
Professores e duais
,

vehoje
Sinte (Sindicato dosTrabalhadores em Educação) prevê que 70% dos educadores devem

aderir aomovimento em todo o Estado e que 700mil estudantes serão afetados com amedida.

Em Iaraguá do Sul, previsão é de que pelomenos 60% da categoria participe da paralisação.
Classe reivindica aumento de salário paraR$ 1.597, compensando reajuste não concedido em 2009.

EDUARDO MONTECINO
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Na manhã de ontem, estudantes da Escola Abdon Batista realizaram protesto em apoio aos

professores. Alunos também exigem melhorias na infraestrutura da instituição.
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blush.
A revista da mulher inteligente!

Dada a largada para a
preparação do. Jaraguá
Diretoria apresentou joqadores
e preparador de goleiros em
tarde que ficou marcada como
o primeiro treino oficial do
Leão do Vale. Página 21

Gerências da SDR
no alvo da disputa
Nomeações dos cargos
comissionados devem ser

anunciadas nesta semana.

Enquanto isso, PMDB, PSDB e

DEM disputam o número de
vagas. Página 7

Novas licões sobre o
."

mundo dos negócios
ga Expogestão acontece entre
os dias 7 e 10 de junho, no
Centreventos Cau Hansen, em
Joinville. Expectativa é que
2,5 mil pessoas assistam às

palestras. Página 8
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ladrão escapa ao

pular no rio ltapocu
Polícia Militar continua à procura
de jovem que assaltou uma
padaria em Corupá, na tarde
de ontem. Ele atirou contra os

policiais, atravessou rio a nado e

se escondeu no mato. Página 23
.;
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Napoleão nomeado
imperador da França
o senado francês concede no dia 18

de maio de 1804 o título de imperador
dos franceses ao líder político e militar

Napoleão Bonaparte. A coroação de Na

poleão como "imperador dos franceses"
foi feita em 2 de dezembro do mesmo

ano, na catedral de Notre Dame, em Paris.
O título de imperador dos france

ses, e não da França, uma questão se

mântica, foi escolhido para preservar a

imagem da República Francesa, enfati
zando que o sistema feudal havia caído,
e que o imperador era igual aos seus

súditos. Em 1809, Napoleão recebe um

novo título, de imperador da França,
como parte do novo regime, o Império
da França.

A regência de Bonaparte foi breve -

removido do trono em abril de 1814 pela
restauração Bourbon, que devolveu o tro

no ao rei Luís XVIII, "regente em exílio"

após a revolução francesa, em 1791, Na
poleão não completou 10 anos no trono,
antes de ser exilado na ilha de Elba.

Em fevereiro de 1815, Napoleão foge'
do exílio, tendo organizado uma peque
na armada emodernizado a administra-

,

ção de Elba. Em 20 de março, com apoio
generalizado do exército francês, que
saudou o retorno do imperador, Napo
leão depôs Luís XVIII, e reassume o tro

no por 100 dias.
Derrotado pela Prússia e a Inglaterra

na batalha de Waterloo, sob condi�ões
pouco favoráveis e um terreno lamacen
to inadequado para as táticas de cava-

\

laria da França, Napoleão é novarriente
exilado, na ilha de Santa Helena, onde
faleceu em fevereiro de 1821.

"19

Pompéia
Na edição de 19 de maio de
1979, o jornal O Correio do Povo
noticiava que os arqueólogos
e funcionários responsáveis
pela preservação das ruínas
de Pompéia estavam tendo
dificuldades para evitar que os

danos na cidade soterrada pelas
cinzas doVesúvio aumentassem.
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Cúchulainn, O cão

selvagem de -Ulster
Herói folclórico celta, Cúchulainn (pro

nunciado cúhulin) é uma das figuras mais
famosas da mitologia irlandesa e escocesa.

Filho do deus Lúg, o jovem Setanta adqui
re já na infância uma reputação como um

guerreiro imbatível.
Em uma noite, aos seis anos, o garotomata

o cão de.guarda do ferreiro Cullan, em auto

defesa, e como penitência, assume o trabalho
de guardar a oficina de Cullan até que se con

sigaumnovo cão. Por isso, recebe o nome "CÚ
chulainn" - "0 cão de Chulainn".

