nlafJlt�, (lU€; para: lDujtos
teJill se: nlostJtadoumâel

.

t?Scudebro dapreJTeba . -

Cect1ia.KoneU.loUentrou
de lice.nça!f1; só '7tit� ao,

Legi�anv,onocuulefçO de

junho.. Quem aSS,tlllliu ii
)}agaib�Hidemldo·Cone�,I

�

,Eleições
o presidente do PC do B, Jean
Leutprecht, cstã otimista com a

buscapor nomes para concorrer
a uma vaga à Câmara no próximo
ano. E avalia a aproximação-com o .

PT como decisão já amadurecida
entre as duas siglas .

Concentr�ção
. Adiretoria daAvevi se
reúne hoje à tarde com.
objetivo de definir a pauta
-que.a entidade levará a

Brasília na próxima semana.
Vão conversar sobre
reforma política e sobre

as-necessidades dos ..
, municípios da ��g��<?" '. ,:

Contabilidade
Consultoria Empresarial

nofiss;oriatr, ...... j
,

CompelénCla
Cn:idiMidade

WW'I;I.gumz..coffi.br

H1}33114747 VIla PUCIIUG tuf DÁ CEITo.
. I

.

t�-l:4:�lêrjJ.�Q
R6� r iwy,.b1lltià1.)S

Confianca
.,

gurnz@gum.z..com.bJ

Desde 1978'

. "
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"Eu acho que está bom.
Passa demeia emmeia

'hora, só acho que podia'
sermais barato".

NEUZA LUZIA LOPES,
49 ANOS, DONA DE CASA

" ....

I

As dificuldades
de quem precisa
utilizar o ônibus

6 Geral

Pesquisa apontapríncípaísproblemas
no transporte público deGuaramirirn

FOTOS D,IVULGAÇÃO

, 'Na área rural (em cima), abrigos. estãô péssimas condições ou simplesmente' não
existem. Somente na área central (embaixo), estruturas estão em.melhorsltuação .

Tarifa única
, o relatório da Tectrans também, propõe, mas foiprorrogadapormaisumano enquanto

uma tarifaúnica, dê aproximadamente R$ 2',80
'

era preparado o novo projeto para o setor.
.,- a�tualVaria entre R$ 2125 (zona urbana) e Jit$,' Segundo a Prefeitura; uma .audiêncía

'

6,70 (entre Santalnzía e Guaramíriml, embo- pública será realizada no dia 1tpara apre- ,

ra aviabilidade da tarifa integrada dependa de sentai- o projeto à comunidade e definir
convênio com osmunicípios da região.A COh-' .alguns pontos, como prazo de concessão,
cessão do serviço, da Auto'Viação Canarinho, descontos e reajustes, além da data para

, deveria ter esgotado em julho, do-ano passado, abertura da licitação.

--..

sadas as condições dos ônibus e dos
abrigos de passageiros.

O mal estado das paradas de
ônibus foi uma das questões que
chamou a atenção dos técnicos..
De acordo com a análise, existe
a necessidade de construção e

manutenção das estruturas. Na I

pesquisa consta que os pontos de

parada de Guaramirim "estão em

, péssimo estadode conservação" e
, qüe "somente os que estão na área'
central têmmelhores condições".

auxiliar de produção No levantamento sobre às
Cássia Tarcilia Timotio, condições dos abrigos de 'passa-
20 anos, que depende do geiros, identificou-se dez tipos de
transporte coletivo para estruturas diferentes, muitas delas

se deslocar ao trabalho, concor- construídas pela própria cornu-

o da com o' resultado da pesquisa. nidade. A Tectrans propõe que a
,

"Tem gente demais nos ônibus. Prefeitura faça um projeto de pon
Estou .grávida e nem consigo sen- to de parada única para o sistema,
tar, as pessoas não dão lugar,. está ,

facilitando amanutenção.
muito ruim", comentou.Moradora Segundo o diretor técnico da
daCorticeira, Cássia gasta cerca de empresa, Eraldo Luiz Constanski,
100 reais por mês com o transpor-também foi sugerida a construção
te. "Isso porque a empresa paga de um terminal central e o aumento
'metade.Apassagem é cara e o ôni - da frequência das linhas no início e'
bus sempre atrasa", criticou. final das manhãs e tardes. "Consta- "

Durante "um mês e meio, a em-' tamos que grande parte da popula
presa contratada pela admínistra-. ção se desloca a Jaraguá do Sul-para
ção municipal coletou dados sobre trabalhar. Com isso, demarcamos

. os principais problemas do serviço. ,

as linhas, com maior movimento e

Foram realizadas pesquisas de opí- incluímos algumas propostas para
nião, de tráfego e também umapes-

.

aliviar os .horários de pico", desta-
,

quisa de campo, onde foram anali- ' cou, O estudo custouR$ 56.220.
,

I:
t:

GUARAMIRIM

linhas de ônibus
. insuficientes e mal
distribuídas. Essa foi
uma das conclusões da

. pesquisa entregue péla
empresa Tectrans à
Prefeitura de Guaramirim

,

na semana passada. '

"Está péssimo.Tem poucos
ônibus, especialmente para a
região onde eumoro, em Poço
Grande, e sempre demora"-.

SANTIANE DOS SANTOS,
30 ANOS;DE�EMPREGADA

"Os horários, especialmente
durante a-tarde, depois das 3h,
estãomuito ruins para quem
depende de ônibus".

"Poderiamelhorar, precisade
mais frequência nas linhas,
especialmente nas áreas afastadas.
Os ônibus atrasammuito" .

•

JOSÉ BELEGANTE,
53 ANOS, APOSENTADO'

JOSÉ DORIVAL DE CARVALHO,
69 ANOS, APOSENTADO

Pesquisa
A Câmara de Vereadores

pediu à Faculdade Metropoíí-.
-

tana de Guaramirim uma pes-
"' quisa de opinião com usuários '

,

sobre oque aCt)arrl'db sistema
de ônibus. Foram oueídas 131
pessoas em 2010.

J-

.• ' 74% do? entrevistados estão
insati�feitos com a oferta de Ii-

'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I I·I/q�
,

1/1/11111.�&,

•

Política· 7o CORREIO DO POVO • Ouarta-feira. 4 de maio, de 2011

EDUARDO MONTECINO

Aristides Panstein diz que novo sistema viário tem
, planejamento para as próximas quatro administrações

PROJETO DE lEI COMPLEMENTAR NÃO
PODE TRAMITAR EM REGIME DE URGÊNCIA

\lereadores-terão mas
, ,

.

tempo para discutir
Apesar de o Executivoter encaminhado em regi

me de urgência o projeto de lei prevendo alterações
no Plano Diretor da cidade, a proposta tramitará nor
malmente na Câmara deYereadores'. Segundoo díre
tor jurídico da Casa, Nilton Hening, o texto damaté
ria é bastante sério' e complexo para ser analisado e

colocado em votação em apenas 30 dias.
,

Ele também explica que é ilegal uma matéria de

projeto de lei complementar à Lei OrgânicaMunicipal
ser votada em regime de urgência. A proposta do Exe
cutivo entrou na Câmara na segunda-feira (2). Agora,
o diretor juridico tem praio de sete dias para analisar o .

texto. Napróxima semana, amatéria começa a tramitar
nas comissões permanentes doLegíslatívo.

Para o vice-presidente da Mesa Diretora da Casa,
Jean Leutprecht (PC do B), o governo municipal não
pode 'exigir que.osparlamentares deéidam sobre 44

.

novas pontes e viadutos �m apenas 3'0 dias. (�É um
assunto muito complexo que exige uma discussão
mais ampla e até porque agora temos outros projetos
ímportantes tramitando na Câmara'.

Prefeituraplaneja novo
•

sistemavíárioà cidade

"
.

Toda rua que tenha
seu fim no rioreceberá
uma ponte no futuro
para desafogar o
trânsito da área
central da cidade.
ARISTIDES PANSTEIN,

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO,

I

Parlamentares devem discutir a construção de 44 pontes e viadutos

,

JARAGUÁ DO SUL
'

Revisado em 2007, depois de 14
anos aprovado pela Câma�a de
Vereadores, o Plano Diretor de

. ,Jaraguá do Sul agora volta a ser'
discutido pelo legislativo.
".

.

Casa de Leis, a prefeita Cecília KO-
nell encaminhou um projeto de leí

-

complementar que pede a autori-

.

zação para adotar um novo siste
ma viário .ao município, A proposta prevê a
construção de 44 novas pontes e vjadutos,
além das seis obras já projetadas. As loca
lidades foram indicadas a partir de um es

tudo feito pela Secretaria de Planejamento
Urbano em consenso com as 24 entidades

públicas e privadas do Comcidade (Conse
IhQ Municipal da Cidade). Confira os bairros

contemplados no quadro ao lado.
Para o secretário da pasta, Aristides Pans

tein, a nova proposta tem como objetivo am
pliar a projeção de obras e a perspectiva de
desenvolvimento do município. "Estamos

pensando a longo prazo. Toda rua que tenha
seu fim no rio' receberá uma ponte no futuro

-

- para desafogar o trânsito da área central da
cidade"; O planejamento não prevê prazos
para a execução dos trabalhos e tampouco
quanto

-

custará cada ponte ou viaduto. As

-próximas administrações serão as responsá
veis por definirem quais os projetos do Pla
no Diretor da cidade deverão sair do papel

. \

por primeiro. .

_

Podendo discutir a proposta de inclusão
de 44 noyas pontes e viadutos, os ,:ereadores

. terão a, oportunidade de avaliar os locaisonde
as obras serão executadas. Com isso, o secre-

-

tário quer.evitar problemas como aconteceu

com o projeto da ponte entre os bairros Vila
Rau e Amizade. "A Prefeitura parou-os traba
lhos porque a empresa não respeitou o proje--
to. O governo não pode dar sequência a urna �

abra que começou errada", comentou. A situ

ação complicou aindamais 'depois que alguns
moradores se manifestaram: contra a realiza- .

- ção da obra no local. Estaponte está no Plano
Diretor da cidade desde 2007. _

SEGUNDA ETAPA

A Secretaria de PlanejamentoUrbano
também planeja encaminhar à Câmara uma

,I nova proposta a ser adotada no novo siste-
-

ma viário do município para contemplar a
criação de ruas, avenidas, eixos e melhora -

..

mento das vias já existentes na cidade. Por
enquanto, os locais estão sendo estudados e

mapeados pela administração.
• Daiana -Constantino
daianac@ocorrei�dopovo.com.br

" -

"

,,,,.'."
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EDUA�DO MONTECINO

Cadastro é feito na

secretàri� tle" Habit8.cão
.;"

A Secretaria de Habita-,

.

ção é responsável pelo' ca-
dastramento e seleção das

,

famílias contempladas com

os imóveis.' Através do be

nefícío, o selecionado Raga
pela casa o equivalente a

,
10% da própria renda, por
um período de dez anos.

Quem já possui o cadastro
deve mantê-lo atualizado e

, comunicar o setor caso ocor-

ra mudanças de telefones 01,1
.

endereços, por exemplo, �ar�.
isso basta comparecer pesso
almente ao, departamento, de
.Habitação da Prefeitura, que
fica na Rua Ângelo Rubiní, na
Barra do Rio Cerro. Já para rea-
1izar o primeiro cadastro é ne
cessário agendar horário atra

vés do telefone 47 21068631.

Pelo'menos oito mil pessoas aguardam inclusão em programas habitacionais da Prefeitura

------IA.

Cerca de oito
mil aguardam

.
'. , .

.

casa proprl�
Prefeitura prevê entrega de outras
trêsmil unidades habitacionais até 2013

SECRETARIA DE SAÚDE INICIA CONTRATAÇÕES DE MÉDICOS

Convocados os aprovados em concurso
A Secretaria da Saúde está'

,

chamando os candidatos apro
vados através de concurso pú
blico. Nesta primeira etapa, são
convocados' oito médicos clí
nicos gerais (40 horas), quatro
médicos clínicos gerais (20 ho
ras), quatro, pediatras, quatro
ginecologistas, três psiquiatras'
e um geriatra. Também estão
sendo recrutados 36 agentes
comunitários de saúde.

De acordo como secretário da
Saúde, FranciscoAirton Garcia, os

J

'profissionais precisàm compa-
recer até a Prefeitura, apresentar
documentos e realizar exames

referentes à admissão. "Alguns· já
vieram, outros estão agendando,
Mas tenho esperança que todos
venham 'e que a gente complete
o quadro", diz.

A maior dificuldade, segundo
o secretário, está em conseguir.
contratar médicos clínicos gerais,
para trabalharem 40 horas, nos

Programas Estratégia da Família,
junto aos postos de saúde. "Caso
a gente não consiga contratar es
tes profissionais, vamos recorrer a
um novo concurso', adianta.

-

O concurso da Secretaria da
Saúde foi realizado em março e

abriu vaga para 103 profíssio-

nais da saúde. Foram 29 vagas
para médicos especialistas, 12

vagas para médicos clínicos

gerais e 62 vagas 'para agentes
comunitários de saúde.

Nesta seleção, as remune

rações oferecidas variaram de '

acordo com a função e a carga
horária escolhidas. Aos agentes
comunitários serão pagos R$
700,61. Já o salário dos clínicos

gerais é de R$ 3.012;62 por 20
horas semanais ou R$ 6.025,24,
por 40 horas Semanais. Para os

especialistas, o valai oferecido
é mais alto: são R$ 4.048,73 por
20 horas por semana.

JARAGUÁ DO SUL uma colocação em algum dos pro
gramas habitacioriais existentes.
Ainda de acordo com a secretária,
deste total, cinco mil pessoas pos
suem renda de até três saláriosmí
nímos e outras três mil recebem
de três a seis salários mínimos.

Para atender esta demanda,
cada vez maior, a Prefeitura in
veste na construção de moradias

populares, que são comerciali
zadas aos inscritos, através de fi -'
nancíamentos com preços aces
síveis. Atingidos por enchentes
têm prioridade, na seleção dos
beneficiados pelos programas.

. Nesta gestão, 257 unidades
,

foram entregues. Outras três mil
moradias devem ser entregues
até 2013. "Este ano, a previsão é
de entregamos mil unidades. No,

.

ano que vem, outras mil. É em

2013, mais rriil. Os projetos são
. feitos através de parcerias. Te- .

mos parceria com os governos
estadual e federal e· com o Sesc",
explicaMaristela .

. Ainda não se sabe ao certo
os números do déficit "

habitacional em Jaraguá .

do Sul. Uma pesquisa,
que ,visa diagnosticar as
prinCipais demandas do

, setor, vem sendo feita pela
Secretaria de Habitação,
'e deve ficar,pronta até o

final deste mês.

ARQUIVO OCP

�"om os dados em mãos, a

Prefeitura elaborará políti
cas públicas de Habitação

....
,

voltadas para a realidade
local. Mas é fato que a casa pró-.
pria ainda é o principal sonho de
milhares de famílias jaraguaenses,
De acordo com a secretária de Ha

bitação, Maristela Menel, cerca de
oito mil pessoas possuem cadas
tro junto à Prefeitura e aguardam

,-

De acordo com

o secretário �

'Francisco ..

Garcia,24-
médicos serão

chamados
nesta primeira

etapa

•

E DE I\IEGÓCINDE PORTlJNIDG . C "I
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A Lecimar comemora

hoje mais um ano de con

quístãs e Vitória. São 2'4
anos vestindo gerações com
produtos diferenciados e de

qualidade. Parabéns a toda
diretoria e colaboradores da
Lecimar pela competência e

muita dedicação.

Resíduos sólidos
Com a entrada em vigor daPolítica Nacional

dos Resíduos Sólidos (PNRS), todos os cidadãos
passam a ter responsabilidade pela separação e

destinação correta dos resíduos produzidos no
local de trabalho, em casa ou nos condomínios
onde moram. Nos municípios em que existe o

sistema de reciclagem, os moradores e respon
sáveis por empresas precisam separar os resídu
os por tipo de material- papel, plástico, metal,
vidro, entre outros. Os fabricantes de produtos,
por sua vez, são obrigados a assumir o recolhi
mento e a destinação adequada dos materiais
descartados pelos consumidores, como eletro
domésticos e equipamentos tecnológicos. Mais
que uma questão de legislação, no entanto, é
nossa obrigação cuidar domeio ambiente e dar
destino correto ao lixo que produzimos.

Jovens
Empreendedores

Os integrantes do Núcleo de Jovens
Empreendedores Acijs/Apevi mostram

. muita força na nova diretoria do Conaje
- Conselho Nacional de Jovens Empresá
rios - pois, além de seu atual coordenador
- Tiago Coelho - assumir a coordenação
nacional e estadual do "Feirão do Impos
to", Guilherme Vogel - que já foi coorde
nador do núcleo - responde agora pela
coordenação Sul do Conaje e Marcelo
Noronha responde pela coordenação do

programa "Café Político Nacional". Pena

que nossa região não tenha uma repre
sentatividade política à altura da repre
sentatividade nas entidades empresariais.

Choro
A presidente Dilma afirma que é preferí

vel enfrentar os problemas de crescimento
do que os de depressão, quando se refere
aos problemas do governo para manter a

inflação e o câmbio sob controle. Segue a

máxima de que é preferível chorar em um

carrão do que em um ônibus.
. ...
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Mercado Regional

Lourival Karsten

Carros novos .

Apesar de todas as medidas para conter os finan
ciamentos, as vendas de veículos continuam batendo
recordes e de janeiro a abril foram 1,114 milhão de uni
dades. Em abril foram licenciados 289,2 mil veículos.

Charles Zimmermann
Estemisto de aventureiro e escritor que apenas em

sua última viagem que levouum ano emeio nos quais
percorreu 23mil quilômetros de estradas pelo mundo
':illonta.po em sua bicicleta esteve.na plenária daAcí
js/Apevi para falar de sua experiência. Sem dúvida,
ele é uma pessoa qualificadapara orientar empresas
que queiram se estabelecer em outros países devido
a este seu enorme conhecimento de outros países e

cultura. Além disto, ainda tem formação na área de

relações internacionais.

Benyamin Parham Fard
"A legislação ambiental está em constante mudan

ça, por isso temos colaboradores especialistas na área
de pesquisa das normativas legais. Trabalhamos de
acordo com a legislação aplicada pelos órgãos ambien
tais." Desta forma o vice-presidente da Acijs define a

forma de atuação de sua empresa, Biovita Consultoria
Ambiental, que se propõe a mostrar aos seus clientes o

caminho através do cipoal de normas ambientais. .

Gigante do leite
o grupo francês Lactalis já possuía 29% das ações

da italiana Parmalat quando lançou sua oferta pública
de ações que visa a compra da totalidade do capital da
empresa de Parma. Com isto estará formada a número
um no mercado mundial de leite. No Brasil não haverá
desdobramentos, pois a Parmalat já mudou de dono.

Biogás
A SCGás (Companhia de Gás de Santa Catarina), jun

tamente com a Sadia e a Biogastec do Brasil, assinaram no

último dia 26, emConcórdia, o protocolo para o desenvolvi
mento de projetos de aproveitamento de biogás a partir de
dejetos de suínos. Aproposta consolida a parceria para rea
lização de estudos da viabilidade técnica, econômica, fínan
.ceira e ambiental de projetos de aproveitamento dos dejetos
nosmunicípios de Faxinal dos Guedes eConcórdia.

Evaristo e Laurico
Caviquioli

"Decidimos tudo juntos
até hoje. Foi assim desde a in
fância." Desta forma os dois
irmãos definem sua forma de

atuação à frente da Alenice,
que em março último com

pletou 17 anos de existência.
Esta não é um parceria muito

comum, mas no caso .tem fun
cionado perfeitamente.

Gub
O presidente da Apevi, Ales

sandro Truppel Machado, ma

nifesta sua preocupação com o

setor da construção civil pois,
segundo avaliação do Sindiscon,
existe no estado um déficit de

pelo menos 10 mil profissionais
no setor. Por outro lado, se em

1970 a mão-de-obra represen
tava 20% do valor do CUB, esta
proporção hoje está em 53% o

que, evidentemente é repassa
do para' os clientes que mesmo

assim vêem suas obras atrasadas

por falta de profissionais sufi
cientes para tocá-las.

Economia 9

Bretzke
Completa hoje 47 anos de

existência esta que é uma das

principais' empresas brasileiras
.

em seu segmento de negócios.
Vai longe o tempo em que os

funcionários misturavam açú
car com aroma de baunilha de
forma artesanal, mas este foi
um tempo pioneiro que trouxe

muitos frutos.
.

Hospital
São José

Está circulando o número 1
do informativo do São José que,
entre outros assuntos de inte
resse da comunidade, expõe
seus números em 2010 quando
foram realizados mensalmente
830 internações, 700 cirurgias e

7500 atendimentos no pronto
socorro. Para dar conta de todo
este serviço, a instituição conta

com 530 colaboradores, 42 mé
dicos e está credenciado por 12

planos de saúde. Lembrando

que atualmente o hospital está
sendo gerido pela Associação
Hospitalar São José, cujo conse

lho deliberativo é formado por
destacados empresários de Ia
raguá do Sul.

04 - 05 - 10 - 34 - 55

02 - 03 - 05 - 07 - 08
09 - 1 O - 13 - 14 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21

INDICADORES

BOVESPA

POUPANÇA
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ESTÀDO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/Vara da Fazenda
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300, Jaraguá do Sul-SC - E-mail: jagfaz@tjsc.jus.br
Juiza de Direito: Eliane Alfredo Cardoso Luiz
Chefe de Cartório: Marisa Schroder Feliti

EDITAL DE INTIMAÇÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS
Falência/auto Falência nO 036.08.003815-3
Interessado: Elo Fomento Mercantil Ltda e outros
Falido: Massa Falida de Ilhabela Embalagens Ltda.