Aos 17, após treinar com vários reis e ge
nerais da região, defende sozinho a aldeia de
Ulster contra o exército da rainhaMebd, toma
do por uma monstruosa "riástrad", uma fúria
incontrolável.

Enfurecida, Mebd conspira com três bruxas

para matar o rapaz, com três lanças especiais.
Mortalmente ferido, Cúchulainn se amarra aum
pilar de pedra para continuar lutando, e apenas
quando um corvo pousa em seu ombro é que
seus inimigos se dão certos de suamorte.

FOTOS DIVULGAÇÃO

PELO MUNDO

II
I
I'�
I

1974

"Buda Sorridente"
.

'-

O governo indiano detona com su

cesso um dispositivo nuclear na ins

talação de testes de Pokhran, no oeste

do país. Parte do projeto "Buda Sorri

dente", com o sucesso da detonação, a
Índia se tornou o .sexto país com tec

nologia para produção de armas nu

cleares, levando o vízinho Paquistão a

acelerar seu próprio programa bélico.

'1

Escola Bath
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Apollo 10
Na quartamissão tripulada do progra

maApollo, os astronautasThomasStafford,
JohnYoung e Eugene Cermanpartempara
aórbita lunar, decolando em 18 demaio de
1969. A missão era um "voo secd' lunar
testes do procedimento de pouso na lua, e
da capacidade do módulo lunar, sem que
se tocasse o satélite. Dois meses depois, a
Apollo 11 partiapara amissão real.

38 crianças e sete adultos morrem,
_
e outras 58 pessoas ficam feridas de
vido a detonação de três bombas ca

seiras na escola primária de Bath, no
estado americano do Michigan. Os

explosivos haviam sido armados por
Andrew P. Kehoe, um agricultor local
e tesoureiro da escola. Kehoe morreu

com uma das explosões.

Centavos
Hoje utilizado namaior parte do mundo, o sistema de dividir a moeda em 100

partes iguais foi implementado pela primeira vez na Rússia, em 1704, durante o

Igoverno de Pedro, o Grande. Na época, outras formas de subdivisão da moeda

Ieram comuns, como a libra esterlina que era divida em 20 xelins de 12 pence. ,

.

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 FILHOS e FILHOS
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nO

03.146.181/0001-57, com sede na Rua Pedro Francisco Klein nO 217, centro, em
Guaramirim, SC, REQUER 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 RETIFI
CAÇÃO DE ÁREA do imóvel consistente em um terreno situado no município e

comarca de Jaraguá dç Sul-SC, na Rua 601-Manoel Francisco da Costa, matri
culado sob n° 16.550, ficha 01, Livro 2-RG, a ser retificado conforme planta e me

morial descritivo arquivados neste Registro de Imóveis, sendo que, nos termos
dos §§ 2° e 3° do mencionado dispositivo legal, FICAM NOTIFICADOS OS CON�
FRONTANTES A SEGUIR NOMINDOS para, querendo, se manifestarem, no pra
zo de 15 (quinze) dias (a contar da presente publicação): CONFRONTANTES
- PEDRO DE SOUZA, residente e domiciliado na Rua 624-Gustavo Lessmann n� 199, bairro Vieiras, Jaraguá
do Sul-SC; CÉLIA DE SOUZA BASTOS, residente e domiciliada na Rua 624-Gustavo Lessmann nO 61, bairro
Vieiras, Jaraguá do Sul-SC; CLOVIS LUIZ WENHOLZ e sua mulher ALCILEIA ODAIL MAFRA WENHOLZ,
residentes e domiciliados na Rua 624-Gustavo Lessmann nO 11, bairro Vieiras, Jaraguá do Sul-SC; Se for
o caso, a manifestação deverá ser feita, na forma de impugnação fundamentada, dirigida ao endereço deste

Registro de Imóveis (Rua 16-Barão do Rio Branco, nO 414, sala 02, centro, Jaraguá do Sul/SC, expediente das
09:00hs às 12:00hs 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, 13 DE MAIO DE 2011.
AOFICIALA.
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PONTO DE VISTA

12 Hábitos que podem cUudar
.

a manter a famOia unida

ODia
15 demaio é considerado oDia Internacio

nal da Família, e tendo em vista a importância
desta data quero citar neste artigo pequenas
atitudes que podem ser utilizadas e com isso

fortalecer o vínculo afetivo entre as pessoas que com

põem uma família. Cada vez mais existem estudos

que comprovam que os familiares interferem tanto

na nossa saúde física bem como namental, indepen
dente da idade que tivermos.

Recentemente o Jornal da Associação America
na do Coração comprovou que pacientes da terceira
idade se recuperam mais rápido de derrames quan
do estão acompanhados de seus parentes. É certo de

quemanter o vínculo afetivo é uma vantagem, porém
nem sempre é fácil.

No domingo que passou acabei lendo uma repor
tagem interessante sobre as pequenas atitudes que
mencionei acima, e resolvi chamá-las de "Regras para
viver emHarmonia com a Família", aqui estão elas:

Regra n. 1 - Respeite os limites de cada um - Este
hábito é difícil de ser seguido, pois, a essência está em
aceitar as diferenças, Cada indivíduo da família terá seu
ritmo e jeito pessoal de vivenciar as coisas da vida, ou
seja, pais e filhos desenvolvem percepções distintas.
Cabe a cada um tentar desenvolver esta regra durante
seu dia-a-dia e na convivência com os familiares.

Regra n. 2 - Priorize o bom humor - Procure en

carar os conflitos familiares com disposição e claro

sempre com bom humor.

Regra n. 3 - Cozinhe em conjunto - Cozinhar jun
to com os filhos é um espaço e tempo que propicia o

vínculo afetivo entre os familiares.

Regra n. 4 - Incentive o diálogo - Prática funda
mental. Nada adianta viver sob o mesmo teto se não
existir conversa, os familiares devem e precisam com

partilhar seus sentimentos e experiências de vida.
Com certeza, são os familiares que serão os maiores

parceiros que poderemos ter na vida. Que tal crianças
ejovens pedirem aos seus avós como foi a vida deles,
como eles se uniram e õque pensavam da vida?

Regra n. 5 - Crie momentos de lazer com todos -

É necessário cultivar o hábito de momentos de lazer

e distração desde cedo com as crianças, pois com o

passar do tempo, a chance de serem conservadas as

atividades em lazer émaior nas famílias em que exis
tem estes momentos desde cedo.

Regra n. 6 - Procure estar dísponível- Busque estar
disponível para conversar e dar atenção, sempre que
possível, é fundamental. Segundo estudos, os pais de
vem fazer isso de forma declarada, utilizar frases como
"Conte comigo", "sou seu parceiro", ou "se precisar, es
tou aqui", ajudam os filhos a encontrarem os momen

tos que podem falar.

Regra n. 7 - Evite que a rotina agitada e estressante
interfira no contato familiar - Tente imaginar que no
momento em que você entrar em casa, as preocupa
ções do trabalho ficarão do lado de fora A família é
uma excelente forma de se distrair. Em alguns mo
mentos procure deixar o trabalho e demais compro
missos em segundo plano.

Regra n. 8 - Invista no afeto - Existem várias for
mas de manifestá-Io, utilize sua criatividade e adapte
ao tempo e rotina que você possui. Um simples abra
ço proporciona conforto e uma ligação muito forte.

Regra n. 9 - Não espere os finais de semana=Bus

que estreitar os vínculos sempre. Uma ligação, um
e-mail ou uma mensagem por celular podem ser de

monstrações de afeto que fazem toda a diferença.
Regra n. 10 - Reconheça os próprios erros - Assumir

falhas podem implicar emmudança e na próxima situ
ação parecida, você irábuscar agir de forma diferente.

Regra n. 11 - Crie momentos a sós com cada um
- É importante estimular ocasiões exclusivas entre os

-

pais, e claro com cada filho, isso facilita a comunica

ção, e, além disso, a intimidade e a confiança.
Regra n. 12 - Seja um exemplo - São as pequenas

atitudes no âmbito que geram as admirações pelos
parentes. E é com essas admirações que existem as

possibilidades dos vínculos seremmaiores.
Deixo como desafio para cada leitor, que durante

seu dia-a-dia busque exercer as regras acima citadas,
e com isso, que cada um possamanter e ter uma fa
mília unida e mais do que isso que exista harmonia.
entre os familiares.
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Festa Italiana
dia 3 de junho

o Círculo Italiano e Trentino de Jaraguá
do Sul realiza a 21a Festa Italiana, no dia 3

de junho, naArweg. A programação come
ça às 19h30 com recepção do Coral Italiano
de Jaraguá do Sul, às 20h inicia o jantar típi
co e show especial com o cantorValmir Ber
totti. O baile começa às 22h, com animação
da Banda Italiana Ciribim, de Blumenau.