A ORA. E�IANE ALFREDO CARDOSO LUIZ, NO USO DE SUAS ATRIBUiÇÕES, FAZ PUBLICAR A TODOS, NOS AUTOS EM EPíGRAFE, EDITAL DE INTIMAÇÃO - COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, RELATIVAMENTE À FALÊNCIA DE ILHABELA EMBALAGENS LTDA., CONTENDO
A RELAÇAO DE CREDORES DA MASSA APRESENTADA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL
Intimando(a)(s): Massa Falida de IIhabela Embalagens Ltda., Rua Deodoro, 200, Edifício Dahil, sala 31, Centro - CEP 88.010-020, Fone (047), Florianópolis-SC, E DEMAIS INTERESSADOS
Objetivo: Intimação dos interessados para apresentarem impugnação contra a relação de credores apresentada pelo administrador judicial, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 8°, da Lei nO 11.101/2005, sendo que os interessados terão acesso aos documentos
utilizados para formação do quadro geral, de segunda a sexta-feira, no horário compreendido entre 09hOOmin às 12hOOmin e 14hOOmin às 18hOOmin, na sede do IPRU - Instituto Porfessor Rainoldo Uessler (Rua Deodoro, nO 200 - Sala 31 - Edifício Dahil, na cidade de
Florianópolis - SC).

CREDORES EXTRACONCURSAIS

Razão Social CNPJ Endereço Natureza Valor Original
AGUAS NEGRAS S/A 82.757.907/0002-45 Av. Brasi11.005 -88400-000 -Ituporanga -SC -Caixa Postal 67 Matéria -Prima 151.928,00
ALVISE SERViÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA -AGETEC 07.013.830/0001-00 Rua Marina Frutuoso, 810 -89251-500 -Jaraguá do Sul -SC Manutenção 12.776,11
ARE TRANSPORTES ROO. LTDA 05.330.208/0001-92 RUA FRANCISCO GOBATTO, 235 -95115-190 -CAXIAS DO SUL -RS Frete 16.918,70
AVEBE GUAIRA AMIDOS LTOA. 05.508.838/001-04 Rodovia Guaira -Oliveira Castro KM01 -Cidade de Guaira -PR Matéria -Prima 47.834,28
BORRACHAS WO LTDA 03.779.757/0001-13 RUA JOAO WEST JUNIOR Manutenção 1.233,00
BUSCHLE & LEPPER S/A 84.684.471/0012-09 RUA INACIO BASTOS, 984 -89202-310 -BUCAREN -JOINVILLE -SC Matéria -Prima 633,00
C & M PAPELARIA E EMBALAGENS LTDA 80.085.137/0001-25 RUA 28 DE AGOSTO 1010 -89270-000 -GUARAMIRIM -SC Outros 416,60
CUCHERIA CAÇADOR LTOA 05.677.074/0001-80 Rua Estados Unidos, 200 -89500-000 -Caçador -SC Clichês 12.440,93
COLAMAX QUIMICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTOA EPP 01.424.824/0001-51 RUA VICENTE PEPERAIO, 366 -18520-000 -CERQUILHO -SP Matéria -Prima 1.907,15
COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S/A 84.429.810/0020-10 av Rubens Ribeiro da Silva, 545 -Canoinhas -SC Outros 1.305,35
DECOPEL IND E COM DE PAPEL LTOA 92.575.455/0001-53 VIA RS 351, SIN° KM 8 PAV 1 -99250-000 -SERAFINA CORREA -RS Matéria -Prima 469.345,46
DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS EWALD LTDA -DIFUSO 32.887.175/0001-27 RUA BERNARDO DORBUSCH, 1136 Manutenção 566,27
EDITORA SAUNAS LTDA 10.647.976/0001-04 Av Marechal Deodoro da Fonseca, 1438 -Sala 04 -89250-000 -Jaragua do Sul -SC Outros 440,00
FlTHPLAS IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA 07.212.831/0001-76 RUA MARCOS SILVA, 72 -88240-000 -SAO JOAO BATISTA -sc Matéria -Prima 879,90
FTS, SERViÇOS LTDA 00101575/0001-09 RUA ANITA GARIBALDI, 927 -89203-300 -JOINVILLE -SC Serviços 7.499,20
GRAFICA JL 83849315/0001-35 Rua Jorge Zipperer, 295 -892�0-000 -São Bento do Sul -Sc

",

Outros 200,00
INSTITURO PROFESSOR RAINOLDO UESSLER 00.987.340/0001-58 Rua Deodoro, 200 -Sala 31, Centro -88010-020 -Florlanópolís -SC Remuneração Administra 114.000,00
ISOGAMA INDUSTRIA QUlíMICA LTOA 80.228.893/0001-66 ROO. BR-376 -KM 22 SINo -83005-970 -SAO JOSE DOS PINHAIS -PR Matéria -Prima 398,25
IZDA EQUIPAMENTQS'PARA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA 83.952.358/0001-41 RUA DR HUMBRTO P VIEIRA, 100 -ZONA IND NORTE -89219,-570 -JOINVILLE -SC Manutenção 1.672,94
JARTEC AUTOMAÇAO INDUSTRIAL LTDA 95.841.961/0001-35 RUA TREZE DE MAIO, 155 -89255-400 -CZERNIEWCZ -JARAGUÁ DO SUL -SC Manutenção 250,00
KADANT JOHNSON LATIN AMERICA S/A 04.566.319/0001-30 RUA MIGUEL NELSON BECHARA, 297 -02712-130 -FREGUESIA DO O -SAO PAUU -SP' outros 1.621,§5
KDG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 08.919.834/0001-67 RUA BARAO DO RIO BRANCO -89251-400 -JARAGUÁ DO SUL -SC 105,50
MANOEL MIGUEL PINHEIRO 379852059-34 Rod. SC 474,1489 -88390-000 -Barra Velha -SC Matéria -Prima 19.782,00
MTR TRANSPORTES LTOA 81.771.669/0011-50 AV PUNIO KROEFF, N° 1700 -91150-170 -PORTO ALEGRE -RS Outros 110,56
NASCISUL TRANSPORTES LTDA . 01.222.681/0005-29 AV GRUPE, 10.441 -GALPAO 4 -06422-120 -BARUERI -SAO PAULO -SP Frete 754,95
ODONTO JARAGUA LTDA 00.515.717/0001-76 RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 490 -89251-100 -CENlRO -JARAGUA DO SUL -SC Outros 418,77
PAULO SERGIO SANTANA DA CRUZ EPP 07.831.457/0001-97 Rua Pedro Trevisan, 230 -83025-580 -Colônia do Rio Grande -Sâo José dos Pinhais -PR Matéria -Prima 37.257,50
POSTO MIME LTDA. 83.488.882/0004-56 Rua Bernardo üornbush, 2400 -Jaraguá do Sul -SC Outros 2.593,77
POSTO MIME LTDA. 83.488.882/0007 -07 Rua Bernardo Dornbush, 900 -Jaraguá do Sul -SC Outros 869,33
POSTO MIME LTDA. 83,488.882/0001-19 RUA: WALTER MARQUARDT,467 -89259-700 -JARAGUÁ DO SUL -SC Outros 637,31
PRIMO TEDESCO S/A 83.056.804/0001-30 ROO COMENDADOR PRIMO TEDESCO, KM 25 -89500-000 -CAÇADOR -SC Matéria -Prima 28.383,60
RENOVA FLEXO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO 09.067.590/0001-44 RUA ARTUR OSCAR KLUGE, 101-89032-480 -BLUMENAU -SC Manutenção 13.469,74
RIO GRANDE LOGISTICA LTDA 09.440.984/0001-04 AVENIDA BRASIL, 1005 -88400-000 -SANTO ANTONIO -ITUPORANGA -SC Frete 11.809,20
RODOBENE TRANSPORTES LTDA 04.388.818/0001-84 RODOVIA DOS MINEIROS, 1327 -83508-000 -JARDIM MONTERREY -ALMIRANTE TAMANDARÉ -PR Frete 337,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTOA 44.914.992/0001-38 RUA GAL. AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 683 -RIBEIRAO PRETO -SAO PAULO Frete 243,26
SCHURMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 02.848.454/0001-42 BR 470 -KM 55 N° 2820 -89065-800 -SALTO DO NORTE -BLUMENAU -SC outros 1.075,30
SEPEL SOLUÇÕES EM BEM DE PAPEL LTDA 04.596.986/0001-65 RUA EUZEU BRESSAN, 29 -MONTE CASTELO -88702-660 �TUBARAO -SC Matéria -Prima 1.040,00
SIMULA SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E COM. L 58.375.643/0002-80 RUA GRACA ARANHA, 1235 -13188-160 -HORTOLANDIA -SP Outros 100.635,55
50 BOMBAS COM E ASSITENCIA TÉCNICA LTDA 05.417.032/0001-06 RUA JOAO PLANNCHECK, 293 SALA 10 -89252-226 -NOVA BRASILlA -JARAGUA DO SUL Manutenção 1.190,55
SPECIAL COLOR TINTA UV LTDA. 05.248.351/0001-30 TEOTONIO VILELA,1400 -88820-000 -IÇARA -SC Matéria -Prima 8742,37
SULAMERICANA INDUSTRIAL LIMITADA 52.769.684/0001-94 RUA NUROLLAH SOLTANI, 19 -13801-255 -VILA SANTA ELISA -MOGI MIRIM -SP Matéria -Prima 13.507,80
TECNOCELL INDUSTRIAL 01.527.909/0001-65 RUA EMILlO HARDT, 99· Matéria -Prima 568,75
TORNO MECANICA LTDA -TORBAL 02.684.923/0001-35 ROO. DOS MOISES 1750 -89290-000 -SÃO BENTO DO SUL -SC Manutenção 860,00
TRANSFE TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA. 08.872.974/0001-77 RODOVIA SC 153 KM 65 -89580-000 -IRANI -SC Frete 44.310,72
VALPASA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA. f' 85.155.414/0001-42 LINHA PEROTTO KM 0,5 N° 100 -89642-000 -TANGARÁ -SC Matéria -Prima 455.258,88
VEDAPLAST 86.614.229/0001-31 ROO BR 459 -S/N ° KM 105 -IPIRANGA -37550-000 -POUSO ALEGRE -MG Outros 3.841,20

TOTAL 1.592.070 30

CREDORES TRABALHISTAS

NOME CPF Endereço Natureza Valor Original
EDEMAR KONIG 868.830.709-15 Rua Argentina, 55, São Francisco - Irineópolis - SC TRABALHISTA 8.355,68
Edison Antonio Palhano 933.476.779-00 Rua Abbdala Elias Farfud, 63 - 89.500-500 - Caçador - SC TRABALHISTA 4.012,49

TOTAL 12.36817

CRED'ORES QUIROGRAFÁRIOS

Razão Social CNPJ Endereço Natureza Valor Original Valor Atualizado
em 02 07 2009

AFIACAO DEJERRAMENTAS GG LTDA 72.212.855/0001-97 RUA 1004, 140 - 89251-000 - JARAGUÁ DO SUL - SC Manutenção 12.508,00 13.443,52
ALBGRAF FORMULAR lOS CONTINUOS LTOA. 05.665.084/0001-04 RUA GUSTAVO ZIMERMANN, 1974 - 89066-100 - BLUMENAU - SC Outros 2.225,00 2.391,42
ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA 82.110.818/0001-21 RODOVIA SC KM 03 S/N - CX POSTAL 479 - 89500-000 - CAÇADOR - SC Frete 320,74 344,73
ALTA PAPÉIS E TUBOS DE PAPELÃO LTOA 03.343.095/0001-34 RUA RIO DO SUL, 999 - CX POSTAL 12 - 89124-000 - BENEDITO NOVO - SC Matéria - Prima 306.821,50 329.769,71
AMAZONAS PRODUTOS P/ CALCADOS LTOA 47.959.697/0011-68 RUA RINCÃO, 471 - 93310-460 - NOVO HAMBURGO - RS Matéria - Prima 16.582,80 17.823,08
BANCO ABN AMRO REAL S/A (Sudameris) 33.066.408/0001-15 RUA DR. JOÃO COUN, 177 - CENTRO - 89201-300 - JOINVI,LLE - SC Capital Giro 266.219,66 286.131,12
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0356-84 RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 134 - 89251-150 - JARAGUA DO SUL - SC Capital Giro 144.788,11 155.617,30
BANCO DO BRASIL S/A' 00.000.000/5058-03 RUA LUIZ NIEMEYER, 54 11 ° ANDAR - CENTRO - 89201-060 - JOINVILLE -SC Capital Giro 57:062,07 61.329,93
BANCO ITAÚ S/A 60.701.190/0367-10 RUA JERONIMO COELHO, 240 - CENTRO - 89201-050 - JOINVILLE - SC Capital Giro 432.106,80 464.425,52
BANCO REAL 33.066.408/0263-43 RUA PRESo EPITÁCIO PESSOA, 61 - CENTRO - 89251-100 - JARAGUÁ DO SUL - SC Capital Giro 75.139,70 80.759,65
BANCO SAFRA S/A 58.160.789/0088-89 RUA DO PRINCIPE, 158 - CENTRO - 89201-000 - JOINVILLE - SC Capital Giro 91.071,54 97.883,09
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/5058-03 RUA LUIZ NIEMEYER, 54 11 ° ANDAR - CENTRO - 89201-060 - JOINVILLE -SC Leasing 97.819,87 105.136,15
BANCO ITAÚ S/A 60.701.190/0367-10 RUA JERONIMO COELHO, 240 - CENTRO: 89201-050 - JOINVILLE - SC Leasing 332.876,50 357.773,45
BANCO SAFRA S/A 58.160.789/0088-89 RUA DO PRINCIPE, 158 - CENTRO - 89201-000 - JOINVILLE - SC Leasing 106.995,50 114.998,05
BV LEASING ARREND. MERCANTIL S/A 01.858.774/0001-10 AVENIDA PAULISTA, 1274 - 01310-100 - SÃO PAULO - SP Leasing 5.701,29 6.127,71
BERGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 00.328.116/0001-54 AV.PREF.WALDEMAR GRUBBA,2526-SALA 01 - 89256-501 - JARAGUÁ DO SUL - SC Manutenção 1.258,48 1.352,61
SERViÇOS CONTÁBEIS BENATTI LTOA 82'.924.283/0001-22 RUA WALTER JANSSEN, 89 - 89251-340 - JARAGUÁ DO SUL - SC Outros 12.218,16 13.132,00
BRASPELC - EMPRESA BRASILEIRA DE PAPEL E 82.294.406/0001-99 ROO. PR 473 S/ N° KM 2,6 - 85460-000 -QUEDAS DO IGUACU - PR Matéria - Prima 577.870,55 621.091,43
CARTÃO MASTER�ARMA DE CONVÊNIO 02.637.969/0001-01 RUA BENJAMIN BRISTOT, 80 - 88803-040 - CRICIÚMA - SC Outros 1.786,26 1.919,86
CELESC DISTRIBUiÇÃO S/A 08.336.783/0001-90 AV. ITAMARATI" 160 - 88034-900 - FLORIANÓPOLIS '- SC \

Energia 40.147,31 43.150,06
CELULOSE IRANI S/A 92.791.243/0002-94 VILA CAMPINA DA ALEGRIA,SIN - 89675-000 - VARGEM BONITA - SC Matéria - Prima 826.228,26 888.024,64
CIDADE DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. 00.111.117/0001-42 RUA: CARLOS OECHSLER, SIN° - 89258-820 - JARAGUÁ DO SUL - SC Outros 9.982,50 10.729,12
CILUMA COZINHA INDUSTRIAL LTDA 75.489.773/0001-82 RUA ANGELO RUBINI, ·165 - 89258-000 - JARAGUÁ DO SUL - SC Outros 142.439,12 153.092,62
CLlNICA HENRI EY LTOA 80.497.316/0002-50 RUA HENRIQUE SOHN, 33 CXP 200 - 89255-240 - JARAGUÁ DO SUL - SC Outros 1.885,26 2.026,26
COMPUTER HELP INFORMATICA LTDA 00.952.142/0001-59 RUA CEL PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA, 1550 - 89251-2ÓO - JARAGUÁ DO SUL - SC Outros I

421,40 452,92
COPY L1NE COMERCIO E SERVICOS LTDA 04.724.655/0001-63 RUA 2 DE SETEMBRO, 2787 - 89052-002 - BLUMENAU - SC Outros 1.636,80 1.759,22
CORENGE COM. E REPRESENTACOES LTDA 78.258.423/0001-01 RUA: DR.FRITZ MULLER ,1294 - 89031-620 - BLUMENAU - SC Matéria - Prima 1.023,00 1.099,51
CORN PRODUCTS BRASIL-ING. IND. LTDA 01.730.520/0008-99 RUA FRANCISCO MANUEL DA CRUZ, 11-83650-000 - BALSA NOVA - PR Matéria - Prima 25.076,12 26.951,65
COSTA TEIXEIRA TRANSPORTES LTDA 78.807.427/0002-74 RODOVIA PR 160 KM - 84275-000 - TELEMACO BORBA - PR Frete 3.339,25 3.589,00
COSTA TEIXEIRA TRANSPORTES LTOA 78.807.427/0003-55 RUA NOSSA SENHORA DO CARMO,670 -13411-030- PIRACICABA - SP Frete, 2.289,45 2.460,69
CREDISA FOMENTO MERCANTIL LTDA 72.538.937/0001-26 AV GETÚLIO VARGAS, 372, SALAS 33/34 - CRECIÚMA - SC Outros 5.707,12 6.133,97
DARLlNO SERVICOS LTDA. 01.162.112/0001-01 RUA CARLOS HARDT, 262 - 89254-580 - JARAGUÁ DO SUL - SC Outros 23.680,00 25.451,11

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



EBV - LlMPEZA,CONSERVACAO E SERVICOS LTD
ELETRO COMERCIAL CONTI LTDA.
ELO FOMENTO MERCANTIL LTDA
EMPLOYER ORGANIZACAO DE RECURSOS HUMANOS
EQUIMOV EQUIP. IND. E REP. LTDA
ETAVA TRANSPORTES VALlNHOS LTDA
EXPRESSO ARAÚJO LTDA
EXPRESSO CENTRAL LTDA
EXTIMBRAS COM. DE EXTINTORES LTDA
FAUSEL E ASSOCIADOS LTDA
FAPOLPA INDUSTRIA DE POLPA LTDA
FECIAL AGROINDUSTRIA LTDA
FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMP. S.A.
FGTS
FIGUEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. 02.729.136/0001-62
FRANCISCO JOSE DOUBRAWA & CIA. LTDA 76.319.409/0001-37
GILSON BAYER 799.172.839-00
HSBC BANK BRASIL S/A 01.701 ..201/0845-86
IMBAU TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 81.487.779/0001-13
IMPERIAL EMBALAGENS LTDA 08.084.135/0001-94
IMPOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELE 07.615.955/0001-00
IND.DE PAP PAPELAO SAO ROBERTO S.A 60.432.648/0001-69
INDUSPEL - EMBALAGENS E ARTEFATOS DE PAPEL LTDA 07.686.832/0001-52
INDUSTRIA MECANICA IRMAOS BARBAN LTDA. 61.341.970/0001-45
INDUSTRIAS NOVACKI S.A. 85.601.201/0004-40
INPA IND. DE EMBALAGENS SANTANA S/A. 23.524.952/0001-00
INSTALADORA ELETRICA CONTI LTDA 75.289.157/0001-88
J.J. SUL TRANSPORTES -DE CARGAS LTDA 78.517.588/0001-42
JAIME TRANSPORTES LTDA 78.519.790/0001-03
JGM MANGUEIRAS LTDA 02.581.409/0001-74
JOLlNS IND E COM DE MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA 01.577.957/0001-68
JORDAN SUCATAS LTDA ME 04.377 .152/0001-69
KLABIN S/A 89.637.490/0133-95
LOTUS QUIMICA E LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS LTDA 02.014.188/0001-52
M9 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 07.624.619/0001-16
MANNES MANGUEIRA E VEDACOES LTDA. 80.645.286/0001-00
MARCOS DE AZEVEDO 418.643.879-04 RUA
MARCOS KASBURG 709.436.829-87 RUA
MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA 83.118.505/0002-63
MERCURY IND. COM. LTDA 71.717.110/0003-89
MESTRA QUIMICA LTDA 05.387.455/0001-25
MICROSIGA SOFTWRE S/A 53.113.791/0001-22
MILLATRONIC INDUSTRIAL LTDA. 02.724.345/0001-13
NICOPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA 82.914.425/0001-70
ORSA CELULOSE,PAPEL E EMB. S.A. 45.988.110/0001-41
OURO VERDE COM. DE PAPEL LTDA 06.267.656/0001-51
P.U. TEC INDUSTRIA DE PEÇAS LTDA 07.133.088/0001-69
PARANA INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA 07.492.766/0001-80
PREDITlVA SUDESTE LTDA 08.083.229/0001-49
PRUST E ROZZA LTDA 05.515.252/0001-77
QUALYS AMBIENTAL LTDA 00.783.146/0007-46
RBS ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇA LTDA 92.821.701/0057-64
REINALDO DOMBROWSKI 221.632.809-00 RUA
REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS LTDA 83.083.428/0001-72
ROACO INDUSTRIAL LTDA - EPP 81.609.257/0001-47
ROAGE ENGRENAGENS LTDA 05.734.853/0001-70
RODECAR MOTORES LTDA. 82.784.042/0001-25
SAO GABRIEL PAPEIS LTDA. O 4.346.278/0001-76
SENSORVILLE ELETRO ELETRONICA E AUTOMACA 76.589.308/0001-86
SERASA S/A 62.173.620/0014-02
SERViÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SC 03.777.341/0001-66
SETI SEGURANCA E TECNOLOGIA NA INTERNET 05.348.924/0001-05
SIGMAFONE DIST. DE PROD. TELEINFORM. LTD 01.501.310/0001-52
SIGMAFONE TELECOMUNICACOES E INF. LTDA 81.385.593/0001-53
SIMULA SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E COM. L 58.375.643/0002-80
SINCROTEL ELETR. E TELECOMUNICACOES LTDA 00.257.322/0001-10
SIND DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUíMICAS, PLÁSTICAS 04.246.185/0001-70 .

SIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA 01.056.640/0001-86
si. QUIMICA E LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS LTDA ME 02.014.188/0001-52
SPECIAL COLOR TINTA UV LTDA. 05.248.351/0001-30
SUL BRASIL ROLAMENTOS 04.172.059/0001-18
SV CONSULTORES LTDA 08.149.244/0001-42
TAVARES FOMENTO COMERCIAL LTDA 81.514.473/0001-09
TL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 06.188.392/0001-40
TRANSMAGNA TRANSPORTES LTDA. 79.942.140/0004-81
TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA 04.195.643/0001-99
TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA 04.195.643/0001-99

, TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA 92.758.457/0001-88
TRANSPOWER TRANSPORTE ROD. LTDA 85.099.471/0001-51
VIDRACARIA WILLE LTDA - ME 01.663.737/0001-57
VETUSA FOMENTO COMERCIAL LTDA 86.443.611/0001-20
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA 43.648.971/0019-84
ZUG MATERIAIS E SERVICOS LTDA 04.477.935/0001-14

75.492.496/0001-67
05.840.662/0001-93
00.170.947/0001-40
79.634.960/0001-63
05.935.312/0001-00
46.994.125/0002-66
07.186.625/0001-39
60.868.486/0002-97
72.114.903/0001-04
00.990.401/0001-36
82.653.700/0001-40
05.572.480/0001-89
92.664.028/0025-19
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R. HERIBERTO HULSE, 163 - 88110-010 - SÃO JOSÉ - SC
RUA:GUILHERME WEEGE ,111 FUNDOS - 89251-610 - JARAGUÁ DO SUL - SC
RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 35 - SALA 302 - 89130-000 - INDAIAL - SC
'RUA ANTONIO CHEMIN, 117 - 83401-550 - COLOMBO - PR
RUA WALTER JANSSEN, 17 - 89251-340 - JARAGUÁ DO SUL - SC
RUA ARTUR OSCAR KLUGE, 200 - 89032-480 - BLUMENAU - SC
RODOVIA DOS MÓVEIS, 383 - 89290-000 - SÃO BENTO DO SUL - SC
RUA DELFIM MOREIRA, SIN° - 84265-360 - TELEMACO BORBA - PR
RUA JOSE EMMENDOERFER 1160 - 89253-000 - JARAGUÁ DO SUL - SC
RUA JOAO MARCATTO, 13 SALA 304 - 89251-670 - JARAGUÁ DO SUL - SC
FAZENDA CHOPIM - 85548-000 - HONORIO SERPA - PR
ESTRADA GERAL DE PETROLANDIA , 401 - 88430-000 - PETROLANDIA - SC
RUA: DR JOAO COLlN,940 - 89204-000 - JOINVILLE - SC

Outros

Manutenção
Título Cancelado
Outros
Outros
Frete
Frete
Frete
Outros
Outros
Matéria - Prima
Matéria - Prima

Manutenção

68.650,82
56,00

51.940,82
45.901,31
4.314,00
1.350,00
2.450,00
1.988,95
3.119,50
1.379,06

113.176,42
29.820,00
392,52

99.298,32
275,11
360,00

4.980,00
78.900,25
1.829,49

22.189,05
250,00

296.220,77
116.801,99

525,00
116.177,40
300.507,40

3.284,51
8.450,00
21.542,00
593,62

18.748,00
64.870,70
711.096,87
1.930,00
601,00
1.329,57
16.480,00
11.593,00
454,03

4.499,42
3.622,50
7.296,49
1.173,23

179.650,00
10.185,16
2.464,75
2.800,00
13.421,91

480,00
975,00

7.298,70
564,00

1.110,15
2.337,44
2.280,00
1.990,00
1.056,94

12.871,68
224,25
1.533,40
4.969,68
975,80
211,90
92,00

6.047',28
148,00

25.897,62
779,62
1.930,00
4033,81
629,50

49.749,19
632.017,23

143,65
47,20
756,48
399,43
1 75,00

4.094,05
250,00

67.890,78
1.370,40
2.000,00

73.785,45
60,19

55.825,65
49.334,42
4.636,66
1.450,97
2.633,24
2.137,71
3.352,82
1.482,20

121.641,26
32.050,34

421,88
106.725,17

295,69
386,93

5.352,47
84.801,46
1.966,32

23.848,64
268,70

318.376,11
125.538,00

564,27
124.866,70
322.983,36
3.530,17
9.082,00
23.153,20
-

638,02
20.150,23
69.722,60
764.282,19
2.074,35
645,95

1.429,01
17.712,59
12.460,08

487,99
4.835,95
3.893,44
7.842,22
1.260,98

193.086,63
10.946,94
2.649,10
3.009,42
14.425,78

515,90
1.047,92
7.844,59
606,18

1.193,18
2.512,26
2.450,53
2.138,84
1.135,99
13.834,40

241,02
1.648,09
5.341,38
1.à48,78
227,75
98,88

17.247,51
159,07

27.834,59
837,93

2.074,35
4.335,51
676,58

53.470,10
679.287,92

154,39
50,73
813,06
429,30
188,09

4.400,26
268,70

72.968,56
1.472,90
2.149,59

RUA:JOSE TEODORO RIBEIRO,2793 SALA 02 - 89258-000 - JARAGUÁ DO SUL-SC Manutenção
RUA 28 DE AGOSTO 1995 - 89270-000 - GUARAMIRIM - SC Manutenção
RUA CAMARISTA CARLOS CREMA, 46 - 84600-000 - UNIÃO DA VITÓRIA Frete
AV. GETULIO VARGAS, 44 - CENTRO - 89251-000 - JARAGUÁ DO SUL - SC Capital Giro
RODOVIA DO PAPEL KM 23 - 84262-980 - TELEMACO BORBA - PR Frete
RUA JOSE MACHADO VAZ 71 - 83507-070 - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR Matéria - Prima
RUA LEOPOLDO VOIGT, 39 - 89045-170 - BLUMENAU - SC Outros
RUA: ALCANTARA, 328 - 02110-900 - SÃO PAULO - SP Matéria - Prima
PORTO DE CIMA KM 07 - 83350-000 - MORRETES - PR Matéria - Prima
RUA: ANTONIO DE MACEDO ,78 - 03087-010 - SÃO PAULO - SP Manutenção
AV. PORTO VITORIA S/ N° - 84600-000 - UNIÃO VITÓRIA - PR Matéria - Prima

RUA: INPA, 186 -36730-000 - PIRAPETINGA - MG Matéria - Prima
RUA: GUILHERME WEEGE,111 - 89251-610 - JARAGUÁ DO SUL - SC Manutenção
RUA PROFESSOR IRMÃO GERALDINO, 73 LT 23 - 89256-310 - JARAGUÁ DO SUL - SC Frete
RUA JOSÉ THEODORO RIBEIRO, 901 - 89258-000 - JARAGUÁ DO SUL - SC Frete
RUA CEL. PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA, 158 - 89251-200 - JARAGUÁ DO SUL Manutenção
RODOVIA BR 280 S/N - IMIGRANTES - 89270-000 - GUARAMIRIM - SC Matéria - Prima
RUA ALBERTO SANTOS DUMONT, 791 - 8925?-250 " JARAGUÁ DO SUL - SC Matéria - Prima
FAZENDA MONTE ALEGRE SIN° - 84275-000 - TELEMACO BORBA - PR Matéria - Prima
RUA GUSTAVO RICHARD, 16 - 88504-350 - LAGES - SC Manutenção
RUA CEL. PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA - 89251-201 - JARAGUÁ DO SUL -SC Outros
RUA: JOAO PLANINCHECK,807 - 89252-220 - JARAGUÁ DO SUL - SC Manutenção
LAURO ZIMMERMANN, 1890 - 89270-000 - GUARAMIRIM - SC Matéria - Prima
JULlA AMAZONAS, 156 - 84600-000 - UNIÃO DA VITÓRIA - PR Frete
AV. GETULIO VARGAS 827 - 89251-000 - JARAGUÁ DO SUL - SC Outros
RUA JOHANN G. HADLlCH, 168 SALA 1 - 89032-400 - BLUMENAU - SC Manutenção
RUA GENERAL OSORIO, 1628 BLOCO B -89041-000 - BLUMENAU - SC Outros
AV BRAZ LEME, 1631 2 ANDAR - SANTANA - SAO PAULO - SP Outros
RUA:PRESIDENTE EPITACIO PESSOA,N°1465 - 89251-000 - JARAGUÁ DO SUL - SC Manutenção
RUA AUGUSTO MIELKE, 75 - 89256-030 - JARAGUÁ DO SUL - SC Matéria - Prima
RODOVIA INDIO TIBIRICA,12.999 KM 57- 08630-000 - SUZANO -SP Matéria - Prima
RUA DOMINGOS STIVAL, 54 - 82400-410 - CURITIBA - PR Matéria - Prima
R: WILSON LEMOS, 772 - B - 88200-000 - TIJUCAS - SC Outros
ROD. JOAO BORGES ALVES, 1391 - 83450-000 - BOCAIUVA DO SUL - PR Matéria - Prima
RUA JUSTINIANO BISPO 202 - 28670-000 - IBIRACU - ES Outros
RUA 3 DE OUTUBRO ,2397 - 89275-000 - SCHROEDER - SC Outros
RUA PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, 2311 - 89256-501 - JARAGUÁ DO SUL - SC Outros
RUA CAÇADOR - 89203-610 - JOINVILLE - SC Outros
NOSSA SENHORA DO ROCIO, 1060 - 84600-000 - UNIÃO DA VITÓRIA - PR Frete
RUA DR. HERCULANO COELHO DE SOUZA, 555 - 89500-000 - CACADOR - SC Frete
RUA ARTHUR GUNTER , 137 - 89255-570 - JARAGUÁ DO SUL - SC Manutenção
RUA HENRIQUE BERNARDI, 398 - 89270-000 - GUARAMIRIM - SC Manutenção
RUA JOAO PLANISCHECK, N° 1016 - 89252-220 - JARAGUÁ DO SUL - SC Manutenção
AUTOVIA JOAO PAULO REOLON,3340 - 84600-000 - UNIAO DAVITORIA - PR Matéria - Prima
RUA GOTHARD KAESEMODEL,329 - JOINVILLE - SC Outros
RUA ABDON BATISTA, 121 - 89201-010 - JOINVILLE - SC Outros
RODOVIA ADMAR GONZAGA, 2765 - 2 ANDAR - 88034-001 - FLORIANOPOLlS - SC Outros

. RUA DIEDRICH BORCHERS, 163 - 89255-180 - JARAGUÁ DO SUL - SC Outros
RUA ITUPAVA, 1012 - 80040-000 - DISTRIBUIDORA - PR ',' -Ouíros
RUA ANITA GARIBALDI, 927 - 89203-300 - JOINVILLE - SC r Outros
RUA GRACA ARANHA, 1235 - 13188-160 - HORTOLANDIA - SP . Outros
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 353 SALA 1 - 89251-400 - JARAGUÁ DO SUL - SC Outros
RUA JOSÉ LEIER, N° 388 - CENTRO - 89.251-092 - JARAGUÁ DO SUL - SC Outros
RUA:DOMINGOS RODRIGUES DA NOVA,330 - 89251-640 - JARAGUÁ DO SUL - SC Manutenção
Rua Dom Pedro I, 544 - 88.523-066 - Coral - Lages - SC Matéria - Prima
TEOTONIO VILELA,1400 - 88820-000 -IÇARA - SC Matéria - Prima
RUA BERNARDO DORBUSCH, 2155 - 89256-100 - VILA BAEPENDI - JARAGUA DO SUL - SC Manutenção
JACOB ELlSENHUT, 84 - 1 ° ANDAR SL 101 - 89203-070 - JOINVILLE - SC Outros
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 429 - ED FLORENÇA - SL 08 - 89251-700 - JARAGUÁ DO SUL - SC Contr MP e Tít. Canc
EST. DO GANCHINHO, 4220 - 81930-160 - CURITIBA - PR

.

Frete
RUA JOAQUIM F CASTELAR NR 611 - 13087-550 - CAMPINAS - SP Frete
R.MIGUEL PATRICIO DE SOUZA ,1555 - 88815-200 - CRICIUMA - SC Frete
R.MIGUEL PATRICIO DE SOUZA, 1555 - 88815-200 - CRICIUMA - SC Frete
AVENIDA GUILHERME SCHELL, 9820 - 92420-000 - CANOAS - RS Frete
ROD. ENGENHEIRO LOURENCO FAORO, 1515 - 89500-000 - CAÇADOR - SC Frete
RUA FRIEDRICH WIHELM SONNENHOHL 314 FDS - -89256-320 - JARAGUÁ DO SUL - SC Outros
AV GETÚLIO VARGAS, 372, SALA 33/34 - CRICIÚMA - SC

.

Outros
QD. 11 LOTES 05/07 PARTE A - 72135-110 - BRASILlA - DF Manutenção
RUA SEMEADOR GALOTTI, 214 88200-000 -TIJUCAS -SC Outros

TOTAL 7.439.18139

CREDORES GARANTIA REAL

6.921.499 24

Razão Social CNPJ Valor Atualizado
em 02072009

Endereço Natureza Valor Original

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - BADESC 82.937.293/0001-00
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0356-84
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/5058-03
BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRED 92.816.560/0001-37

RUA ALMIRANTE ALVIM, 491 - 88015-380 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS - SC
RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 134 - 89251-150 - JARAGUÁ DO SUL - SC
RUA LUIZ NIEMEYER, 54 11 ° ANDAR - CENTRO - 89201-060 - JOINVILLE -SC
AV. HERCILlO LUZ, 617 - 88020-000 - FLORIANOPOLlS - SC

FINAME
FINAME
FINAME
FINAME

148.733,04
741.934,09
555.505,95

2.868.000,00

159.857,28
797.425,83
597.054,10

3.082.507,34

TOTAL 4.636.844 55

TRIBUTOS em RS

Descrição Saldo Devedor

IMPOSTOS PARCELADOS
PARCELAMENTO INSS
TOTAL IMPOSTOS PARCELADOS

78.946,98
78.946.98

OBRIGAÇÕES FISCAIS
COFINS A RECOLHER
CSLL A RECOLHER

1.024.701,61

ICMS A RECOLHER
IPI A RECOLHER
IRRF A RECOLHER REC.
IRPJ A RECOLHER
ISS A RECOLHER
IRRF A RECOLHER (RETIDO DE PJ)
ISSQN LEI10.833
PIS A RECOLHER TOTAL DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 8.220.923.51

PIS/COFINS/CSLL RET. PJ A RECOLHER
TOTAL DE OBRIGAÇÕES FISCAIS5.825.614,24

0561 25.778,86
8.306,25
822,27

4.300,16
1.634,82

185.193,03

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
INSS A RECOLHER
INSS A RECOLHER - RETIDO

4.314.173 08

12.442,82
7.088.794.06

1.039.482,33
13.70014

TOTAL DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 1.053.182.47

.

Prazo Fixado: 10 dias. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado,
bem como INTIMADA(S) para atender(em) ao objetivo supra mencionado, no lapso de tempo fixado, contado do transcurso do prazo deste edital. 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 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.

'

Jaraguá do Sul (Se), 25 de abril de 2011.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS
N° 108/2011. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO/POLí.
CIA MILITAR/POLICIA CIVIL. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de pro
postas, visando ao Registro de preços aquisição de SUPRIMENTOS
DE INFORMÁTICA (cartuchos de tinta, fita para impressora e cilindro
de imagem) ao longo de 12(doze) meses, destinados para manu

tenção da Polícia Militar e Polícia Civil, conforme especificações e

quantidades no ANEXO I deste edital e Minuta da Ata de Registro
de Preços. REGIMENTO: Lei Federal 8.666 de 21/0.6/93, Lei Federal
10..520./20.0.2, de 17 de julho de 20.0.2 e DECRETO N° 6.737/20.0.9
de 0.9 de julho de 20.0.9. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA
dos ENVELOPES: Até às 13:30. horas do dia 19 de maio de 20.11,
no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,
sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha.
O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes
serão as 14:o.o.hs do dia 19 de maio de 20.11, na sala de reuniões
da Gerência de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO PARA

AQUISiÇÃO: R$ 145.0.0.8,50. (cento e quarenta e cinco mil oito reais
e cinqüenta centavos). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá
ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.jara
guadosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul (SC), 27 de abril de 20.11.

IVO KONELL
Secretário de Administração

Valdete Zapella
Presidente da Ação Social

de Guaramirim

. EDITAL N°001/2011
Ação Social de Guaramirim vem por meio

deste, tornar público que no dia 31/0.5/20.11
às 19:0.0. estará realizando a eleição da
nova diretoria para a gestão 20.11-20.13. Se

necessário,haverá segunda convocação às
19:3o.h com qualquer número de presentes.

Sendo assim, a entidade solicita aos inte
ressados em participar da nova diretoria,
que as inscrições das chapas deverão ser

feitas na sede da instituição situada a Rua
28 de agosto, n0272o., Bairro Centro, na ci
dade de Guaramirim/SC, ao lado dos Bom
beiros Voluntários, até o dia 30./0.5/2'011
em horário comercial (o.8:o.o.h às 12:o.o.h
e 13:0.0. às 17:o.o.h). Outras informações
pelo telefone (0.47) 3373-0.748, com Edvar

Mello, Coordenador da Ação Social.

Guaramirim,2 de maio de 20.11.

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADO DE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - Christa IngeHilleWagner, Interventorâ

Rua 28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário de Funcionamento: 8h30 às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos
abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os
aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade
de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser
lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s)
pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização
incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residenteís) ou domiciliada(s) fora daCircunscri
ção Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no

endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023,
todos do CNCGJ.

.

Protocolo: 15101 Sacado: AlITON PETRY CNPJ: 11.436.579/0001-56 Cedente: DI COMU
NICAÇOES E EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS CNPJ: 03.658.136/0001-81 Número do Título:
0001651101 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SA. DataVencimento: 10/04/2011 Valor: 1.092,00 liquidação após a intimação:
R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 15351 Sacado: ALCEU ANTONIO MACHADO CPF: 017.726.069-60 Cedente:
SlLMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 39841 'DOI Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENClAGUARAMI
RIM Data Vencimento: 18/04/2011 Valor: 1.306,66 liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 15280 Sacado: ARNAlDOTRlBESS CPF: 521.370.409-30 Cedente: AGROPECU
.
ARlA GIRASSOL ITOA EPP CNPj: 80.162.019/0001-73 Número do Título: 0720 Espécie: Du

.

plicata deVenda Mercantil por lndicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENClA
GUARAMlRIM Data Vencimento: 15/04/2011 Valor: 1.480,40 liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

-- Protocolo: 15103 Sacado: B.GC. TRANSPORTES LTDA ME CNPJ: 02.656.671/0001-30 Ce
dente: ZANDONACOMBUSTIVEIS ITOACNPJ: 86.830.056/0001-99 Número doTítulo: 2811
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADEsCO
SA. Data Vencimento: 08/04/2011 Valor: 5.956,61 liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 15219 Cedente: COM.
DERN. PETROLEO GARUVA lIDA CNPJ: 85.315.414/0001-62 Número do Títul6:'7111 Espé
cie:Duplicata deVendaMercantilpor lndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA.Data
Vencimento: 15/04/2011 Valor: 10.185,56 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução:
R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

-- Protocolo: 15286 Sacado: CLAMAR SOWÇOES EM AÇO E PRE-FABRICADOS ITOA ME
CNPJ: 10.451.669/0001-53 Cedente: PERFlACO COMERClALDE FERROS EACO ITDA CNPJ:
72.381.213/0003-83 Número do Título: 147372 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENClAGUARAMIRIM DataVencimen
to: 15/04/2011 Valor: 779,92 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 53,86,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00 Protocolo: 15434 Cedente: DIFUSO DISTR. PARAFUSOS
EWAlD ITDACNPj: 82.887.175/0001-27Número doTítulo: 11698 Espécie: Duplicata deVen
daMercantil por Indicação Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento:
13/04/2011 Valor: 92,45liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 53,86, Diligên
cia: R$ 33,30, Edital: R$15,00 Protocolo: 15493 Cedente: PERFlACO COMERClALDE FERROS
EACO IJ'DACNPJ: 72.381.213/0003-83 Número doTítulo: 1'48582 Espécie: Duplicata deVen
daMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENClAGUARAMlRIM
DataVencimento: 21/04/2011 Valor: 277,l7liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu
ção: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