Ingressos no valor de R$ 30, vendas na sede
do Círculo Italiano e da Floriani Equipa
mentos para Escritório. Informações pelo
telefone 3370-8636 e 3275-1492.

PROwJ O PESCAR

Operações
para o comércio

A Dibrape (Distribuidora de Petróleo),
em parceria com a Prefeitura de Guarami

rim, está promovendo um curso gratuito
em Operações para o Comércio através do

Projeto Pescar. � duração da capacitação é
de um ano e, na inscrição, é preciso levar
um comprovante de residência e a certi
dão de nascimento. As inscrições podem
ser feitas na Dibrape, no bairro Corticeira,
até amanhã, dia 19. A Distribuidora atende
das 9h às 12h e das 14h às 16h. Informações
pelo telefone (47) 3373-8060.

ARWEB

Noite da Ilha
acontece em junho

A t» Noite da Ilha acontece no próximo
dia IOde junho no restaurante Arweg. O
jantar típico com atrações culturais e fol
clóricas da ilha de Santa Catarina, contará
com as apresentações de Valdir Agostinho
e banda Bemunça Elétrica, Terra Catarina,
Nilo e Sandra e stand up Darci. Ingressos
no valor unitário de R$ 55 já estão à venda
nos seguintes locais: Posto MimeMatriz da
Walter Marquadt, Posto MimeWeg 2, Lojas
Ravelli - Calçadão e Cejascredi (rua Henri
que Piazeira - Centro).

�NDOSlfUA
Senai promove

palestras gratuitas
Na Semana da Indústria, o Senai em Ia

raguá do Sul convida para um ciclo de pa
lestras gratuitas. Elas acontecem no Sesi,
dias 18, 19,' 24, 25 e 26 de maio. Hoje as

palestras são: O futuro das fibras celulósi
cas às 18h30, às 19h15 As Eco fibras Len
zingModal e Tencel e às .20h, Aplicações e

benefícios do. fio Vortex na malharia, aca
bamento e confecção. As vagas são limita
das, interessados confirmar participação
no e-mail jaragua@sc.senai.brou do tele-
fone (47) 3372-9500.

;

..
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Quem cala. consente
Passados mais de três meses da

nomeação de Ivo Konell para
Secretaria deAdministração,
a Câmara não fez nenhum
movimento questionando o

desrespeito à Lei Orgânica do
Município, que aprovada em
2009 proibiu o nepotismo para
todos os cargos. Para quem
acompanha um pouco da política
local é engraçado e curioso ver

comoa relação entreExecutivo
eLegislativo está sujeita a
mudanças conforme:vira o vento.

Se até o ano passado alguns
,

, parlamentares imprimiram um

trabalho sério de cobrança, que às
vezes caiu no exagero é verdade,
agora só sefala de amenidades.

Indicação para melhorias em
rua é uma enxurrada a cada
sessão. Mas o detalhamento
das despesas da Prefeitura no

período em que vale o decreto

o retorno
Pedro Garcia (PMDB) deve
voltar a concorrer a urna vaga
na Câmara nas próximas

_

eleições.'Maristela Mennel
tentará seu retorno ao

Legislativo provavelmente
pelo PSD. Além disso, Ronaldo
Raulino pretende tentar uma
volta_ triunfal depois de brigar

,

com a família Konell. São três
ex- vereadores no páreo" por
enquanto.