- Protocolo: 15341 Sacado: EDGAR LUIZ CORREA CPF: 579.169.189-00 Cedente: EXCEL
FOMENTOMERCANTIL ITDACNPJ: 08.663.765/0001-13 Número doTítulo: 1604/2 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN
ClA GUARAMIRIM DataVencimento: 10/04/2011 Valor: 500,00 liquidação após a intima
ção: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 15483 Sacado: ELAINE NANOI GUAREZI CPF: 024.698.179-27 Cedente: CO
MERClAL SANTO ANTONIO LTDAME CNPJ: 03.734.219/0001-02 Número do Título: 33605
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por lndicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENClA GUARAMIRIM DataVencimento: 20/04/2011 Valor: 303,00 liquidação após a

intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

-- Protocolo: 15017 Sacado: ELAINE TERESINHA CHELEST CPF: 053.337.439-16 Cedente:
MECANlCALERFEI I10A CNPJ: 95.844.593/0001-89 Número doTítulo: 126/01 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por lndicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMlRIM DataVencimento: 09/04/2011 Valor: 120,50 liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 15354 Sacado: ELOIR HAFEMANN CPF: 775.161.259-20 Cedente:ARNO FRAN
CISCO DERETTI ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número do Título: 000000090 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por lndicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENClA
GUARAMlRIMDataVencimento: 18/04/2011 Valor: 109,56 liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 15306 Sacado: ERALDO ZIPPERER CPF: 062.003.219-73 Cedente: ULEANDRO
MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 624/01 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por lndicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENClA GUARA
MIRIM DataVencírnento: 16/04/2011 Valor: 505,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 24, 14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 14915 Sacado: FABIELLY PAULA DE FARlAS CPF: 065.737.139-40 Cedente: PA
PElARIA RAYON ITOA CNPj: 12.507.363l0001-05 Número do Título: ped.025/201 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL)
SA. DataVencimento: 24/03/2011 Valor: 125,70 liquidação após a intimação: R$10,85, Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

-- Protocolo: 15519 Sacado: FABIO LEONARDO DA SILVA CPF: 029.305.739-70 Cedente:
SlLMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 331BS'Ó03 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA. - AGENCIA GUARA
MIRIM DataVencimento: 20/04/2011 Valor: 230,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 15307 Sacado:mONES DlAS CORA CPF: 087.848.519-88 Cedente: ULEANDRO
MACI-lADO ME CNPj: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 549/01 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por lndicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENClA GUARA
MIRIM DataVencimento: 15/04/2011 Valor: 336,50 liquidação após a intimação: R$ 10,BS,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

-- Protocolo: 15005 Sacado: jOANICEAPARECIDABERTE CPF: 048.144.559-50 Cedente:
O.M COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA E ACESSORIOS CNPJ: 06.116.650/0001-83
Número do Título: 1369.010 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENClA GUARAMIRIMDataVencimento: 08/04/2011 Va
lor: 145,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 14911 Sacado: JOHN! FERREIRA BAPTISTA CPF: 079.354.489-06 Cedente: PA
PELARlA RAYON LTDA CNPj: 12.507.363/0001-05 Número do Título: ped.035/201 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por lndicação Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL)
SA. DataVencimento: 05/04/2011 Valor: 75,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 15147 Sacado: JOSE SCHMlTZ CPF: 520.696.059-49 Cedente: SANTANDER LE
ASING S/A CNPj: 47.193.149/0001-06 Número do Título: 106/70007495228 Espécie: Espécie
de ContratoApresentante: SANTANDER LEASING S/ADataVencimento: 05/05/2008 Valor:
5.603,31 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 15272 Sacado: JUCEMARARlBEIRO CPF: 750.619}09-00 Cedente: SlLMAQ S/A
CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 27554'005 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por lndicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENClA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 15/04/2011 Valor: 324,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

- Protocolo: 15112 Sacado: KAMILA RIBEIRO CPF: 093.123.689-40 Cedente: PAPEIARlA
RAYON ITDA CNPj: 12.507.363/0001-05 Número do Título: PED.041/201 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por lndicação Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA. Data
Vencimento: 10/04/2011 Valor: 63,30 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital:R$15,00

Protocolo: 15291 Sacado: LACIR MENEGHEill CPF: 586.041.389-00 Cedente: DERLl NA
TAliNODASILVAMEIRACNPJ: 00.896.808/0001-07 Número do Título: 7167/09 Espécie:Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENClA
GUARAMIRIM DataVencimento: 15/04/2011 Valor: 1.325,00 liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 15006 Sacado: MARINA INES PEREIRA CPF: 418.227.739-20 Cedente: WP. JU
NIOR & ClA lIDAME CNPj: 04.303.006/0001-99Número doTítulo: 09 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por lndicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENClA GUARA
MIRIM DataVencimento: 10/04/2011 Valor: 210,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 15198 Sacado: MARIO CESAR PACHECO CPF: 578.779.479-68 Cedente: BOGO
RECAPADORA DE PNEUS lIDA CNPJ: 05.831.488/0001-12 Número do Título: 12.427-1·

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENClA GUARAMIRIM DataVencimento: 14/04/2011 Valor: 533,33 liquidação após a

intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 15302 Sacado: MOACIR GRlBOSKI CPF: 018.100.989-71 Cedente: ARNO FRAN
CISCO DERETTI ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número do Título: 000000069 Espécie: Du
plicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENClA
GUARAMIRlM DataVencimento: 15/04/2011 Valor: 713,52 liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00
_____________________________________L _

Protocolo: 15317 Sacado: NIVAlDO SILVA ROCHA & ClA ITDA ME CNPJ: ·08.349.141/0001-
26Cedente: MAURIGLASS INÍ:J E COMDEVIDROS ITDA CNPJ: 01.365.440/0001-05Número
doTítulo: 13367-2 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 1lI04/2011 Valor: 2.399,20 liquidação após a
intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 15305 Sacado: OSMARINA DO PRADO RIBEIRO CPF: 088.377.739-86 Cedente:
ULEANDRO MACHADO ME CNPj: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 156/02 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por lndicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN
ClA GUARAMIRIM DataVencimento: 17/04/2011 Valor: 897,00 Liquidação após a intima
ção: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 15312 Sacado: ROSVANOOVICENTE SIMEONI CPF: 566.720.719-20 Cedente:
BOGO RECAPADORADEPNEUS ITOACNPJ: 05.831.488/0001-12 Número do Título: 12282-
5 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por lndicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL Data Vencimento: 12/04/2011 Valor: 2.000,00 liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 15292 Sacado: VALCIR NEGERBON CPF: 557.653.869-20 Cedente': PROAGRO
AGROPECUARlA ITDAME CNPJ: 95.830.626/0001-31 Número do Título: 2216/A-P Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN
ClA GUARAMIRIM DataVencimento: 10/04/2011 Valor: 300,00 liquidação após a intima
ção: R$10,85, Condução: R$ 44,10, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 15090 Sacado:VANESSAMARTINS LOCHANACLETOMECNPJ: 12.842.609/0001-
97 Cedente: PARATI S/A CNPJ: 82.945.932/0001-71 Número do Título: 0805552 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indícação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data
Vencimento: 10/04/2011 Valor: 143,14 liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$
52,98, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Guaramirim, 4 demaio de 2011.

Christa IngeHilleWagner, lnterventora

EDITAL
Registro de imóveis da comarca de Jaraguá do sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, oficiala do registro de imóveis
da comarca de Jaraguá do sul/SC, torna público pelo presen
te edital, que RODOLFO WACKERHAGEN, CI n° 184-788-
O, CPF n0352.394.689-15 e sua esposa MARIA TEREZINHA
MARANGONI aposentados, brasileiros, casados pelo regime
da Comunhão Universal de Bens, anterior à vigência da Lei

6.515/77, residentes e domiciliados na Rua 7- Walter Marquar
dt n° 259, nesta cidade, requereram com base no art. 18 da Lei

n06.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado
nas Ruas 119 - Olívio Domingos Brugnago e 171 - Emmerich Ruysam, Bairro Vila Nova,
perímetro Urbano de Jaraguá do Sul/SC, conforme Certidão n0407/2008, expedida EM
01.12.2008 e revalidada em 17.02.2011, Proc. N" 3171/2011, assinado como responsável
técnico, a arquiteta e urbanista Rafaela Hass Bonatti, CREA n063864-5, ART n° 2784026-

.

2. O desmembramento é de caráter residencial, possui -a área total de 1.967, 16 m2, sendo
constituído de 1 (uma) parcela, sistema viário e remanescente.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quihze) dias, contados da data da última

publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a oficiala que
subscreve este, no endereço da serventia: Rua 16 - Barão do Rio Branco, n° 414, sala
02, centro, Jaraguá do sul/SC.
JARAGUÁ DO SUL, 11 DE ABRIL DE 2011.
A OF IC I ALA---------------------------------------

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do sul/se

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC,
torna público pelo presente edital, que IRIO MANSKE, CI nO 685.455-9, CPF nO 489.595.109-04,
brasileiro, agricultor, casado pelo regime da comunhão universal de bens, anterior a vigência da Lei
n° 6.515/77, com MARIA TONON MANSKE, CI n° 19/R 685.542, CPF n° 653.635.079-00, brasileira,
comerciante, residentes na Rua 897-Helmuth Manske nO 3411, nesta cidade, REQUERERAM com

base no artigo 213, inciso II, da Lei nO 6.015/73, com as modificações introduzidas pela Lei nO 10.931,
de 02.08.2004, a RETIFICAÇÃO DE ÁREA do imóvel consistente em um terreno situado nesta ci
dade, na Rua 918-José Martins, matriculado sob nO 15.172, Livro nO 2-RG, a ser retificado conforme

planta e memorial descritivo arquivados neste Registro de Imóveis, sendo que, nos termos dos §§
2° e 3° do mencionado dispositivo legal, FICAM NOTIFICADOS OS CONFRONTANTES A SEGUIR
NOMINADOS para, querendo, se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias (a contar da presente
publicação): CONFRONTANTES - ÊXODO 20 INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, esta
belecida na Rua 1200-Francisco Outra n° 529, Bairro Amizade, neste cidade; MAFALDA DERETTI
e MANFRIDO DERETTI, residentes na Rua Helmuth Manske n° 3451, Bairro Três Rios do Norte,
nesta cidade; e MARIA INÁCIO NUNES, residente na Rua Helmuth Manske n° 3411, Bairro Três
Rios do Norte, nesta cidade; Se for o caso, a manifestação deverá ser feita na forma de impugnação
fundamentada, dirigida ao endereço deste Registro de Imóveis (situado na Rua Barão do Rio Branco
nO 414, sala 2, centro, na cidade de Jaraguá do Sul/SC, expediente das 09:00hs às 12:dohs e das
14:00hs às 18:00hs), advertindo-se desde já que presumir-se-à a anuência d(o)(a)(s) confrontante(s)
que não apresentar(em) impugnação no prazo da notificação.
JARAGUÁ DO SUL, 19 de abril de 2011.
AOFICIALA

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

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca
de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que ORLANDO LOURENÇO
DA SILVA, CI nO 695.919-SSP/PR, CPF nO 0.16.185.809-06, brasileiro, agricultor, casado
pelo regime da comunhão universal de bens, anterior a vigência da Lei n° 6.515/77, com
ANGELA MARIA DA SILVA, CI n° .1.679.436-SSP/PR, CPF n° 798.820..999-04, brasileira,
do lar, residentes na Avenida Brasil s/n°, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, REQUERERAM
com base no artigo 213, inciso II, da Lei nO 6.015/73, com as modificações introduzidas

pela Lei nO 10.931, de 0.2.08.2004, a RETIFICAÇÃO DE ÁREA do imóvel consistente
em um terreno situado nesta cidade, na JGS-457-Sem Nome, matriculado sob nO 3.618,
Livro nO 2-RG, a ser retificado conforme planta e memorial descritivo arquivados neste

Registro de Imóveis, sendo que, nos termos dos §§ 2° e 3° do mencionado dispositivo
legal, FICAM NOTIFICADOS OS ,CONFRONTANTES A SEGUIR NOMINADOS para,
querendo, se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias (a contar da presente publicação):
CONFRONTANTES - MARIA ALFl:EN PAULI e JOSÉ PAULI, residentes na JGS-457
.s/n° (acima da sede do Clube de Campo Toca da Canirana, uns 33o.m), Bairro Ilha da

Figueira, nesta cidade; SEBASTIÃO ALFLEN, residente na JGS-457 s/n° (acima da sede
do Clube de Campo Toca da Caninana, uns 33o.m), Bairro Ilha da Figueira, nesta cidade;
JOÃO BOSCO ALFLEN, residente na JGS-457 s/n° (acima da sede do Clube de Campo
Toca di? Caninana, uns 330m), Bairro Ilha da Figueira, nesta cidade; TAZIANO ALFLEN,
residente na JGS-457 s/n° (acima da sede do Clube de Campo Toca da Caninana, uns.
33o.m), Bairro Ilha da Figueira, nesta cidade; TEREZINHA ALFLEN CZERNIAK e JOSÉ
CZERNIAK, residentes na JGS-457 s/n° (acima da sede do Clube de Campo Toca da

Caninana, uns 33o.m), Bairro Ilha da Figueira, nesta cidade; LUZIA ALFLEN SCHUTZ e

OSVALDO SCHUTZ, residentes na JGS-457 s/n° (acima da sede do Clube de Campo
Toca da Caninana, uns 33o.m), Bairro Ilha da Figueira, nesta cidade; OSCAR ALFLEN,
residente na JGS-457 s/n° (acima da sede do Clube de Campo Toca da Caninana, uns
33o.m), Bairro Ilha da Figueira, nesta cidade; RAULlNO ALFLEN, residente na JGS-457
s/n° (acima da sede do Clube de Campo Toca da Caninana, uns 330m), Bairro Ilha da

Figueira, nesta cidade; VALDOMIRO ALFLEN, residente na JGS-457 s/n° (acima da sede
do Clube de Campo Toca da Caninana, uns 330m), Bairro Ilha da Figueira, nesta cidade;
ERACIMO TOILl ALFLEN, residente na JGS-457 s/n° (acima da sede do Clube de Campo
Toca da Caninana, uns 33o.m), Bairro Ilha da Figueira, nesta cidade; MARLENE ALFLEN,
residente na JGS-457 s/n° (acima da sede do Clube de Campo Toca da Caninana, uns
33o.m), Bairro Ilha da Figueira, nesta cidade; e, CLAUDIONEI JOSÉALFLEN, residente na

JGS-457 s/n° (acima da sede do Clube de Campo Toca da Caninana, uns 330m), Bairro
Ilha da F.igueira, nesta cidade; Se for o caso, a manifestação deverá ser feita na forma de

impugnação fundamentada, dirigida ao endereço deste Registro de Imóveis (situado na

Rua Barão do Rio Branco nO 414, sala 2, centro, na cidade de Jaraguá do Sul/SC, expe
diente das 09:o.o.hs às 12:0o.hs e das 14:00hs às 18:00hs), advertindo-se desde já que
presumir-se-à a anuência d(o)(a)(s) confrontante(s) que não apresentar(em) impugnação
no prazo da notificação.
JARAGUÁ DO SUL, '27 de abril de 20.11.

AOFICIALA
-----------------------
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moagoncatvesênetnno.ccm.hr

'Moa Gonçalves
. Agradecimento' .'

oje quero .agradecer commuito carinho a todas as pessoas que

....
de uma forma ou de outra participaram do sucesso da 3a Ma

carronada Beneficente do Moa, em .prol do Cvy, realizada 'dia
30, no Amizade. Em especial ao amigo Tato Branco e toda á sua

equipe de cozinha, ao,Paulinho -Chíodíní, do Posto Mime, Moacir Sch
mitz, da LecimarMalhas, Zuza, Tino Duwe, Valério Kazmierski, José Au
gusto Demarchi,Amauri Jacobi, Ninfa, Douglas Bogo, CacáPavanello, ao

'

Frigorífico Demarchi, Fundação Cultural, aos voluntários do Cw, Don
naAnna Boutique e aoMundo dos Brinquedos. Valeumesmo!

Canudinho
Embora a gente tente ficar' '

indiferente a toda prova, no
caso do mais novo morador do
Inferno, Osama Bin Laden, não
.dá para ficar neutro. Foram
muitas vidas perdidas no ata

que às Torres Gêmeas e nesses

10 anos de caça ao' assassino -

que irá se juntar a Hitler e outros
daHistória. Mas o ódio não leva a
nada! O olho por olho continua-

,

rá cada dia mais forte e o mun

do, claro, cada vez mais cego. Só
nos resta rezar. '<,

Luiz Carlos Chaves.que posa
ao lado da namorada,é o '

grande aniversariante de hojé

Festas
.

Faz sentido,
Acesse o site www.moagon-

,

calves.com.br e confira as fotos
das festas do fim de semana na

London, The Way e da Macarro
nadado Moa.'

O Brasil já tem um carro para
cada seis habitantes. Isso quer
dizer o seguinte: apertando um

pouquinho, cabe todo mundo!

TuttyVasques

'NAS RODAS
, • Nivaldo Freitas e sua Thaiane,
da Domini Pizza, vai aproveitar a
primavera e curtir um pouco das
delícias de Porto Seguro.

• Cá entre nós é simplesmente
impressionante como, a querida
Mariana Iacomini, a Nana, gosta
de um bolo de rolo. Eu mesmo :

nunca vi nada assim por aqui.
Isso é certamente coisa de outro,
mundo. Vai gostar de bolo assim,
na casa do Bin Laden!

'

.

,

• O Hotel Kairós vai preparar,
para o Dia das Mães um almoço
inesquecível. Agende-se!Vai ser
show de bola!

o Professor Omar e sua partnerMarli,
um dos dançarinosmais requisitados
da região, promovem dia 17 de maio,

'no Beira Rio, um movimentado
curso "de dança de salão

.�. Piiamas
'

Q3371-2662
.

'"' ...._ ......
�" .....

2 Anos sonhando com você.
f1eli s

Piiamas Moda Gestante, Infantil,
:- Masculina e Feminina

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41 (ANEXO A SPEEO PRESS)

'I
I

O meu amigo Sarnapim com a esposa, ladeados pelos
médicos Dr Vicente Caropreso, Dr Ricardo Puff _e o Secretário
da SDR Lia Tironi, na 'Macarronada Beneficente do Moa Buxixo

IIAcho casamento
um tédio".
Eva Mendes, atriz, em
entrevista ao site Aceshowbiz.
Eta namora há nove anos ()
cineasta George Augusto

, O jovem profissional liberal
Maurício Corrie (Peru) está livre,
leve e solto. O love de muitos anos
com a bonita gata Iaqueline De-

_

marchi chegou ao final. Ninguém '\

entendeu o porquê, já que eram

apaixonados e formavam um lin- .

-do par. Estou sabendo que já tem
fila de gatinha querendo conquis
tar o bom moço. E a fila anda...
Urubu demora mais canta.

,

j

Recaída, B· hEssa é Uma delícia... Aconteceu onequln a
no fim de semana um jantarzinho Como as frentes frias tam-.

romântico com direito, a garfadi- bém estão chegando, por aqui, e o
nhas na boca entre um casalzinho tempo cada dia mais encrespado,

, de ex-namorados da city, que apro- Márcia fez questão de estrear nos
veítouobomtempero dorestauran- . cabides da sua loja Bonequinha
te e dividiram o sabor da culinária de'tuxo o novo lote pronto para
mexicana. Ele é caixa alta e a amada ' aquecer o inverno das elegantes �
bonitona é bem feitade corpo. descoladas da área. Gosto apura -

'

do e na linha do, tem que ter. Todo
aliado ao bom atendimento, claro!

.J

• Está confirmado. A cantora

PaulaFemandes, uma das
mais aplaudidas do momento,

.
estará em breve na cidade de

Jaraguá.Volto ao assunto.

no CTG Laço Iaraguaense, o
30° Rodeio Crioulo Nacional.

.Aloja Dama de Noivá" acaba'
de lançar sua promoção' .

do Mês dasNoivas, 20% de
desconto no aluguel de trajes
de noiva. Boa pedida.
• O Beira Rio Clube deCampo
promove dia seis de maio um

maravilhoso jantar dançante
em homenagem ao Dia das
Mães. Mais informações no
fone 3275-0413.

.110 Senhor tem bons
'

propósitos para conosco,
inclusive quando nos

dirige por caminhos de
humilhação."

• O meu abraço de hoje cheio
de energias positivas vai para
o bocfgente Dr RicardoPuff. .

'

Ele é outro amiga que quando
é chamado para as causas

sociais sempre está presente.
Aquele abraço.

'

• Presençamuito bacana
, da empresária Rosangela .

Schmitz, LecitnarMalhas,
sábado naMacarronada
-Beneficente do Moa.

• Nos 13 a 15 demaio
acontece emJalaguá do Sul,
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CHÔNICA

Crimes cegos
"

stou lendo, - ou melhor, relendo um li- rado com um animal ou corn outra pessoa e.nos
vro de Kafka, O processo, cuja história fazemos de desentendidos ou cegos para não
diz respeito a um homem que está sen- ter que enfrentar uma situação desagradável.

_..do processado, e será julgado, .mas não Esse plural me inclui, sou igual a todo mundo
sabe qual crime cometeu. Assim, ele se envolve e, fico com raiva de mim mesma quando não
em uma série de acontecimentos com o único ajo. Na sequência fico meperguntando por que
objetivo de se defender, mas, acima de tudo, tal inércia acontece. A resposta que encontro é

_descobrir o que fez de tão grave. Considerei in- que nos tornamos seres passivos e seguidores
teressante e rapidamenté fiz urna alusão à nos- de um sistema rotativo e vicioso de idéias pron
sa realidade e é possível concluir, entre outras tas. Contestamos, reclamamos claro, mas na'
coisas, que o livro se traduz prática ainda nos deixamos
em uma 'metáfora de nossa entorpecer pelo conformismo
sociedade' contemporânea. facilitado do'não fazer nada e

Não é comum sermos conde- quase nos tornamos ratinhos
nados e julgados por algo que correndo atrás da bolinha no

não sabemos do que se tra- brinquedinho bonito.
-

ta, embora muitos inocentes Alguém pode dizer, 'Todo
estejam a:trás das grades por esse discurso é clichê demais"!'
crimes que não cometeram' É verdade, clichê puro, porém,

\

ou sofram acusações que jul- nada é mais frustrante do que
guem incabíveís. O que é to-

"

descobrir que estamos todos
'

, mum, e a maioria de nós não nadando no mesmo mar da

fogea isto, é vivermos de forma cega nas regras
.

clichelândia social que envolve corrupção, vio
sociais a que somos constantemente introduzi- lência, discriminação e uma série de outros pra
dos e expostos, Pagamos impostas, mas nunca blemas sociais que dispensam detalhamentos,
saberemos exatamente que fim teve nosso di- pois ouvimos todos os dias.
nheiro. Vemos injustiças diárias e, embora tris- E assim a vida segue seu curso. É possível
tes e revoltados, apenas coriseguimos ficar ali- que eu e você nunca façamos nada, por como
viados por não ser conosco ou com alguém da dismo ou desilusão, mas nunca devemos deixar
família, e seguimos a vida-normalmente. Somos de pensar e nos revoltar. Também nunca deve
lesados como consumidores, mas por inúmeras mos duvidar que estamos suscetíveis a crimes
razões deixamos passar e pagamos opreço pelo cegos e a sermos condenados e julgados por
erro de alguém. Vemos alguémfazendo algo er- algo que jamais descobriremos. '

LANÇAMENTOS

; ! �; ; :--: .; ,:;
.

1 �." .""
, ,

,
"

CLIC DO LEITOR

,

Esse é o Kadu, pequeno e companheiro, que precisa de um
novo lar. Contato com a Ajapra pelo e-mail ajapra@ajapra.org.br

ou pelo telefone 9179-9948, após as 16 horas
-

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Thor (Leg) (14h40, i7h, 19h10, 21h20 -

todos os dias)

• Cine B.reithaupt 2
,

• Rio (dub) (15h, 17h, 19h, 21h - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Hop - Rebelde sem Páscoa (dub)
(14h30 - todos os dias)

• Pânico 4 (Ieg) (17h, 19h10, 21h20 -

todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Rio (Dub) (14h, 16h30, 19h15 - todos os dias) ,

• Pânico 4 (leg) (21h15,':' todos os dias)

'. Cine Mueller 2
,
" Água para elefantes (Leg) (13h45, 16h15,
, 19h, 21h30 - todos os dias)

• CineMaeller 3 (3d) ,

• Thor (dub) (14h20, 17h, 19h30, 22h_
todos os dias)

• Cine Garten 1
• Thor (Leg) (14h, 16h40, 19h30,�22h -

I ,

todos os dias)

• Cine Garten 2
• Rio (dub) (13h20, 15h30, 17h40,
19h40 - todos os dias)

• A garota da capa vermelha (Ieg)
(22h10 -todos os, dias)

• Cine Garten 3
• Hop - rebeldes sem páscoa (dub)

-

(14h45, 17h10 - todos os dias)
• Eu sou o número quatro (Ieg)
(19h10, 2�h30 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Como você sabe (Leg) (14h20,
16h50, 19h20, 21h50 - todos os dias)

• Cine Garten 5
• Sobrenatural (Leg) (Bh40, 16h20,
18h40, 21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Thor (Dub) (13h30 - todos os dias)
• Thor (Leg) (16h10, 19h, 21h40- todos os dias)

BLUMENAU
• Gine Neumarkt
• Fechado para reformas

NOVELAS

"

CORDElENCANTADO

Ürsula fica aflita com a insistência de Felipe em

querer levar Augusto até a casa de Açucena. Antônia
aceita fugir com Cícero, Açucena teme não se mudar'
mais para Vila da Cruz com Jesuíno. Nidinho inventa
uma história para impedir Setembrino e Quiquiqui
de ir ao sótão: Carlota conta a Dora que vai se casar

com Timóteo. Úrsula obriga Nicolau a colocar um so

nífero no chá servido para a corte. Herculano afirma

para Cândida que seu filho seguirá o cangaço: Úrsu
la e Nicolau seguem a carroça de Jesuíno e Açucena
até Vila da Cruz, Miguezim pergunta se Jesuíno é rei

e ele fica atordoado ao se lembrar de Herculano. Ze-"

nóbio conta para os filhos a história do homem da '

máscara de ferro. Felipe e o rei chegam tarde à casa
.

de Euzéblo e descobrem q\Je a família se mudou,

MORDE E ASSOPRA

Celeste chega ao altar, mas Abner não.está. Os
convidados percebem que Abner fugiu. Minerva anun

,

cia que seu filho Áureo vai voltar. Abner procura Júlia

,

e conta que não se casou, Naomi pergunta a ícaro se

havia uma mulher parecida com ela na casa, Abner

anuncia pára a família quê vai se casar com Júlia. Ca
rolina vê Efraim falando com Pink e gesconfia que ele

seja o traficante de calorias. Herculano tenta se impor
na delegacia. Marcos ajuda Abelha e ela consegue um

emprego no hotel. Celeste diz a Natália que irá usar

todo o dinheiro que recebeu da mãe para se vingar
de Abner, Duda pega o pote de chocolate de Efraim
e é surpreendida por Augusta e Carolina. Pimentel vai

a casa de ícaro e faz perguntas sobre Naomi. Márcia

flagra Guilherme e Alice namorando, ,

INSENSATO CORAÇÃO
Haidê pede para Cortez ficar longe de Natalie.

Mari,na e Pedro ficam juntos na casa de Léo. Cor
tez pede para Douglas entregar um buquê de rosas

para Natalie. Gilda vê Oscar desligar o telefone e

desconfia do marido. Marina sugere que ela e Pedro
morem juntos em um de seus apartamentos. Roni

sugere a Nelson que Daisy seja a secretária de seto.
,

W_anda convida Helena para ir à casa de Neném.
Kléber pressiona Cortez durante uma entrevista

coletiva. Raul estranha o comportamento dê Carol.

Gilda segue Oscar até uma casa em Niterói, Carol

explica para Marina por que se afastou dela! Norma
-

recebe a liberdade condicional. Gilda vê Oscar falan
do com uma mulher. Henrique telefona para Cortez

com-a voz disfarçada e ameaça colocá-lo na cadeia,

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das ��iss9rps�.
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HORÓSCOPO
ÁRIES
No trabalho, sua comunicação
estará em alta, mas evite fazer

muitas tarefas ao -rnesmo tempo
ou pode ter que refazer tudo. À" noite,
sair da rotina é uma ótima pedida. Cui
dado com a sua inconstância.

TOURO
Não se deixe desanimar no se

tor 'profissional, pode ter, seu

reconhecimento mais adiante. No
amor, manter sua discrição será funda

mentai"para o relacionamento. Não deixe
a insatisfação tomar conta de seu astral.

,

GÊMEOS
Hoje" suas insatisfações profis
sionais estarão mais nítidas para

você, revelando um conflito entre o

que quer e o que os outros esperam que

faça. A dois, cumplicidade em alta. Bons
momentos com o par neste dia.

CÂNCER
Não convém deixar o desânimo

, tomar conta do seu astral nes-
te dia., Contratempos acontecem

com todos. No romance, a noite prome
te alegrias. Hoje, você estará mais sen

sível, mas não se deixe abater.

LEÃO
Problemas com pessoa conhe
cida não estão descartados

neste dia. Eique mais atento(a)
com pessoas mal-intencionadas. Pode
ter surpresas .no setor afetivo. Viagem
conta com boas vibrações.

Contatos profissioriais contam
�v. com ótimas vibrações astrais,
inclusive pode trazer inúmeras

" vantagens. Nó amor, seu, bem-estar
estará associado a sua autonomia. Mo
mento de dar prioridade à carreira.

No trabalho; sentirá necessi
''''''''''''''"'',,',r=,.''''''''''''' dade de adquirir novos conhe

cimentos. Hoje, seu poder de

c.omunicação e interação estará a mil.

No romance.a harmonia está no ar. Cui

dado com incertezas infundadas.

ESCORPIÃO, "

Não deixe o e�cesso de sensibi

lidade que !era neste dia mudar
,

seu estado de humor. A'noite

pede, para ter mais cuidados com

sua saúde, tratamento alternativo é uma

boa opção. Não abuse de sua sorte.

eSAGITÁRIOH�je, u� conflito de inte�ess�s
nao esta descartado no âmbito

profissional. Para quem está só,
'esta é a hora de começar um novo ro

mancé, Evite guardar mágoas, elas po-
'

dem atrapalhar ,seu progresso.
• 1

CAPRICÓRNIO '

Não convém deixar que assun
tos profissionais atrapalhem
sua vida familiar, alguém pode

precisar de ,você. No campo afetivo, um

encontro pode trazer alegrias. Ótimo dia

�ara ficar mais próximo de seus parentes.

AQUÁRIO -

Preste mais atenção em suas

finanças ou pode se surpreen-
der com gastos desnecessários.

Você se mostrará mais seu lado cornu
nicativo ealegre neste dia. Cuidado, não
convém contar com a sorte hoje.

'

PEIXES

Hoje, há sinais de instabilidade
emocional, você pode se reve-

lar mais carente que o normal.

Não fique remoendo acontecimentos

passados. Não convém se deixar levar

por um sentimento de insegurança.

)
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Justin Bieber recebe,
Casey Heynes em show

, Justin Bieber recebeu no palco durante um show

em Melbourne, na Austrália, o adolescente Casey
Heynes, que virou símbolo' da luta contra o bullying.
"Ele é uma inspiração, mostra às pessoas a lutar

pelo que elas acreditam", disse Bíeber. Casey ficou
famoso devido a um vídeo mostrando sua resposta
a um agressor, que lhe levou a ser entrevistado 'por
um dos maiores jornais da Austrália.

DIVIRTA�SE �/

Sabe quem �ou 'eu? '

I,

Dia dê prova na faculdade. Todos os alunos ten-
sos. Entra na sala aquele professor carrasco de quem
todos têm medo e diz:'
- O horário de entrega das provas é dez em ponto.

, Ouviram? Dez horas em ponto! Se alguém me entre

gar ª prova 'às dei e um, eu não vou aceitar,
E então se inicia a prova. Muitos alunos acabam
rápido, outros demoram mas conseguem entregar até
as dez horas. Apenas um aluno continua fazendo o

" exame; Ouando o professor está se preparando para
ir embora, o.aluno levanta e vai entregar a prova:
- Tá aqui, professor! "

- Agora eu não vou aceitar mais!
-Como não?
- Eu deixei bem claro que só aceitaria provas até as

dez horas.
- Professor... O senhor sabe com quem está falando?
'- Não, não sei... .

Então-o aluno pega a pilha de provas,_coloca a sua-no

meio, e diz:
- Então descobre ... !

, , I,

"

t
f

Acusado de
racismo, Donald
Trump cancela
entrevista

Trump cancelou uma participa
ção _no programa de David Letter-

, man após ser chamado de "racista".
No programa do dia 27, o apresenta
dor discutiu com um convidado a in"

sistência de Trump em questionar a
nacionalidade do presidente Obama.
"É tudo engraçadinho até começar
a ter um quê de racismo no meio. Aí
perde a graça", disse tetterman, O

empresário mandou uma, carta ao

apresentador alegando que não há

ninguém menos racista que ele.

Paulo Coelho quer que ator.
brasileiro o interprete em filme·

A produção do filme queria um atar de Hollywood, mas Paulo Coelho insiste

que um ator brasltelro o interprete em um filme sobre sua vida. Segundo a coluna

-de Bruno Astuto, publicada no jornal "O Dia", os atares Rodrigo Santoro, Wagner
Moura e Selton Mello são os mais cotados para o papel. A escolha do ator deve

ser feita até o fim de maio. De acordo com a publicação, a produção também está
à procura de alguém para o papel de Raul Seixas.

Juliana Paes volta
.

.

a TV em .minissérie
A atriz Juliana Paes está de férias da TV desde

que deu à luz seu filho Pedro, em dezembro do ano

passado. Mas, segundo a coluna de Bruno Astuto,
publicada no jornal. "O Dia", a atriz logo deve reter

nar ao batente e estará de volta às telinhas na mi-
1

nissérie "As Brasileiras", quetem direção. de Daniel
.Fllho. As gravações devem começar em julho, e a

estreia ainda não tem data.

SUDOKU

"SOBRE O JOGO,
É um jogo de lógica muito
simples e viciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1

a 9 sem .repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada ,

quadrado de 3x3.

• J

f
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Estudantes terão vários descontos
.Diretório da Católica de Santa Catarina busca parcerias paraoferecer serviços mais baratos

.'

JARAGUÁ 0'0 SUL serviços oferecidos,
Urnadas únicas dificuldades que oDCE

está tendo, segundo o presidente, é a comu
nicação com alguns alunos - que, segundo
ele, não checam os e-mails tão frequente-

. mente. De qualquer forma, os alunos de
todos os cursos podem ser beneficiados. O
projeto deve estar finalizado até o final do
semestre, para que os estudantes possam

-

usufruir dos benefícios - por enquanto,28
Pensando nisso é- que o DCE (Diretó:-' empresas já aceitaram a parceria, e a expec

rio Central de Estudantes) da Católica de tativa é aumentar esse número signiflcati-'
Santa Catarina, antiga Unerj, resolveu ba- vamente.

talhar para que os alunos da universida- Para participar, os alunos terão que re

de tenham a opção de, ao escolher alguns' tirar um comprovante de matrícula no SAE

serviços, serem beneficiados com U1J! des- (Serviço de Atendimento. ao Estudante) da
conto que pode chegar a 30% em algumas instituição. Depois, é só ir até a empresa ou

instituições. loja cadastrada com o comprovante e a car-
_

Segundo o presidente da DCE e. aluno teirinha de estudante para receber o des
do curso deDireito, Luís FernandoAlmeida,' conto. O transtorno deve ficar menor, de

. o projeto funciona como uma rede de con - pois de'algum tempo ., Luís Fernando está
vênias, que está sendo colocada em prática- buscando o apoio da Une (UniãoNacional
há cerca de três meses.

-

"É uma realização. dosEstudantes) e também de patrocinado-
,

'

,90 DCE, e estamos fechando parcerias aos res, para poder disponibilizar carteirinhas
poucos. Temos ajuda e estamos indo até as de desconto aos estudantes gratuitamente,
empresas conversar com os administrado

res.para conseguir os descontos", explica. O
mínimo, até agora, é de 5% de desconto nos

. Estudantes, principalmente ..

aqueles que precisam pagar
a faculdade ou ainda estão no,

, '

período do estágio, nem sempre
gostam de esbanjar dinheiro.

III!! 'Brúna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.�r

ARQUIVO OCP

Segundo Luis Fernando, alunospoderão
ter descontos em serviços como escolas
de idiomas e lojas de roúpas

"
Estudantes tem vários gastos,
então o que for possível evitar

é importante. Queremos
diminuir os custos e oferecer
carteirinhas de graça, se

. conseguirmos patrocínio.
• LUís FERNANDO ALMEIDA,

PRESIDENTE DA DCE

).'

28 empresas de
todos os gêneros

-

As empresasparticipantes são as
mais diversas possíveis - há escolas'
de idiomas, algumas com descon
tos de até 30% nas mensalidades,
lojas de roupas e sapatos e até mes
mo aquelas que vendem fantasias.
Além das novas parcerias, só o'que
ainda precisa ser definido é a'data

para a, fabricação \
das carteirinhas,

que-súbstítuem os comprovantes e

carteiras de estudantes, e se haverá
ou não um custo para a aquisição.

Apontamento: 176275/2011 Sacado: CRISTIANO MOREffiA BARROSO Endereço: OSVALDO GLÁrz 40 AP 'Apontamento: 176298/2P11 Sacado: MASSA FACIL COM.E FAB. DE PROD. Endereço: LEOPOlDO
304BLl2 -Iaraguá do Sul-SC· CEP: - Credor: GlBA COMERCIO DEAUTO PECAS TIDA Portador: - Espé-' HANNKE 230 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-51b'Credor:ACEVEDO &DAlLAGNOLTIDA Por-

cie;DMl· N°TItulo: 1002; Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 369,00 - Vencimento: 20/04/2011 tador: - Espécie: DMl- N° TItulo: 101959- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 225,49 - Vencimento:
.... _ .. _ _ __ .. _ _ __ _ 11/04/2011

Apontamento: 176294/2011 Sacado: DENILSON MARCOS-F�GUNDES-ROiÃM-·:E�d�����-RÜÃ·BERTIiÃ.. - .. --- --- -------- .. ------..

-,---
--- -- , .. - -- - - - ..

WEEGE 315 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-500 Credor: CEN'IEIlMAQ COMERCIO CM L.EPP Portador: Apontamento: 176220/2011 Sacado: MlCHELLECORREABUENO Endereço: RUAHERCILIOLUZ205
- Esp�cie: ?Ml-N'Titulo: 209 - Motivo: falta de pagamentoValor:.R$166,OO cVencimento: 13/04/2011 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000Credor: CUNICADAPIASTICABODANESE TIDA Portador: CLINlCA
............ _ _ _� .. _ .. __ .. __ _ .. __ .. __ _ __ __ .. BODANESE - Espécie: DMI - N"Titulo: 011-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 980,00 - Vencimento:

Apontamento: 176016/2011 Sacado: FABIANO OSMAIRKLEIN Endereço: RUAJOAO KLIlIN 133 - Iaraguã do 15/04/2011
.

.

Sul-SC - CEP:. - Credor: SILVANACARVALHOME Portádor: - Espécie:PM! - N"Titulo: 3052A - Motivo: falta ------ .. -------- .. -- .. ------ - .. - ---- - -- .. -- .. --- .. -- .. ---- ..

de pagamentoValor: R$106,38 - Vencimento: 18/04/2011
'

'Apontamento: 176484/2011 Sacado: O.S.P DISI PECASACESS.AUTOM. TIDA Endereço: RPREFEITO
____________________.... __ .... __ .. .. .. __ . __ ........ __ .... ... __ .. .. .. .. __ .. .. _ ...... .. , JOSE BAUER 787 - Iaraguã do Slll-SC - CEP: 89254-100 Credor: CASAS DA AGUAMATERIAIS PARA

Apontamento: 176027/2011 Sacado: FABIANO OSMAIRKLEIN Endereço:}UAJOAO KLEIN 133 - Jaraguá do CONSTRUCAO I1'DA Portador: - Espécie: PMI '- N'Titulo: 8191/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: .

Sul·SC - CEP: . Credor: GUJLHERMEI<RENKELFlIRO - ME Portador.- Espécie:DMl- N°TItulo: S1309A R$ 925,00 - Vencimento: 19/04/2011 .

..

- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 315,69 - Vencimento: 18/04/2011 .

. '.
----.- -------- .. ---------------------------------------------------------------------.------------------

_______________________ .. __

, ----------------.--.------,--.--- ._;____ Apontamento: 176325/2011 Sacado: OMGADM. DE BENS LIDA Endereço: RUALEOPOIDOMEYER

Aponta:nento:'l7574112011 Sacado: FABRICIO DA SILVA SANTANA Endereço: RUAWJLLI MANKE 99- JA· 159 - AGUAVERDE - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: B9254-640 Credor: POIlMlX CONCRETO LIDA

A��������;-i76ô42í2Õi-i-����i�;ADELCJORENKER-fu;d������-RUAERViNO-MENEGOm922-�j;;;';;;á RAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-790 Credor: GRAFIeA HOTI TIDA EPP Portador: - Espécie:DMI - N° Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: GM013242 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.004,99 - Ven-

do Sul-SC'- CEP�B�254-000 Credor: CREDlRIO FQMENTO MERCANTIL TIDA Portador: IND DE I.ATICI-' Titulo: 794 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 236,92-Vencimento: 10/04/2011 cimento: 20/04/2011 .

.

NlOS�ORTALDOVALE llD,A.Espécie: DMl � N°TItulo: 30250 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.005,6Q
-----------------------------------------.-.--------------- ... ----------------- ------"--------.------- .. ------- ------ -------

---------------------------------------------------------------------------. -----,----- --- --------- ------ .. ------------

, _ Vencimento: 06/04/2011 _

.'. Apontamento: 176158/2011 Sacado: GELSON.SILVEffiAMEIRELES Endereço: RUAFREDERICO BARG 100 Apontamento: 176320/2011 Sacado: OSMAR EICHENBERG - MUNDIAL COND\BILIúADE Bndere-

_____________ .... . .. __

.-
.. _' .. _ .... , � .. .... ,__________

- Jaraguá do Sul-SC· CEP: - Credor: FM COMDE BRINQUEDOS TIDAME Portador: - Espécie:DMl- N° ço: RUAMALFIDRlANO PEIXOTO 59 SAlA5 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-150 Credor:MAKETEL

Apontamento: 176456/2011 Sacado: ALDENIR FERREffiA DE SOUZA Endereço: RUAJOSE PICCOW,133 _

TItulo: 2325-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 306,51-Vencimento: 10/04/2011 EQUlPAMENTO LIDA Portador:'- Espécie:DMI - N'Titulo: 1872/2720B - Motivo: falta de pagamento
, Jaraguá do Sul-SC· CEP:B9254-350 Credor: CENTRO FOlTh1CONO LES lTDAEPP Portador: _ Espécie: DMI

-----------------------.----------------------- .. ---------.----.------------ .. ----- .. ------- .. ---------------------- .. ------- Valor: RS 319,92 - Vencimento: 24/03/2011 . •

. N°TItulo: 27998 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 204,00 _ Vencimento: 20/03/2011 Apontamento: 176176/2011 Sacado: HIGOR RAFAEL GNEIPEL Endereço: HELEODORO BORGES 85 - JA; ----------------------------------------------------------.- .... ------------------------------------------------------

_____________________, : • !._ .. .. __ •• _. .. __ ..

RAGUADO SUL - CEP: Credor: ASSOCIACAOXITAO TEAM DEVALE TUDO Portador: - Espécie: DMI - N° Apontamento: 176222/2011 Sacado: OSP DIST. PE AS E ACESSAUTOMoTIvOS TIDA Endereço: R

Apontamento: 176229/2011 Sacado: ALExANDE DE ALMEIDA Endereço: RUA EUZÉBIO DEPOY, 240 AP Titulo: 2011/140/04 - Motivo: falta de pagrup.entoValor: R$ 85,00 - Vencimento: 10/04/2011 PREFEITO JOSE 13AUER 787 - Iaragua do Sul-SC . CEP: 8.9254-100 Credor: BRIMADEC COM DE MAT

05 _ VILANOVA _ Iaraguádo Sul-SC _ CEP: 89259-380 Credor: BVFlNANCEffiA S/A CFI Portador: _ Espécie: ------------------------------;------------.------------------
.. ------------------------------------------------------------- ELETRlCOS LIDAEPP Portador: - Espécie: DMl- N° TItulo: 8849/1-4 - Motivo: falta de pagamento

C)3l-N'Título: 131031326 _ Motivo.falta de pagamentoValor: R$ 2.319,85 _ Vencimento: 26/03/2010
. Apontamento: 175397/20H Sacado: JONES PAlMAS WERUS Endereço: RUA EUGENIO MOREITI 293 ', Valor: R$1.339,93 - Vencimento: 11/04/2011'

.