Greve
A reunião entre integrantes
do Sinte e representantes
da Secretaria de Educação
do Estado terminou sem

nenhum acordo ontem. Para
a presidente do sindicato dos

professores, Alvete Bedin, o
encontro foi 'ruim' porque
nenhuma proposta concreta
para o pagamento do piso foi
apresentada. Com isso, a greve
da categoria estámantida.

de emergência e a consequente
dispensa de licitação, por
enquanto nada. Ninguém viu,
nem ouviu ou muito menos

questionou. O petistaJustino
da Luz quer que os trabalhos da

Defesa Civil sejam acompanhados,
porém, esse não é o caminho, é só
um atalho. Os vereadores têm a

obrigação defiscalizar a gestão
da coisapública como um todo,
sem politicagem rasteira, mas'
com atenção e seriedade. Ou serão

lembradosporfazer parte de
uma legislatura que criou duas
Comissões Especiais de Inquérito
com falhasjurídicas que as
descaracterizaram, revisaram a

Lei Orgânica, masforam omissos

quando elafoi desrespeitada e

por tentar aumentar o número
de cadeiras e despesas na Casa,
sem comprovar a necessidade e

mesmo contra o apelo popular.

Resposta
Em carta divulgada rio
início da noite de segunda
feira, o prefeito Nilson
Bylaardt (PMDB) chama a CI

(Comissão de Inquérito) do
ônibus de grande armação
da oposição. Diz que os

depoimentos fazem parte de
um complô e lamenta que
algum funcionário tenha
enterrado dois veículos no
Pavilhão de Eventos.

Olicial
Recebi cópia ontem de
documento assinado pelo
secretário da Casa Civil,
Antonio Ceron, solicitando
que sejam feitos os trâmites
necessários para nomeação
oficial de Carione Pavanello
como consultor geral do
governador Raimundo Colombo.
O cargo está confirmado, mas
ainda falta publicação no
Diário Oficial do Estado.

COltiabilidade
COOildtoria 'SmpresarJai

ll:QC.'m:: Ilmtt'!l!Ml.l
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Convite
o vereador Lorival Demathê
anda em baixa com os delegados
do PMDB: O motivo é a boa

relação dele com a prefeita
Cecília Konell. Com o clima
nada favorável na legenda, Loli
recebeu convite para ir ao PSD,
mas ainda não deu resposta.

sta ""0
O PMDB prepru:apara este
sábado comenloração dos
45 anos do partido.A festa
acontecena IgrejaNossa
Senhora de NereuRamos, a
partir das l Ih, O governador
em exercício, Eduardo Pinho
Moreira, é esperado para
o encontro que vaimarcar
a filiação do empresãric
Antídio Lunellina legenda.
O deputado estadual
Carlos Chiodini foi um dos

principais articuladores para
que isso acontecesse e vai
ser uma das grandes estrelas
da festa. Com todo esse

movimento a favor deAntídio,
o espaçoparaumapossível
candidatura deMoacir
Bertoklivaidiininuindo a
cadadia.O ex-prefeito deve
mesmo rumarparao PRse

.quiser concorrerao Executivo.,

Maisumcapítulo
Uma guerra de bastidores marca
a nomeação para os cargos
de gerência da Secretaria de
Desenvolvimento Regional. Na
divisão inicial, o DEM ficaria com

,

três cadeiras, mesmo número
do PMDB e do PSDB. Mas agora
a tendência é de que o PMDB
comande cinco gerências, contra
três do PSDB e apenas duas do
DEM. A gritaria vai ser grande,
ao saber damanobra ontem,
Carione Pavanellou alfinetou
Lio Tironi a quem chamou de

'super secretário'. Lamentável
nessa história toda é que estamos

praticamente nametade do ano
e até agora a estrutura sequer
começou a funcionar.

Na Europa
O governadorRaimundo
Colombo visitou ontem na

Alemanha a sede da empresa
Vossko, uma das maiores
indústrias alimentícias do mundo,
que tem uma unidade em Lages.
Durante a visita, a empresa
formalizou que vai investir na
fábrica catarinense cerca de R$
10milhões até 2014. Em Lages
desde 2003, a empresa trabalha
com processamento de frango e

gera 400 empregos diretos e 130

terceirizados, com patrimônio
calculado em R$ 85 milhões.
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De R$ 2,93 para R$ 2,81.
E ainda, de R$ 3,03 para
R$ 2,86. Esses são dois
exemplos claros das
alterações que o preço da
gasolina comum sofreu
em um período de apenas
cinco dias.