___________________________________________________________________________ .. , ,_______
CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Çredor: KORUMOTOS TIDAME Portador: - Espécie:DMI- N°TItulo: 01630-' é .. -----:----------------------------

Apontamento: 176146/2011 Sacado: ALISSON LEBER BORGES NHAIA Endereço: RUA PAUlO EGERT, 164 1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 201,50 - Vencimento: 05/04/2011 Apontamento: 176]68/2011 Sacado: PAD E CONF GIDRIA I C LIDA Endereço: RUA DOS ESCOTEI·

_ laraguá do Sul-Se _ CEP: 89257-770 Credor: co�crO DE CELULARES BANDEIRA IlDA ME Portador:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ROS 85 - JARAGUA DO SUL-Se - CEP: 89254-730 Credor: OESA COM E E REPRES LIDA Portador:

_ Espécie: DMl.N°TItulo: 3952004 _ Motivo: falta de pagamentoValor:� 36,30 _ Vencimento: 24/03/2011 Apontamento: 175.859/20i 1 Sacado: JO�O RICHTER JUNIOR Endereço: R=ELISA VOLKMANN MASS . Espécie: DMl - N° Titulo: 5828700U - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 204,80 - Vencimento:

__ • ._ .. .. .. _ ... _ .. .. .. .. . . .. .. ,
542 JGA 99 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-642 Credor: CASAS DAAGUAMATERIAIS PARA COl\lSTRUCAO 1'6/04/2011 .'

.

Apontamento: 176070/2011 Sacado: ANAMARIADA SILVADOS SANTOS Endereço: RUA JOSEVICENZI 630 LIDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: C113272/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 335,00 - Ven- -------------------------------------------- .. -- .. ---- ...... ----- .. ---- .. ----------------------------------------------

._ Jaraguá do Sul·SC· CEP: 89266-240 Credor: PEDRO MUFFATO E CIA TIDA Portador: _ Espécie: DMI _ N" cimento: 15/04/2011
. .

.

. Apontamento'}76003/2011 Sacado: PATRICIA FISCHER CARDOSO Endereço: JOAo MASS 15 - lata-
TItulo: 109306988 _ Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 482,04 _ Vencimento: 1,9/04/2011

-- .. -----------.. ---------------- .. -.----------.--- .... -----------------------------------------------.... --'.... -- .. ------ .. - guá do Sul-SC - ÇEP: 89260-644 Credor: CENTRO FORM CONO LES LIDA EPP Portador: - Espécie:
.... .. .. ..... _ .. .. .. .. .. Apontamento. 176227/2011 Sacado: JUSANIA FRANCISCO AtVE$ SANTOS Endereço: R. AMANDUS REN- DMI - N°TItulo: 27934 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 213,00 - Vencimento: 15/03/2011

Apontamento: }76234/2011 Sacado: BRUNO JOSUÉ SOUZAPIUCCO Endereço: RPOÇADANTA, 266 _ CEN- GEL,850 - RIO CERRO I - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89261-520 Credor: BV FINANCEffiA S/A CFl Portador: -
------------------ .. --- .. -- ... -- .. - .....---,-------......---------- .. ------- .. ------------------

.. ------------ .. -- .. ---

IRO _ CORUPA -SC _ CEP:'892713-000 Credor: BVFINANCEIRA S/A CFI Portador: _ Espécie: CBI _ N'Titulo: Espécie: CBI· N'Titulo: 251006740 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 5.816,37 - Vencimento: 17/09/2010 Apontamento: 1.76157/2011 Sacado: PAULO OUVElRA DA SILVK Endereço: EXPED CABO HARRY
131034729 _ Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.l99,15 -Vencimento: 30/07/2010

. '-- ....-------- ....
=r=:":

.. -------- .. -------- .. -------------------------- .. --,---....-----------------------------------
.. --- HADUCH 783 ex 2 SL 2 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-380 Credor: CENTRO FORM CONO LES

______________________________ .. .. ... .. .. . .. Apontamento: 175�92/2011 Sacalio:'KIKO LOCADORA DEMAO DE OBRATIDA. Endereço:MARIAMAnA- TIDAEPP Portador: - Espécie: DMI - N"Titulo: 28124 . Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 244,�0 -

Apontamento: 175962/2011 Sacado: tAMlLA GRAZIELLE BARTEL Endereço: RUAANGEID TORINEill78 LENA IDPES 1160 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: RADIO HORTENCIA.TIDA Portador: - Espécie: Vencimento: 16/q3/2011
-

APTO 102 C _ VIIA NOVA - JARAGUADO SUL-Se _ CEP: 89259-200 Credor: CONDoJ\1ÍNIo RESIDENCIAL DM! - N°Titulo: 9510 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3501.00 - Vencimento: 05/04/2011.
-----'"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMARYUJS Portador: _ Espécie: DMI: N"Titulo: 9200044818 _ Motivo: falta de pagamentoValor: R$125,l1
.. .. .. .. __ c .. .. -----.......... - .. -- .. --.... Apontamento: 176031/2011 Sacado: SANDRA MARA APARECIDA NlOITIN ISBRECHT Endereço:

• -Vencimento: 12/04/2011 Apontamento: 175993/2011 Sacado: LEANDRO BAHIENSE FERNANDES Endereço: RUAPEDRO GESSER GUJLHRMEWEEGE 266 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-610 Credor: COOP DE CRED DE LIVREAD·

z .. �___________________________________ 206CASA - Jaraguádo SuJ,.SC - CEP: - Credor: COMERCIODEGELULARESBANDEIRAITDAME Portador: MISSAO DE ASSOe Portador; MANOS INSTAlACOES IIDA Espécie: DMI - N° Titulo: 0013010072

Apontamento: 176058/2011 Sacado: CELSO ALEXANDRE KURIWA Endereço: RUA OSCAR RIEGEL 258 _
c Espécie:'DMI - N°Titulo: 0793002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$131,OO·Vencimento: 20/03/2011

- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 446,45 - Vencimento: 18/04/2011

TIFAMARTINS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: PEDALANDO GOSTOSO Portador: - Espécie: CH - N°
-----------------------..... - .. -----.. -- .. -------------------------------------- .. - .. --.----- .... ----------------,------- ... --

.. ------------------------------------------------ .. ------ .. -- .. -------------------------------------,-----------------

TItulo: 00052 3 _ Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 81,00 _ Vencimento: 15/01/2010 Apontamento: 176232/2011 Sacado:WRNALGNEWUCH Endereço: R.HERMANN SCHULZ,56 - VILALEN- Apontamento: 176029/2011' Sacado: SCOPEL & CIA EPP Endereço: AV. MARECHAL DEODORO DA

L .. .... .. _.: ..... .. .. .,'; : .. � -.]ARAGUADO SUL-SC - CEP: 89252-480 Credor: BVFINANCEIRA S/� CFI Portador: � Espécie: CBI - N° FONSECA 701 - Jaraguá doSul-Sô - CEP: 89251-701 Credor: CARLOS RGBERrO GIROLLA EPP Por-

Apontamento: 176265/20) 1 Sacado: CHAVEIRO ALERIA UUA Endereço: AV MARECHAL DEODORO DA' Titulo: 131034552 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.068,12 - Vencimento:26/07/2010, tador: - Espécie: DMI- N' Titulo: 5160-1 � Motivo: falta de pagamento Valor: l\$ 373,74 - Vencimento:

FONSECA 972 " JARAGUADO SUL-SC.c CEP: 89251-090 Credor: METALURGICAAROUCA TIDA Portador:
-------------------------------------------- .... ---------.. --------------------------------- .. -- .. ---- .... ----------------- 14/04/2011

"

_ Espécie:DMl- N'Titulo: 65643 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 373,60 _ Vencimento: 19/04/2011 Apontamento: 1?6023/2011Sacado: IDURDESESCOlASTICALOPEZ Endereço: RLUISRICARDO FLORIA�' -------- .... - ... ----- .... ----------------------- .. ------.. -----------------.. ------------------------ .. --------.

___________________________________ .... .. .. ..

NI 01- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-000 Credor: GESSER COMERCIO DEVEICULOSTIDAME Portador: Apontamento: 176193/2011 Sacado: TANIA !NESITAMAUL Endereço: RUA EMIL BUROW 223 SAlA. '

,

Apontamento: 17.6317/2011 Sacado: CONDOMINIOBRUNAMARIANA Endereço: DOS IMIGRANTES 3020
- Espécie: DMI - N'Titulo: f5 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 260,00 - Vencimento: 20/03/2011 04 . JARAGUA DO SUL· CEP: "89251-530 Credor: CONDOMINIO RESIDENCIALTULIPA.. Portador:

.

_ Iaraguá do Sul-SC _ CEP: 89254-430 Credor: COOP DE CRED DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOC Portador:
----- .. ----.-------------- .. -------------- .. --------------- .. -------.... --------- .. ----------------------.-.----.--- .. --- .. ---

- Espécie: DMl - N° TItulo:,9200015036 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 60,80 - Vencimento:

MANOS INSTAlACAOES LIDAEspécie: DMI - N'Titulo: 00704 _ Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 225,00 Apontamento: 176228/2011 Sacado: LUCASCRREIAMIRANDA Endereço: RALVINO F DASILVA,410· JGUÁ 13/�/2011
.

"
.

.

.

_ Venciment(): 20/04/2011
. 99 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-875 Credor: BVFlNANCEIRAS/ACFl Portador.- Espécie: CBI - N"Titulo: --------.----------.- .. -------------------------.... ---- ... --.- .. - ... ---- .. ---.------- .. ------- .. --------------.. ------

_____________ .. .... .. _, .. __ ._ .. __ ... .. _ .. __ •• .. .... __ z., 131035060- Motivo: falta depagamentoValor: R$1.l99,48 - Vencimento: 13/08/2910 Apontamento: 176278/2011 Sacado: TRIAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAlAGE Endereço:

Apontamento: 175791/2011 Sacado: CbNSTRUJONER CONST Ii INC lTDA Endereço: RUA ADEUA FlS-
- ...... --- .. ----------------- .. -----------------------------------------------------------.---------------------------------.. ,S-267 SERVIDAO RA MAR RIBEIRO 85 - llliA DA FlGUEffiA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000

CHER 711 _ BAEPENOI _ Iaraguá do Sul.SC _ CEP: 89256-400 Credor: CERAMFIX.INDUSTRIA COMERCIO Apontamento: 176296/2011 Sacado: LUZIAFLORES Endereço: RUAJOAO PLANINSCHECK, 387 - Iaraguá do Credor: NOVAFROTAEQUlPAMENTOS SA Portador.- Espécie: DMI - N" TItulo: 1656/1 - Motivo: falta

DE ARGAMASSA Portador: _ Espécie: DMI _ N° TItulo: 1001083301 . Motivo.falta de pagamento'valor; R$ Sul-SC - CEP: 89252-220 Credor:GASlROTECEQUIP.MANUT.r:rpAME Portador: - Espécie:DMI - WTItulo: de pagamentoValor: R$ 620,00 - Vencimento: 18/04/2011

404,00 _ Vencimento: 13/04/2011. .' 0342 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$196,67 - Vencimento: 13/04/2011' .. - .. - .. ------------ .. ------------ .... --.---------..... -- .. --- .. -------------.----- .. ----------------------------------

.. .. ._ ... __ . .. .. .. .. .. _

__ .... __ : ..

,
.::_,_.� • .. .. .. _:______________ Apontamento: 1�6235/2011 Sacado:VIIMAMARTINS Endereço: RUA INGO BLUNK 240 - ESTRADA

Apontamento: 176254/2011 Sacado: CRISTIAN EDUARDO SKI.A.RSKI Endereço: RUADAABOUÇÃO, 260 _

. Apontamento: 176231/2011 Sacado: MARCOS FERRAZ Endereço; RARfURAlDHOVANDI, 7 ex3 - BARRA NOVA - JARAGUADO SUL-SÇ - CEP: 89254-368Credor:Dlü IMOVEIS LIDA Portador; - Espécie:DMl

RAU _ Iaraguã do Sul-SC _ CEP: 89254.150 Credor:VAlDOCIRHAAS ME Portador: _ Espécie: DMI _ N°TItulo: DO RIO MOlHA - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89259-656 Credor: BVFlNANCEffiA'S/A CFI Portador: - Espécie: ,- N°Titulo: LOTE87MS/RE - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 573,88 - Vencimento: 15/04/2011

26214�'4 _ Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 233,00 _ Vencimento: 15/04/2011 CBI - N°Titulo: 540217746 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.l88,21-Vencimento: 21/07/2010
______ .r -'

. ----'-------------------------------------------------J � : -------------------

Apontamento: i76233/2011 Sacado:MARCOS 'RAIMUNDO RAMOS Endereço: RUA EDWING BUTZKE,229
- JGUA 99 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-695 Credor: BVFINANCEffiAS/AçF! Portador: - ;Espécie: CH - N"
TItulo: 131030850 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.l56,34 - Vencimento: 1lI03/2010

_

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPUBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODE SANTACATARINA'

• Tabelionato do Munícípío eComarca de Jaraguá do Sul
•

.

- Carlos FabricioGriesbach,Tabelião
AvenidaMarechal Deodoro da Fonseca n° 1589

Telefone: (47) 3273-2390·Horário deFuncionamento: 9h àS 18h
Tabelionato Griesba<:h

Notas e Protesto

.

_ EDITALD�INTIMAÇÃODEPROTESTo .

Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJlSe. para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no
prazo de 3 (três) dias úteis, acontar desta publicação, sendo facultado o direito à'Sustação judicial de protesto
e ou oferecerpor escrito osmotivos dasua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PROTESTO:

.

Apontamento: 176153/20ri Sacado: ADELCIO FERREIRA BUENO' Endereço:'RUAFBANCISCO JACOMI.Jlij
315 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-415 Credor: rrS CALCADOS TIDAME Portador: - Bspécie: DMl- N°

. Titulo: 01/566.-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 70,00-Vencimento: 10/04/2011

Apontamento: 176300/2011 Sacado: CRISTIANODOSSANTOS Endereço: DOMINGOS ROSA 1001-MORRO
BOAVISTA - Iaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: CENTR() FORMCONO LESTIDAEPP Portador: - Espécie:
DMI - N°TItulo: 1781 � Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 238,00

- Vencimento: 18/03/2011 -

,.

c��������-����-Edi;�-d�-fu����-d�-��;����f�-��bli��d�-��j���-;,Q;��;�:d�P���;'��;-d��
.

de04/05/2011.
Jaraguá do Sul (SC), 04 demaio de 201l.
Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto

.

Total de títulos publicados; 46
;.

" .

:---�-,_-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I

'
� •

-------------------------------.---------------------------------.,----------,--------------------------------------------..
-----

. "

'I
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• OS MELHORES PREÇOS
• ASMELHORES TAXAS

• ASMELHOES CONDI ÕESCHEVROLET

AY'
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3370-7500
,

EICULOS
,

Rua Walter Marquardt, 2670
.

O CLIENTE E ESPECIAL, VENHA CONFERIRI·

.FtESTA HATe 2008
_. KIT\VIS TR\AL\PP

R$24.490JOO

PICASSO GXS 2003·
COMPLETA R$24,S35.00

UNO FIRE �P 2008
LDT/GNV/VV
RS18.800,OO

Taxas compartilhadas com o mercado Carros com procedência

FOX 1.6 2P 2005
Km VIS DH\ pp
R$24,790.0Q

CELTA�002 2P
VV\MANUAL �

RS14.890.00 .

PARCElA �

R$ 100.000,00; R$ 760,00
Buggy BRMM8-,�% R$14�,OO R$169,12 �_ l·al00p.",la R$!l6O,oo

GoI1.04P-- 5096 R$15.440,OO RS2n,09 R$ 80.000,00 RS608,OO R$470,86 RS684,14 RS 518,62
Ford KA 1.0-60% RS15.744,OO R$282,55 1·.100pa«� _11$ 768,00 R$610,86 R$844J14 11$678,62

Celta lO 2P - 60% 11$16.104,00 R$290,80 R$ 70.000,00 R$532,OO R$412,oo . R$S98,62 R$453,79
Ford KA 1.6 - 50% RS 17.050,00 . RS 305,99 1·.100parala Rl672.oo 1\$551.00 RI 738,62 11$593,79

Buggy BRM M8 - 80% RS 19,995,00 R$358,84 R$ 60.000,00 R$456,00 R$ 353,14 R$513,10 R$388,97
Pick-UpCourier- 60%, RS 19.476,00 R$349,52 l'al00para!a RS.576.oo R$473,14 RS613,10 Rl5ll8,97

Saveiro í.6 - 60% RS 20.034,00 RS 359,54 R$ 50.000,00 R$ 380,00 R$294,29' RS427,59 R$324,14
Buggy BRM M8 - 90% R$ 22.495,00 R$403,70 1·.100pa«.1a 11$480,00 RI 394,29 R$illJ59 11$424,14

E-mail:

elsiorussi@netuno.c:om.br
uniaosilver@netuno.com.br

MOTOS 60 MESES
CARTA OECRfOno CRBJIlO PARCElA

Honda NXR 150 Bros - ES RS9.830,OO RSl99,70
Yamaha XTZ 125 - E RS9.400,OO R$190,96
Honda NXR 150 Bros - KS RS9.270,O(J R$188,32
Yamaha XTZ 125 - K RS3.990,00 RS182,63·

/

Honda CG 150 litan EX - Mix RS 8.54{1,OO RSi73,49
, HondaCG·150litan ES-Mix RS 7.970,00 . R$161,91

Yamaha 125 YBR - EO RS7.9�,00 R$161,70
Honda Biz 125+ RS 7.830,00 RS159,06
Honda CG 150 fltan KS - Mix RS 7.440,00 R$151,14
Honda Blz 125 ES RS 7.150,00 R$145,26

Transparência na negociação

CORSA SEDAN aOy 2005
DT\AQ\VT-R\PP
R$2'1.790,OO

Nós garantimos o preço

Fusion 2�5.·.

74.1100,00
2010 - Preto - Gasolina - Ar-condicionado Digital. Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Bancos em Couro,
Cd Player, Freios Abs;, Air Bag' S, Piloto Automático, Controle ·de
Iração.Jeto Solar, Bancos com Regulagem Elétrica, Acendimento
Automático dos Farois, Sensor de Estacionamento, ..

Gol City 1.0

18.000,00Sem Troca

2003 - Vermelho - Gasolina � Ar-quente, Limpadore Desembaçador
Traseiro, Travas Elétricas.

Fiesla Hatch
Personalite 1.0

-

24.900,00.
2005 - Bordo - Gasolina - Ar-cóndiclonado, Díreção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro,

C4 Palias 2.0 Exclusive

.. 50.500,00
2009 - Preto - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros, Travas
e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de liga-leve, Faróis de
Neblina Sensor de Estacionamento Dianteiro e Traseiro, Acendimento Automático
dos FarÓis, Cd Player Freios Abs, Air Bag II, Bancos em Couro, Piloto Automático,
Computador de Bordo.

-

REPRESENTAKTE AUTORIZADO EM JARAGuA 00 SUL E REGlÁO

Slirel Serviços UrJa
Rua: Jcãe.lanuáric Ayroso, 80 sala 03 - Jaraguá do Sul- SC
Fones: (47) 3371-8153/9620-8384/9651-4,220

. Contato com: Elsio F. Russi e ou Roselene

� ConsórciO·
\g1UNIAO
Aqui seu sonho é real
--s. wwwunaocat corn.bt i 0800727 8800 ;�

Cerato Gls 2.0

!

30.000,00 . �
Sem Troca -5

B

�
�.
.
ro

�
�
�
o

2006 - Cinza - Gasolina - Ar-c_ondicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro,
Sensor de Estacionamento, Faróis de Neblina, Cd Player, Freios Abs,

.

AirBagl1.

Astra Halch Gsi 2.0·

33.000,00
2005 - Vermelho - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Faróis de Neblina, Cd Player, Air Bag II, Rodas de Liga-leve,

Couriér L 1.6

28·0��2�
.

2011 - Prata - Flex - Protetor de Caçamba, IPVA 2011 Pago.
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,

•

CHEVROLET PRISMA 1.4 MPFI JOY
8V ECONO.FLEX 4P MANUAL 2008

.

R$21.800,OO

• •

CHEVROLET ASTRA 2.0 MPFI
AOVANTAGE 8V FlEXPOWER 4P
MANUAL 2008 R$32.800,OO

MITSUBISHI L200 3.5 TRtTON 4X4 VOLKSWAGEN GOL 1.0 MI CITY 8V I FORD fUSION 3..0 SEL AWO V6 24VPalio ELX 1.0 Celebration I ' CO'V6 24V GASOLINA 4P TOTAL FlEX 2P MANUAL G.IV 2008 I GASOtlNA 4P AUTOMÁTICO.2010-2008 R$21.800,OO
-

r I

__ �_A_U_T�OM_A_T_IC_O_20_0_8_R$_7_9._80_0_,O_O� R_$1_9_.8_00_,O_O � . R$85_._80_0_,OO � � ��
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•

a K2, vulgo·Rio sedá, aparece
o

•

no Salão·de Xanga_

. Onipresente em o todos os salões' do porta-malas e saída de ar éopiada da BMW
mundo,

.

a Kia escolheu
�

Xangai . para na lateral do para-lama dianteiro (pois é,.
apresentar o novo K2, código local para a até Peter Schreyer tem seus mementos)
versão sedã do' Rio, compacto que mudou são parecidíssimos �com o Dptima, mas',
da água para o vinho. Ape'sar de menor que

.

claro, o K2' é pequenino, embora o porta
o Gerato, o' K2' lembra mesmo é o irmão malas tenha o número perfeito para os

acima dele, 9 Optima. brasileiros: 500 litros' de bagagem: A
Lanternas que invadem a tampa do motorização também se encaixa com uma .

'

. .

I

luva
.
por aqui, um 1.4: e outro 1.6, com .

opção automática.
Exceto pelas rodas 'pavorosas, o K2/Rio

Sedan deve fazer sucessn no Brasil onde é

esperado em 2012, apesar das negativas
da Kia.

Fonte: www.blogauto.l:om.br
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• I! ·t'_··.. n.orma ICa·.,

- .

'.'. • Computador Dual Core 2.9 6HZ Memória de 2 GD DDR3
Hd de 500 GO Gravado,r de DVD-e Tela de 18,5lGD ·Philips·· .

. .

Só 10 X de RS 123,90 ou a vista com desconte especial
por RS 999,00 + pendrive de 4 G8 de brinde

.
.

.
.

.

.

�
'. Vendas e'Assistência técnica em computadores enotebooks

( )

. Note Book Acer Time Line
Dual Core Intel2.3 GHZ
Memória de 2.GB DORS Hd

, de '500 GB Gravador de DVO
e Tela de 14 tE:D .

_Só 10 X de R$174,90 ou a
'

vista com des·con�e especial
por. R$1499,00 + Maleta

. Executiva de Brinde
.

.

.,

Note Dook Acer Time Une Dual Core Int�1 �
.

'. b'
.

,. 2,.3GH2 Memóri,a de 4 GB DDR3·Hd de !
,

500 GD Gravador de OVD e Tela de 15 LED' j'
Só 10 X de R$ 189,90 ou i

.

. a vista com desconte,
.

í
'especial por R$ 1620,00 +.

.§'

Maleta Executiva de Brinde

.

.'

. .

. Gamara ,Sony'M'odelo W.s.sO.l·4.1
.

.
.

Mega. pixels nas cor'es -.

Só 10 X de R$ 49,90 ou a vista com '

desconte especial P9r R$ 499,00 +

.pendrive de 4 GB de brinde
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" .

z: "DOA-SE.
DOA-SE Rlhotes de cães raça não definida, 3 fêmeas e 2
machos. TR: 3370-7656.

_..� DIVERSOS
VENDE-SE Pneus novos para caminhonete, par de

godyear wrangler rts 235/75/15 R$ 390,00 cada par de

toyo top de linha 235/70/16 R$ 450,00 TR: 9233-8008
ou 9600-1138 com Fabio.

VEN8E-SE 4 aros de Clio 2006 com calota. R$100,00
cada.TR9168-7441.

VENDE-SE Amplificador de som, profissional P1600,
paumerrevisado RR$800,00. iR 3374-0927.

VENDE-SE Back para carro da marca Eqmax, R$100,00.
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 com Cristiano

o CORREIO DO.POVO • Quarta-feira, 4 de maio de 2011
.

1977.Eiji Norissada RG: 35444931 CPF: 0977765853.
TR:9193-1'561.

VENDE-SE Conjunto de cozinha americana com 3 peças e

pia de inox, madeira boa, fogão com 6 bocas. R$800,00.

J//�W/EW

VENDE-SE
TR:3371-4377 ou 9128-1825.

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

VENDE-SE 2 camas ge casal em vemiz, R$300,00 cada.
1 tleliche R$300,00 e 1 cama de sotteiro R$150,00.
TR:3371-4377 com Onório.

VENDE-SE Mesa farmácia com 4 cadeiras R$180,00.
TR:3371-4377 ou 9128-1825 com Onório.

. VENDE:SE Sapateira de madeira R$ 80,00. TR: 3371-
4377 ou 9128-1825 com Onório.

VENDE-SE Jogo de jantar -estilo co!onial, mesa de oito
cadeiras e oratória, R$ 890,00 TR: 3371-602120.005

VENDE-SE Aquecedor Britania AB 1800 óleo R$ 165,00.
IR: 47,99755383 com Si�ia·.

VENDE-SE Ar condicionado Cônsul 7.500.00btus. Semi
.

novoR$400,00TR:9168-7441.

VENDE-SE Geladeira Cônsul250 I.R$150,00. TR: 3376-
4050.

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

VENDE-SE Par de 6x9 Pioneer 350 Watts PMPO. R$ ,VENDE-SE Geladeira comercial 4 portas. R$600,00.
100,00. iR 9973-950� ou 3370-1016 com Cristiano TR:9112-3947.

VENDE-SE KIT GNV injeção e carburàdo com cilindro de
15 m2. TR: 9233-8008 com Fábio

Mm. COMPRA-SE
COMPRA-SE Roupas usadas em ótimo estado, invemo
para menina tamanho 08 ou 10 Malwee, Carinhoso o�
Marisol. TR:3376-3541.

•

COMPRA-SE Maquina de bordar, TR: 8817-0595.

COMPRA-SE Cabelos qualquer tamanho, Salão Eyidence.
TR: 8814-16�6 com Carina.

'I/Illl//Df//WI/J/lflll, PROCURA-SE

PROCURA-SE Moça para dividir apartamento na vila lalau,
Próx. a FATEJ R$320,00 com água e luz. TR:8827-6139
ou 9628-3467 ..

PRESTA-SE Serviços para podar árvores. TR: 9158-0019.

PROCURA-SE Vendedor para trabalho extemo. Necessário
celular. Admissão imediata, Expectativa de ganhos entre

R$ 1.200,00 e R$ 2.500,00. TR: 9233-8008/9653-2700
com Fabio.

PRESTA-SE Serviços de lavação a jato de pressão, lava-se
caçadas, muros, telhad�s etc. TR: 3273-0875 com Luiz.

PRECISA-SE Revendedores de produtos de limpeza. TR:
3374- 0927 com Edson ..

PROCURA-SE Vendedor para trabalho extemo, necessário
celular e carro, admssão imediata. Expectativa de ganhas
iniciais ,entre R$ 1.200,00 e R$ 2.500,00. Interessados
mandar curriculo pãra oxycomercial@gmail.com ou com

Fábio 9233-8008/9600-1138.

PROCURA-SE Apartamento para alugar somente no

centro com 3 quartos grandes fi dependêrcas de

empregada. TR: 9917-3771.'

PROCURA-SE Perdido .Diploma da Instituição de

Administração de Negócios - ESAN curso de

administração de empresa. Formado em meados de

VENDE-SE Prateleiras e 2 caixas (FRICAL), 1 guarda
volume e móveis para mstaaçào completa para loja ou

mercado. TR: 8464-1961 com Gilmar.·

VENDE-SE Freezer para cerveja. R$450,00TR:9112-3947.

VENDE-SE Caixa de mercado. R$ 500,00. TR: 9112-

3947"
VENDE-SE Ar Condic!onado. Split Consul 12.000btus
novo.TR:9918-9996

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

VENDE-SE Aparelho de som Philiphs, caixas grandes
R$300,00 TR:.3371-5942.

VENDE-SE Para confecção, aparelho, banquetas, estante
para fios, relógio ponto, bebedouro e guarda volumes.

TR:3374-0927 com Edson.

VENDE-=SE Máquinas usadas p/fabricar Velas modelo

Sete Dias, Comuns, Lamparinas, Artísticas e tanque pj
derreter párafina c/ capacidade 200 litros. Inclui Baldes,
2 caixas d'água, moto bomba e canos para. instalação.
Ao comprar informaremos como produzir, fomecedores
e clientes para continuar o trabalho, não temos mais

condiçóes devido a motivos de saúde familiar.TR:9219-

2201.
.

VENDE-SE 5 passaportes para Beta Carreiro Word, valor á .

combinar. TR:8431-5135 Viviane.
"

.

VENDE�SE Contra baixo importado, original, marca

Warwick Corvete. R$750,00. TR: 3374-0927.

VENDE-SE Bieicleta ergométrica e ótimo estado. R$250
000 TR: 8826-2565. "

v

VENDE-SE -. Aparelho de ginástica "remador", com

alça e assento anatômicos, regulador de esforço, pedal
emborrachado. R$ 250,00. TR: 9102-1922.

VENDE-SE Duas máquinas de costura' industrial; Uma
overlok 6 mil pontos R$500,00 e Uma reta R$500,00. TR:
3276-1410.

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

VENDE-SE Computador AMD Sempron 2300+

(1.58GHZ) memória 512 MB, HD 60 GB, monitor CRT
15 polegadas + estabilizado. R$300,00. TR: 99755383
com Silvia.

'/�/lwJi�l/nm APARTAM ENTOS

Apto no Condominio Amizade, 3 quartos, banheiro, sala
.

de estar e jantar, cozinha, área de serviço e uma vaga na

garagem. FINJINCIÁVEL R$ 135.000,00 '(negociável) -

Tratar com Gabriel 9181-6689

VENDE-SE Apartamento novo no Champagnat (rua do

colégio) 110 mt2 com 1 suite, 2 quartos, acabamento
em massa confía e roda teto em gesso, varanda com

churrasqueira' e garagem.' H$168,000.00. TR: 8401-
- 6404.

.

BAEPENDI- 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 Apartamento 3 quartos em Joinville, bairra Boa
Vista. Troco por apto com 3 quartos no Centro de Jaraguá .

do Sul. TR: 9917-3771
.

CENTRO - Aluga- se 120 m2, quatro quartos, uma suíte,
três banheiros, sacada com churrasqueira, suite com

,
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

hidra 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 - se para uma pessoa, quarto, banheiro,
sala de estar e jantar, cozinha e lavanderia, 40 rn- semi
mobiliado. R$ 550,00, na Rua ErWino Menegotti, 1.500
metros da Une�. TR: 8404-7840/ Áurea

APARTAMENTO - Vendo ou troco por imóvel de Jaraguá
do sul, apartamento com 3 quartos, com garagem, na Av.
central do kobrasol na grande Rorianópolis R$165.000,00
·TR: 9196-4430 .

SCHROEDER - Apartamento 2 quartos � 67 mt2, na planta
- R$ 79.900,00 - TR: 8800-8800

VILA NOVA Vende-se apartamento no Edifício Marangoni,
com 2 quartos, banheiro social, lavabo, garagem e sacada.
Rcam móveis sobmedida no banheiro e cozinha. Prédio
com salão de festas e parquinho infantil. R$ 160.000,00.
TR: 3376-4110 / 9163-7000 em horário comercial.

JOÃO 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.

.

'U/O/lIIUII/WII/UII/ CASAS

VILA LENZI- Vende-se, uma casa mista próx. Ao colégio.
Albano Kansller, com 3 quartos, escriturada ·excelente

terreno livre de enchente e morro. Com piso e forra em

PVC. R$145.000.00. Aceita-se carro iR: 3371-6069.
Creci 11.831.

JARAGUÁ 99 Vende-se casa de madeira com uma de
material nos fundos, loteamento Miranda, R$80.000,00.
TR:3273-6938.

ILHA DA RGUEIRA - Vende-se casa de alvenaria, Rua
Antônio B. Schmidt, próximo ao mercado Fontana. Livre
de enchente.Liberada para financiamento.R$145.000,00.
Estuda se propostas TR:8425-6491/8453-4717 ou 3374-

2075.

ILHA DA RGUEIRA -Vende-se área de 25.900 m2 na Rua

Domingos Rosa 946,com poço artesiano com nascente

de água, aceita-se veículos no negocio e parcelamento
diretamente com o dono.R$ R$165.000,00 TR:9196-
1000

MASSARAMDUBA- Casa com suite, 2 quartos, 101 m2,
nova e pode ser financiada pela caixa. R$135.000,00.

WTEÃ]'v1ENTO MARJl.jOARA - Uma casa de alvenaria 136

m2, terreno de 407 m2 com 1 suíte, 2 dormitório, sala de

estar e jantar,. cozinha, lavanderia, dispensa e 2 vagas para
garagem. TR: 88715814 ou 3372-2265 com Fabiano.

RRENZI- Vende-se casa de alvenaria pequena com lage e

piso. R$75.000,00TR: 3371-6069 creci 11.831

SCHROEDER - Vende-se imóvel terreno 2.000 m:l, com
galpão de 220 m2 com forro térmico e ar cond. Com casa

rnsta de 3 qu�rtos e demais dependências, com piscina e

quiosque. TR:3374-0927 ..

NEREU RAMOS Vende-se Casas geminadas 2 quartos,
em demais dependências, financiável. TR:3376-0569 ou

9155-0553/9119-2643.

BARRA- Vende-se casa de 206 m2 na próximo à
Construtora Hane, livre de enchente, íerreno'detütô m2

plano, porcelanato, suíte máster com hidro, closet móveis

.

sob medida, garagem para 2 carros, ampla varanda.

R$ 480.000,00 TR: 3372-1765 ou 9109-9085. Aceita

troca porapto em Jaraguá e ttapem"a/Meia Praia até R$
180.000,00.

9118-7282.

VENDE-SE Galpão de eucalipto de 192 m2, coberto com

etemit, para retirar do local. Com Paulo: 3273�2289 /
8802-4041

,

1/�&7.w�&�� CHÁCARAS
, VENDE-SE Ótima oportunidade, loja com estoque e

roupas, calçados e móveis, com clientela formada, por
apenas R$25.000,00. Motivá mudança. Aceita carro no

negócio, há possibilidade de negociação. TR: 3371-9604
ou 9188-3815 com Elrsa.

BÁRRA 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% Narcelamento. TR: 3376-

4110/9163-7000 em horário comercial.

ESTRADA RIBEIRÃO G.USTAVO - Vende-se chácara
em Jaraguá do Sul 258.000 m2. Com água, cachoeira,
arrozeira. R$1 00.000,00. TR: 3371-6069 crecl 11,831

VENDE-SE Clínica de Estética com Salão de Beleza,
clientela formada. R$55 OOO,OO(aceito automóvel no

negócio) TR: 9946-349.

VEND�-SE Mini mercado em funcionamento.

R$35.000,00. TR: 9112�'3947.

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

RIO CERRO 11- Venoe-se chácara com 50.000 m2, com
21agoas de peixe, com escritura, 600 metros da BR 416.

R$135.000,00.TR: 3376-0726.
�- TERRENOS

1�_MN LOCAÇÕES
AGUA VERDE - Vende-se lindo terreno de 450 m2. R$
105.000,00S/troca. TR: (47) 9917-1276.

TERRENO - Vende-se prox Duas Rodas 400 m2, toda
murada com água e luz, esgoto tratido.R$128.000,OO.
Aceita carro· ou caminhão baú.TR:3371-6069 creci
11.831CASA ALVENARIA Aluga-se Rua Osni Antonio Pradi, n�52,

Jaraguá esquerda. TR:9158-0019.

ALUGA-SE Kitinet no bairro Água Verde próx. Igreja São

Judas, R$350,00. TR:9917-5856.

GUARAMIRIM - Vende-se terreno prox Rudinick, BR

280,17.000 M2. R$1.700.000,00 TR: 3371-6069 CRECI
11.831

ALUGA-SE sala comercial 180 ffi2 Rua Max Wilhelm.
prédio azul. TR: 3371-6021 Sandra.

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

ALUGA-SE Super loja no centro de Pomerode, ou aprox.
80 ffi2, com vídeo locadora completa, com tehifone. Venha
conferir. TR: (47) 3395-1256, 3387-0042, 9985-6333.

GUARAMIRIM - Vende-se Terreno loteamento São

Francisco, R$ 58.000,00 á vista. TR: 3372-5413 ou 9118-
1799.

ALUGA- E Apartamento no centro, 1 quarto, sala,
cozinha, banheiro, lavanderia e garagem. R$500,00. TR:
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CURSO:
, ..

-.;

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO '

"

'

.' DA TECNOLOGIA DA INF0RMAÇÃO \
'

'.
'.

I', "

'

,

1
'"

�

Inscrições: até,22./0S/2011
Através do site www.sc.senac.br

Prova: 28/05

Palestra OFICIAL UPOADE / FURUKAWA
.

Dia: 16/05 - 2ª feira 1 Horário: 18h30 às 22h30 .

. Inclui: certificado Oficial da fCP
, ',

coquetel
,

sorteio de brindes
Faça sua inscrição!

(.)
':;:'
-

o
C/)

" D
N

. '"

.

NÉKI CO'NFECÇÔES. .

Seleciona:
,

- GOORDENADORES(AS) DE VENDAS
Requisitos: .

. Experiência na ãrea de vendas;'
.

,
.

Facilidade de, relacionamento interpessoal;' <,

. Carteira nacional de habilitação categoria AB; .

Disponibilidade'para viagens;
.

Conhecimento' em info mátlCa.
.

OS INTERESSADOS PODERÃO'ENVIAR CURRICUlUM PARA'
.

.

rh@nekiconfeccoes.com.�r
" OU ENTRAR EM CONTATO ATRAVÉS DO TELEFONE

. , ,

(47) 3374-1135,' FALAR COM MAYRE.

"
.
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automôueis

3372·1070 1 3370·47 41.91 5·2
Rua Walter Marquardt, n o 1850

. Bairro Barra doRio Molha, Jaraguá do Sul.

,CELTA SPIRIT 1.0 VHC
,

8V 05
CORSA SEDAN SUPER
1.0 MPFI 4P 99 GNV ) ,

PALIO CELEBRATION
'

1.0 FIRrE FLEX 07

CLlO BED.RN EXP.
1.0 HI-POW. 03

FOCUS 1.6 08,
COMPLETO

FOXCITV 1.0'MI
TOTAL FLEX 4P 06

, '

..
,

FIORINO FURG. 1.5
FIRE FLEX 08

IDEA ADVENT. LOCKER
1.8 MPI FLEX 5P 10

COURIER 1.6 L
FLEX GNV ot

,

LOGAN EXPRES. HI-' 206 PRESENCE 1.4 SANDERO AUTHENTIQUE
FLEX 1.04P 08' FLEX 8V 5P 08 HI-FLEX 1.0 16V 5P 09

VEíCULOS

.

'Super val�riza�ão de seu usado! • Troco na t'roc'a!:
I

,).
'
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JARAGUÁ DO SUL

,

A "pequena notável" 'do
tênis de mesa fez .das suas
novamente. Ela trouxe o

ouro para o Brasil, em
.camaeonato que
aconteceu na Colômbia.

Ajovem
mesatenísta Pris

cila Salvador esteve na

cidade de Envigado, na
Colômbia, entre os dias

25 e 30 de abril, -representando o

Brasil.no Campeonato Sul-Ame
ricano de Tênis de Mesa. Ela .con

quistou pelo segundo ano consecu
tivo a medalha de ouro no torneio
de equipes, junto com as atletas
Caroline Kumahara, Kátia Kawai e
Priscila Dias, todas naturais de São
Paulo. Ela também disputou os tor

neios de duplamista, dupla femini
na e individual, mas não garantiu a

classificação. No ano passado, Pris
cila foi campeã do Sul-Americano
na categoria infantil, mas agora a

Paratleta de
Guaramirim ,

. é destaque·
.

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 4 de maio de 2011

jaraguaense, que integra a seleção
brasileira de tênis de mesa, com

'petíu na categoria juvenil, para
atletas -de 16 a 18 anos.

'''O campeonato foi muito bom.
Por ser o primeiro ano que integro
a categoria juvenil, consegui ganhar
experiência, príncípalmente pelas
dificuldades. A altitude atrapalhou .

um pouco, pois exige maior esfor
ço físico", comentou a jovem atleta.
Tanto esforço acabou gerando uma
lesão na perna datitular da delega
ção brasileira, que teve de ser substi
tuída em algumas partidas do cam
peonato e agora se recupera com
sessões de fisioterapia.

Os próximos confrontos da
atleta acontecem ainda no mês de
maio. Priscila vai participar entre os
dias 13 e 15 da 3a Etapa do Circuito
Catarinense de Tênis de Mesa, em
Chapecó e, de 19 a 22, ela compete ,

na Copa Brasil, em Guarujá (SP).
Nas duas competições, ela irá parti
cipar namodalidade individual,

., Tita Pretti .

tita@ocorreiodopovo.com.br

Priscila tem
QJaramirim (47) 3:J73.8277 muito potenda I
JcrcgJáoo StJ (47) 3310-&173 e pode chegar

a disputar as
Olimpíadas
de 2016.