"'�esta vez, pelo menos, a

alteração garantiu alguns
centavos a mais no bolso

_."dos motoristas - ou até
mesmo um tanque mais cheio. A

mudança é o primeiro sinal positi
vo após dois meses em que o pre
ço do álcool" determinado pelos
usineiros, subiu cerca de 250%.

A diminuição dos preços da

Petrobras, uma manobra do go
verno federal para tentar regular
o mercado, demorou um pouco
para chegar ao Sul do Brasil, mas
já começa a refletir para o consu
midor final. O-etanol, por exem
plo, chegou a ficar R$ 0,28 mais
barato em alguns postos de com-
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em queda
bustíveis. Outros registraram
uma queda de apenas R$ 0,06,
segundo uma pesquisa informal
da reportagem em oito pontos
do Centro de Jaraguá do Sul.

, ,;
Estamos esperando

mais uma redução que
deve ficar em torno
de R$ 0,10. Entre eles
decidirem lá e chegar
aqui, já é um caminho

mais longo.
LOURIVAL JOSÉ DEMARCHI,
GERENTE ADMINISTRATIVO

• "

••��'j

Em alguns postos, etanol teve queda de R$ 0,28; já gasolina teve redução média de R$ 0,10
EDUARDO MONTECINO -

lr",'
....

( r •. ·.c'�

I I

A gasolina aditivada teve uma
alteração mais suave, com uma

diminuição média dç R$ 0,10. A
comum teve queda na mesma

proporção, com a exceção de

apenas um posto - onde o pre
ço do litro da versão comum do
combustível está R$ 0,17 mais
barato. O gerente administra
tivo de um dos postos de com

bustível da cidade, Lourival José
Demarchi, afirma que a próxima
redução de preço deve demorar

um pouco para chegar ao consu
midor catarinense, assim como

ocorreu com a primeira diminui
ção na semana passada.

"Os usineiros já baixaram um

pouco o preço, mas estamos es

perando mais uma redução que
deve ficar em torno de R$ 0,10.
Entre eles decidirem lá e chegar
aqui, já é um caminho mais lon

go, porque dependemos também
das distribuidoras", explica De
marchi. Ele afirma que o posto
está adquirindo o combustível
em menor quantidade, todos os

dias, para não acabar perden
do com uma redução de custo

inesperada. Já o etanol, na opi
nião de Lourival, não deveria'
voltar a ser usado pelos moto

ristas, para pressionar ainda
mais os usineiros a retornar aos

preços "aceitáveis".

• Bruna Borghati
bruna@ocorreiodopovo.com.br

Diminuição do custo do
álcool já refletiu nos outros

combustíveis, mas queda deve
ser maior nos próximos dias

Presença é estar lado a lado
para acelerar suas conquistas.
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CHARGE

DO LEITOR

Guaramirense, você já
comprou seu helicóptero?
ossa cidade virou um

canteiro de obras. E o

pior, péssimas e intermi
náveis obras.

Não temos nenhuma rua de
cente para transitar.

Ir a. pé? Nem pensar, não tem

calçadas.
Não conseguimos andar com

nossos filhos em carrinhos de
bebê, sem o risco de ele cair fora
do mesmo com tanto buraco e

manobra necessária.
De bicicleta? Muito menos.

Nem com seguro de vida.
O que nos resta?
Reclamar. Protestar. Fazer nos

sa voz e nosso tão sonhado voto

ser respeitado.
Não sou partidária, nunca fui.

Mas o que nossos vereadores estão
fazendo, além de criar intrigas com
escavações de supostos votos e o tão
sonhado "Sábado Cidadão"?

Por favor!
Precisamos de ruas para po

der chegar aos eventos. Não con
seguimos assistir à exposição de

orquídeas porque a única rua

que 'levava ao evento estava in
terditada a mais de três meses!
Os funcionários designados para
colocarnovamente as lajotas estão
há 'quatro semanas arrumando
100metros de rua!

Gente, o que está aconte

cendo?
Será que é tão mais importan

te colocar brinquedos· nas ruas,
distribuir uns balões, pipocas, re
frigerantes do que. pensar que pra
-chegar ao.centro da.cidade-temos

duas míseras e horríveis vias?
Uma está sempre congestiona

da, formando filas enormes atra

palhando até o trânsito da BR-280.
A outra está totalmente danificada

pelas obras para escoamento da

�guachuva.
Obra necessária? Muito! A ci

dade sofria há tempos com isso.
Mas porque não começam e

terminam? Já abriram crateras na

cidade inteira!
Será que é impossível começar

e terminar uma obra, antes de co
meçar outra?

Cadê o asfalto que foi prome
tido?

Cadê nosso hospital?
Há meses temos filhos ]a

raguaenses (não que isso seja
ruim) porque não podemos ter

nossos amados bebês na. cidade
em que moramos.

Precisamos ser ouvidos. Pre
cisamos de atitude!

Mas para isso precisamos de
eleitores pensantes, que leem.
Agora ler, como? Se a biblioteca

pública está fechada?
- "Ah, em agosto terá nova

sede"!
Sério? Só se for tia gosto" de

Deus! Porque só nele podemos
confiar agora.

, E enquanto esperamos nossos

representantes acabarem de esca

var lixovelho e demontar distrações
aos eleitores nos sábados, ficamos
com o sonho que eles construam

logo umapista de pouso.
Priscila Jensen Hohl,

administradora de empresas

EDrrORIAL

Multiplicação de patrimônio
Reportagem

publicada pela Folha de
S.Paulo deste domingo informou que o

atual chefe da Casa Civil, Antônio Paloc
ci, multiplicou por 20 seu patrimônio em

quatro anos. Segundo o jornal, o político comprou
um apartamento no valor de R$
6,6 milhões e um escritório no

valor de R$ 882 mil, ambos em

área de nobre São Paulo, entre
2009 e 2010.

Os imóveis foram adquiri
dos por uma empresa, da qual
o ministro possui 99,9% do ca

pital. Em 2006, quando se ele

geu deputado federal, Palocci declarou a Justiça
Eleitoral patrimônio estimado em R$ 375 mil.
Ainda segundo a Folha, Palocci recebeu R$ 974
mil brutos nos quatro anos em que exerceu o

cargo público. Palocci afirma que todos os bens
foram adquiridos com o dinheiro recebido como
consultor. O presidente do PT, Rui Falcão, afirma
que "Palocci declarou os seus ganhos à Receita
Federal e que o caso é "assunto encerrado".

Assunto encerrado? Como o ministro explica
<,

o "milagre da multiplicação" do próprio patri
mônio em tão pouco tempo? Que tipo de servi

ços ele presta como consultor?Quanto cobra dos
interessados? Quem são os clientes? Como tem

sido a evolução-patrimonial da clientela? Não te
ria Palocci usado informações
privilegiadas do governo para
ganhar dinheiro, o que é uma

agressão à ética e, dependendo
do conteúdo, também é crime?

Há cinco anos, o caseiro
Francenildo Costa teve seu si

gilo bancário quebrado após
denunciar o suposto envolvi

mento de Palocci com lobistas em festas com

partilha de dinheiro e animadas por garotas de

programa. Francenildo foi acusado de ter rece
bido dinheiro para fazer as denúncias contra

Palocci, o que depois comprovou-se não ser

verdade.
Tudo isso mostra que o novo escândalo envol

vendo o ministro não é, de maneira nenhuma, as
sunto encerrado, e com certeza precisa ser investi
gado com transparência.

DOLErrOR

Todos pela educação!
.... uando olhamos para o futuro, que tipo

de sociedade podemos enxergar? Como
é constituída? Quais são os seus valores?

A resposta depende do presente que
construímos hoje, e o modelo de educação em

vigor é o que vai orientar este processo. Não in
vestir na qualificação da educação hoje, é sen

tenciar o futuro com uma sociedade desprovida
não só de conhecimentos e habilidades, mas

também de atitudes e valores.
Neste contexto, em 2008, o governo federal

instituiu a Lei do Piso Salarial dos Professores para
todos os estados e municípios brasileiros, a lei
11.738/08 conhecida como a Lei do Piso. O valor
nacional estipulado tornou-se a referência para os

salários-base dos planos de carreira. No entanto, a
citada lei foi questionada por cinco estados brasi

leiros, dentre 'eles o de Santa Catarina, que alegou
inconstitucionalidade e também problemas orça
mentários para o seu não cumprimento. Detalhe:
Santa Catarina é a 7a economia do Brasil e possui
o 5a maior PIB per capita, e contraditoriamente, é
o 2° estado que paga o pior salário aos professores.