ISRAEL SANTOS, TREINADOR
DE TÊNIS DE MESA

MARCELE GOUCHE

, ,.,

, Priscila busca
patrocíni�

A participação' da atleta no

Campeonato Latino-Americano,
no Peru, po final de junho .é in
certa. Apesar da vaga garantida, a
Confederação Brasileira não arca
rá com os custos da viagem eagora
o treinador Israel Santos busca pa- ,

trocínio, "Temos o auxílio da FME,
mas os custos 'chegam a R$ 2mil a

.

precisamos de mais ajudá. Priscila
tem muito potencial e pode che

gar.a disputar as Olimpíadas de
Por causa da idade e dos títulos ela é conhecida como pequena notável' 2016", disse o treinador.

Futebol sete chega às ..

finais nos Jogos do Sesi.'

data a ser definida. Já a fase final
corri os 20 Classificados inicia no

sábado, 7, a partir das 8h no gi
násio da ArMalwee. A etapa será

eliminatória, ou seja, quem perder
dará adeus à competição.

No sábado acontece também
a estreia do futsal feminino. Às 8h

..

a Zanotti 'enfrenta a Lunender e às
9h aMalwee encara a Mannes. Já o,
futsalmastermasculino está nas se- ,

mifinais e no sábado, às 10h, a Tec
notok enfrenta aWeg e, às 11h aDuas
Rodas mede forças com a'Malwee.

. .

Ainda no sábado, mas às 14h,
, acontecerá o handebolmasculino,
com Duas Rodas, Malwee eWeg.

6 ,

TÊ ,IS E MESA

Jovemmesat�nista é bicampeã
Priscila Salvador, de apenas 15 anos, subiu ao pódiono Campeonato Sul-Americano

Nesse fim de, semana encer

O paratleta de Guaramirim, rou a primeira fase do futebol sete
,

Iadiel ,Ouriques, 17 anos,' foi livre masculino dos 30° Jogos do

destaque do 20 Parajesc (Jogos .Sesi, No total, 31 equipes participa
Escolares Paradesportívos de ram da competição, mas apenas 20
Santa Catarina). A· competição, passaram para a fase final. Classifi

que aconteceu em São Miguel do caram-se: Zanotti, Lunender, Dali- ,

Oeste no fim de semana, foi ven- la, Duas Rodas, Malhas Menegotti,
cida por Iadiel em todas as cate- SDS, Mannes, Menegottí Metal,

gorias que disputou: 1.?00, 400. e Weg, Iamo, Malwee, Baumann,
100 metros. ,

,Schnell, Bell"Arte, .Seara, Alenice,
Devido a seu desempenho, CSM, Marisol, Belmec e Projemo

o paratleta foi convocado pará' veis. No entanto, as 11 equipes res

,a seleção catarinense de atletis- tantes estão classificadas para dís

mo, que disputará a etapa na- ,putar o Troféu Valores do Esporte,
cional do Parajesc, em São Pau- que acontecerá em apenas um dia

lo, no mês de agosto. O atleta e paralelo a disputa principal, em
atribui a família o bom desem

penho nas pistas de atletismo.
, "Eles (família) dão o incentivo
para eu ir para frente e não de
sanimar. Eu sabia ,que teriam

'

dificuldades, mas no final deu
tudo certo", comemorou. Essa é
a segunda vez que Guaramirim

ganha destaque no atletismo,
em 2010, Anderson Assunção,
o Baiano, faturou ouro no salto
em distância nos Jogos Escola-
res de Santa Catarina. Futebol sete será dividido emfase finale TroféuValores do Esporte

Esporte �
17

A lecimar comemora neste mês de maio. mais um aniversário de fu�

São 24 anos de crescimento e sucesso e, neste mês inaugura também a sua

nova loja com uma. festa de descontos..

A nova loja de fábrica segue padrãomodernO com amplas e confortáveis .

instalações. estIJciC()namer1 o próprio,. e omais importante: vendendo<Om
preço de fábria. toda a coleção inverno lO11!

Venha conhecer. a nova
foja da lecimar e.
desfrute da promoção

•

de inverno 2ml� pafa
, adquirir prodatClls,
atuali2ados segumto
as mais recentes
temdêRclas da:moda
internacional.

Novo endereço loja ledrhar
Rua anoeI Frandscoda
Cosfa,4Q50
Bairro: João Pessoa
Telefone:.��16-8600

lecimar.com.br
lecimrilecimar.com..br '
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Na área

.Henríque .

··Porto
u E: l�A

Quatrobrasileiros
tentam classificação

Rlm".(�,'.'" !in;"
u"ltIRItlJJJU/fJI

Juventus
.

Inter, Grêmio, FIu e Cruzeiro decidemvaga.esta noiteem muita gente me questionando sobre a nova 'parce
ria do Iuventus. para todos, digo, que 'mantenho os dois

pés atrás e no chão. No intervalo de doze anos, este é o

quinto 'parceiro' do clube, o quarto nos últimos quatro
anos (Radix em 1999, Iec em 2008, Falcão em 2009, Gênio em

2010 eAGS em 2011). Se nenhum deles vingou, porque acreditar
que agora será diferente? Também é bom lembrar que em suas
melhores campanhas, entre 2004 e ?007, o clube andou com as

próprias pernas. O que posso garantir é que a parceria vai ser
boa para o Iuventus.enquanto for boa para o investidor. Quan
do este tiver atingido seus, objetivos, não pensará duas vezes

antes dedeixar o clube e partir para m:pa nova empreitada. No
'

mundo dos negócios, osentimental não tem espaço. Ou seja, se
tem algo de bom que esta nova parceria pode proporcionar ao
Juventus é tempo, para que o clube se estruture fora de campo 'e

se prepare para andar com as próprias pernas no momento que
o parceiro sair - e isto vai acontecer, cedo ou tarde.

<
'

de diferença, já que o jogo no Brasil
foi3xl para o time das Laranjeiras.
Apesar disso os' jogadores pregam
respeito à equipe paraguaia "Não

, podemos entrar de salto alto e ape
naS para nos' defender. Temos que
ter o intuito de fazer gols", disse o

atacante RafaelMoura.
A melhor equipe da fase de

grupos, o Cruzeiro quer manter o

retrospecto contra o Once Caldas,
às 21h50, na Arena do Jacaré, em
Sete Lagoas. A Raposa venceu o '

jogo de ida, na casa dos adversá
rios por 2xl, e pode perder de até
lxO que estará nas quartas de final
da Libertadores.

-

tou em Ix1 a partida de ida. O rival
Grêmio entra em campo um pou
co mais tarde, às 21h50, no estádio
San Carlos deApoquindo, em San

tiago, no Chile, contra a Universi
dad Católica. O Tricolor Gaúcho é
o time brasileiro que tem amissão
'mais difícil. Como perdeu por 2xl
no 0!!mpico,' é vencer ou vencer,

para seguir na competição,
O Flilminense, que estava mal

naprimeira fase, parece que ressur
giu das cinzas nas oitavas. A equipe
visita o Libertad, às 21h50, no Está-

,

dio Defensores del Chaco, em As

sunção, no Paraguai, com a vanta

gem de poder perder de até um gol '

DA REDAÇÃO'
Para quem gosta de
Ubertadores a noite de hoje
será um prato cheio. Quatro '

times brasileiros entram em

campo pelos jogos de yoltá
das oitavas de final.

�""nrimeiro atentar avançar na
ompetição é o atual cam-

_

eão Internacional. O Co-
.....lorado recebe o Peíiarol, às

J9h30, no Beira Rio, precisando de

apenas um empate para avançar
para� quartas, umavez que empa-

. ;

'Am,istoso
O leitor Alison Muller,

trouxe uma ideia interessan
te: realizar um amistoso entre

Iuventus e Jaraguá no dia 25,
de julho, aniversário de Iara
guá do Sul. Seria uma opor
tunidade para a comunidade
conhecer as duas equipes que
irão representar o município
em Estaduais, além, de fo
mentar uma sadia rivalidade
entre ambas.

Invicto _

O 'goleiro Thiago Men

garda, da Amobasa, passou
a primeira fase do Varzeano
sem sofrer gols. Já-são 270 mi
nutos sem buscar uma bola

sequer dentro das próprias
redes. Não me recordo de
uma invencibilidade destas'
na competição. Em tempo,
Mengarda é-mais um atleta '

revelado, e não aproveitado '

pelo Iuventus,
,;

"" '_

.

Não podemos.entrar
. de salto alto e apenas
para nós defender.

RAFAEL MOURA,
"

ATACANTE DO FLUMINENSE

'\ ", .

JOGOS PELO MUNDO
• COPA DO BRASIL
• QUARTAS DE FINAL�
JOGOS DE IDA

"

HOJE

21h5Q - Atlético-PR x Vasco

21h50 - São Paulo x Avaí
AMANHÃ
19h30 - Coritiba x Palmeiras

21h50 - Flamengo x Ceará

Copa Norte
Palmas para o JJ

__

Borda

dos, que lutou bravamente e

se despediu dá 8a Copa Norte'
com uma das melhores cam
panhas da competição. Fica
o aprendizado para o elenco,
que .podia empatar, saiu ga- ,

nhando, "mas cedeu a virada
nos minutos finais. E vem aí o

Citadino, que começa no do
mingo. Quem sabe é a hora do'
Vermelhinho?

• TAÇA UBERTADORES
• OITÁVAS DE FINAL

JOGOS DE VOLTA
ONTEM
América x Santos*
HOJE

19h30 -Internacional x P�fiarol .

, 21h50 - Universidad católica xGrêmio
21h50 - Libertad x Fluminense

21h50 - Cruzeiro x Once Caldas

*Jogo'não encerrado até o
fechamento da edição,

Rafael Moura adiantou que Humlnense jogará com time ofensivo

Tênis
Estão ábertas as inscrições

para o'! primeira etapa do Cir
cuito ATJ ,de tênis de campo.
A competição acontece nas

quadras de saibro do Beira
'Rio Clube de, Campo, entre
os dias 11 .e 15 de maio. As

inscrições encerram no dia 6
e são gratuitas para os sócios
da ATJ. Informações adicio
nais em www.atj.org.br.

Arbitragens'
'

Nesta semana saiu o resul
tado da licitação. para as arbi

tragens dos eventos da Fún-,
dação Municipal de Esportes
de Jaraguá do Sul. Ganhou a '

, D� REDAÇÃO
empresa que ofereceu o menor 'As quartas de final dàCopado
preço, cujo nome não vem ao Brasil iniciam na noite de hoje. O
caso, agora. Sei que existe uma destaque é a' estreia do atacante
lei sobre isso..mas trago um

'

Luis Fabiano no São Paulo. Sem

questionamento: o barato não I, 'ter tido a oportunidade de aju-
corre o risco de sair caro? dar o Tricolor no Paulistão, por

causa da inscrição, o craque en

frenta o Avaí. hoie. às 21h50. no
.� .. ,.':'., •• "

,� �? .:,{ii: .. " •• &., ,.'Z: _�.� •• ..Jl

QUARTAS DE FINAL"DA COPA DO 'BRASil COMEÇAM HOJE

luis Fabiano 'estreia pelo São Paulo
, Morumbi. Mesmo com toda essa

expectativa em cima dele" Fabu
loso refeita o rótulo de "salvador
'da pátria". Para ele, o São Paulo
tem um time qualificado. "Venho,

,

.

para contribuir e fazer gols" que
, ,

, é o que sei. Salvador eu não sou",
afirmou. Esta noite, às 21h50,
o Vasco.visita-o �Atlédco,-.PR, .na

Arena da Baixada, também pelo
jogo de ida das quartas. A equi
pe carioca é outra que tenta se

recuperar de uma eliminação e

,se apoia no fato de não ter perdi
do fora de casa. Até aqui o Vasco ,

jogou três vezes fora decasa pela
Copa do Brasil, venceu duas e

, empatou uma. .. ",.'

..

, ,
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F GR 'NTE
. .

Homem confessaquatrohomicídios
. .

.

·

Fugitivo da Justiça residia em Jaraguá do Sul e foi preso após se. envolver em acidente

Um foragido da Justiça
do Paraná foi detido pela
polícia após se envolver
em um acidente.

Em seguida, os policiaismilita
res comunicaram o fato ao delega
do Adriano Spolaor, da Polícia Ci
vil de Jaraguá do Sul, que assumiu
a investigação do caso.

.

�

, Paulo Sérgio Bento ,é natural
de Guarapuava (fR) , estava residin
do nó bairro Barra do Rio Cerro, em .

Jaraguá do Sul, e trabalhando como
pedreiro autônomo. A moto que
ele dirigia tinha placas de Jaraguá.

Sobre ele pesam vários man-

.

dados de prisão, entre os quais vá-
•

rios assaltos àmão armada, lesões
corporais e homicídios, Ele teria

_

confessado para os policiais. civis
que cometeu dois assassinatos no

Estado do Paraná e dois no Mato

Grosso. uOPaulo possui urna exten
sa ficha policial e todos' os crimes' >c

envolveram violência", comentou
o sargento Mendes. USe ele não

tivesse sofrido este acidente; pro
vavelmente continuaria sua vida
como fugitivo e cometendo outros

crimes", acredita o sargento,

I

o último dia 20"por volta
das 17h30, Paulo Sérgio
Bento, de 39 anos, coli
diu a moto que conduzia

·

contra urn furgão e depois contra
um Santana, no km 48 da SC-301,'
em Araquarí, a poucos metros da
divisa com Joinville. o atendimen
to inicial da ocorrência foi reali
zado pelo'24° Grupo da Polícia
Militar Rodoviária deAraquari. De
acordo com o sargento CelsoMen
des de Souza, o homem informou
um nome falso aos policiais. _uAo
entrarmos no sistema de consulta

para confirmar as informações, o
nome que ele nos forneceu 'não
batia. A verdadeira identidade foi
descoberta somente depois pelo
sargento Adilson Francisco, atra
vés de urn trabalho de pesquisa e

após muitas ligações telefônicas", • Elisângela Pezzutti
.

informouMendes.
.

.
elis@ocorreiodopovo.com.br

Tumutto rio
preSídio não

·

é confirmado

Polícia segue
investigando
assaltantes

Um veículo de imprensa da - O delegado Adriano Spolaor,
região divulgou nesta segunda- responsável pelas investigações
feira que detentos do Presídio do assalto a uma joalheria que

Regional de Jaraguá do Sul te- funciona dentro' do Shopping
riam iniciado um tumulto na Breithaupt, acredita que a qua- .

unidade na manhã de
F

ontem. drílhaque cometeu o crime não

De acordo com a informação, seja de Jaraguá do Sul.

alguns presos' negaram-se a O . assalto foi' praticado na

voltar para as celas após o ba-. tarde de segunda-feira, pouco
nho de' sol e teriam iniciado' depois das 13h, por quatro ho

uma greve de fome. Porém, a
.

mens, Um deles ficou dó lado

Polícia Militar e funcionários de fora do estabelecimento e

do presídio negam que o fato outros três entraram na loja fin
tenha ocorrido e o diretor Cle- gindo serem clientes e anuncia

versori Henrique Drechsler não ram o assalto. Um dos integran
foi encontrado para falar .sobre tes, já identificado, ainda não foi
o assunto.

� localizado pela polícia.
.

Ontem à tarde, o promotor
de Justiça Márcio Cota esteve

no local, mas, de acordo com

um funcionário do presídio, foi
apenas uma visita de rotina. O

presídio abriga hoje ,322 deten
tos, quando sua capacidade é

·

para 128 presos. Há algum tem

po, a direção tenta a transfe
rência de alguns detentos para
outras unidades prisionais do
Estado. ' .

Hoje, uma das proprietárias
da joalheria irá à delegacia pres
tar depoimento. Na hora do as

salto, havia cinco furicionárias
na joalheria. que já foi 'alvo de
assaltantes anteriormente.

DIVULGAÇÃO/POlÍCIA CIVIL

'.

Segurança 19

Fúgitivo está
sendo vigiado

No acidente, Paulo sofreu fe- .

rirnentos graves nos membros

inferiores, além de escoriações
pelo corpo, e foi conduzido pelos
Bombeiros Voluntários de Ara

quari para o hospital São José, -em
Ioinvílle, onde ficou internadoaté
a tarde do dia 24, par volta das 16

horas, quando assinou um termo

de responsabilidade para deixar o
hospital e recebeu alta. No mesmo
dia, pouco depois das 22h, uma
mulher - que seria companheira <,

ou parente dele - providenciou
sua internação no hospital São'

..

José, em Iaraguá do Sul. .

Bento continua internado
sob escolta de um policial mili
tar, para evitar tentativa de fuga.
.Assim que receber alta, ele irá

.Rara o Presídio Regional.

Foragido trabalhava corno
pedreiro na região de

Jaraguá do Sul

-
.

.

n ,(1.,

BONDMANN
qUlmlca

Indústria genuinamente brasileira, com a mais moderna e estruturada planta fabril de produtos
químicos para manutenção industrial, automotiva e higienização predial do sul do Brasil, dirigida sob
as modernas formas degestão, com ênfase na qualidade total, fabricante de produtos com tecnologia'
avançada. Busca, para integrar sua equipe de colaboradores, profissionais para os seguintes cargos:

R&PRES&N'I'�N1Ie flOlll&IIII!111· "
. ." ::: "' ;;,

,,'

PARA AS CIDADES/REGiÕES DE: JARAGUÁ' DO SUL e REGIÃO

OFERECEMOS:
· Material para demonstraçãoetreinamento constante junto amelhor equipe de vendas do ramo.
· Proporcionando altos ganhos ..
· Crescimento Profissional

• . Prêmios por Produção ( Um sistema insuperável-de pagamento de comissões)

PERFIL REQUERIDO:
• É necéssário ter gosto pela profissão!
· Ações com ênfase na conquista de mercados e comprometimento com a satisfação-do

cliente!
: Deve ter 22 Grau (Completo)
· Residir na região!
· Necessário ter empresa de representação comercial registrada e CORE
· Ter telefone e possuir veículo próprio!

Os profissionais interessados, favor remeter o seu Currículum Vitae para o e-mail

com_ercial@bondrnann.com.br 1 com o nome da sua cidadenocampo "ASSU_NTO".

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



1

20 Tempo
PREVISÃO DO TEMPO

o CORftEÍO DO POVO • Quarta-feira, 4 de maio de 2011

,
,

F
O tempo segue firme
com presença de sol
entre algumas nuvens

em todo o Estado
de SG� Temperatura
baixa com possível
formação de geada.

#

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: goe
MÁX: 25°e

SÁBADO
MíN: goe .

MÁX: 26°e .. ,

SEXTA

MíN: 100e
MÁX: 24°e

•

DOMINGO
'I I�

Mí:N: .11 -c 5i:""�"r< ,,"""���",�,

(
'�''''

MÁX: 25°e ....., "_ .._)
._....

I
/
I

CHAPECÓ
y ...
8° 22°

,�'
'J'�' �

�

�

SEVOCÊVAI pP,RA. ..

_BRASIl
mia claro, com

algumas nuvens �o .

.
� período da manha.

: remperaMa míním� de

i: C de noite e máxima
....
e Z3�p à tarde ...

TE ÊNCA
Semana segue com

temperatura em que(Ja
As temperaturas devem' conti

nuar baixando em todaSanta Cata
rina ao longo da semana, .com mí
nimas extremamente baixas para o

período, entre 2 e 4°C no in.terior do
Estado e por volta dos 7 aos IO°C na

região norte e no litoral.

(}·60"
Ensolarado Parcialmente Nublado Instável

Nublado

.1
.TróvoadaChulloso

F 10

Temperaturas baixas '

e chance de geada
A semana deve continuar com

manhãs frias e aumento gradual de,
temperatura' ao longo do dia, com
máximas amenas. No oeste e no sul
do Estado, a previsão é de geada e

frio durante todo o dia. No litoral,
tarde tem temperatura agradável. ,

• Vireção hidr6ulica
• Umpaclor;'lavador e desemboçodor do vidro traseiro
• Farol rnéscoro negra
• Roclas ara 15

• Ar-condlcloncdo
• Direção Hidróulico
• Vidros e travos elétricas

PromoçOes �á!idas até 0910512011 para veiculas em estoque na Caragua. Frete incluso. Novo Gol 1.0 Total Flex. 4 portas. ano modero 10111, cód. 5U11C4. com preço promocional a vIsta a partir de R$26.Q90,OO. Direção hfdrauHca, Novo Fax 1.0 Total Fíex, 2 portas, ano
modelo 10/11, cOd. 5231R4, com preço promocional a vista a partrrde RS 30,990.00. V(lyag� 1.0 Total F/ex, -4 porias, ano modelo 10/11. c6d. 5U2'fC4, com preço promocional à vista a partir de RS29.490,OO. No'io SpaceFox 1.6 2.01011 0.11 Total Flex 001 preço promocional
á vista a par:t,ir de R$42.990,OO. Qualquerp&fcentllat de eescooro anu/a a presente promoção. Exceto para N.ovo Gal e V.oyags. CET para esta operação: 16,�O% a.a. IOF e cadastro Inclusos nos cálculos das prestações e nos CETs. Despesas de Gravame e Despesas de
Registro EletrOnico das operações não inclusas FIOS eateuros das prestações e do CET, Garantia de :). anos para a Unha Volkswagen 201012011. sem limite de qullomatragem, para defeitos de f�bricaç-ao e montagem em componentes internos de molar e uansrrussao
(exceto xomor.umneda a 80.000 km). E neceeéarrc para a sua utUlzaçAo o cumprimento do plano de manutenção. Para mais Informações. consulte um ccocessrenarto Volkswagen autorizado. Crédito 'Sujeito a aprovação. SAC: 0800 770 1926. Acesso as pessoas com (
deficiência auditiva Ou de fala: 0800 no 1935, Ouvldorla: 0800 701 2834. Fotos meramente ilustrativas. www.vw.com.br.Ve/culas em L-'on�ormldElde com o Pl'Oconve.

Caraguá Auto Elite.
. A escolha perfeitaGrupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. 8ANCOVOlKSWAGEN 4732746000
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