No dia 6 de abril deste ano, o Supremo Tri
bunal Federal julgou constitucional o disposi
tivo da Lei que baliza os salários dos profissio
nais da educação, onde nenhum professor com
carga horária de 40 horas semanais poderia
receber como piso salarial valor inferior à R$
1.187,97. O problema é que o governo do Esta:'
do considera como piso o salário base mais as

gratificações, como auxílio alimentação (R$ 132)
e prêmio educar (R$ 200). Neste caso, o governo
propõe aumento salarial que contempla apenas
uma pequena parte da categoria, aqueles que

\, 1-
v r

• { •
\ i( I

pela graduação recebem salário base inferior à
R$ 900 - cerca de 15% do total - onde não são

contemplados os demais profissionais da cate

goria que possuem formação como Licenciatura
Plena, Especialização, etc. O segundo problema
reside no fato de que ao se afastar para licença
de tratamento de saúde, aposentadoria, etc, ne
nhum servidor, nem os que recebem os menores

salários, teriam direito às gratificações e abonos,
onde os salários seriam reduzidos quase àmeta

de, pois neste caso permanece apenas o salário
base, que o governo não considera como piso,
ou seja; são adotados dois pesos e duasmedidas.

. A questão salarial é apenas uma pequena
ponta deste enorme iceberg, ela coexiste ainda
com sérios problemas estruturais nas escolas,
políticas diferenciadas para servidores Admiti
dos em Caráter Temporário - ACTs, ausência de

políticas para cursos de especialização.
Infelizmente, ao se eximir de suas obrigações, a

única alternativa que o governo dá aos trabalhado
res da educação é a da pressão em forma de greve.
COII)O professores, não podemos falar aos nossos
alunos de valores tão importantes como ética e

justiça se nósmesmos, não lhes damos o exemplo
lutando pelo cumprimento dos nossos direitos.

_

Por isto conclamamos a todos: lutem conosco

pela.melhora da educação! Não existe melhoria
sem esforço, não há mudança sem luta. Quanto
maior a união, maior a nossa força e maior o po
der de transformação da realidade. Vamos juntos

.

construir algo novo... Todos pela educação!

VanusaMaria de Souza, professora, e professores
e funcionários da Escola São P�dro deGuaramirim.
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ora, é a vez das gerências
Viagem do governador pode atrasar decisão sobre os titulares dos cargos
JARAGUÁ DO SUL

Passado quase a metade
do ano e a Secretaria de
Desenvolvimento Regional
ainda não tem a equipe
de profissionais completa
para tocar os trabalhos de
competência do governo
estadual.

---esde a nomeação de Lia
Tironi como chefe da se

cretaria de Iaraguá do Sul
...."em abril, os partidos po
líticos convivem numa espécie
de jogo de cabo de guerra na dis

puta pelos cargos de gerência. De
acordo com o secretário da SDR,
um ponto final deve ser colocado
nesta concorrência com a oficiali

zação dos titulares para cadavaga
ainda nesta semana.

O democrata de Massarandu
ba Davio Leu tem sido apontado
como o titular da diretoria geral da
SDR - depois de o secretário do Es
tado da Casa Civil, Antônio Ceron,
ter firmado compromisso com

.a prefeita de Iaraguá, Cecília Ko

nell, dias atrás, em Florianópolis.
Porém, a decisão ainda depende
de um anúncio oficial do governo
do Estado. Além da vag� de Leu,
foram prometidas três gerências
para o DEM. "Isso é para compen- ,

sar os democratas que ficaram
sem cargos comissíonados no go
verno anterior", disse Leu.

Mas, enquanto os democratas
contam com três vagas, os peeme
debistas disputam amaior fatia do
bolo. Segundo Tironi, há a possi-

FOTOS ARQUIVO OCP

Lio Tironi diz que PMDB ficara com mais cargos; Carione Pavanello, do DEM, critica secretário regional

bilidade de o PMDB, do deputado
estadual Carlos Chiodini, preen
cher cinco gerências neste man

dato. Para o presidente do DEM de

Jaraguá, Carione Pavanello, o que
resta é esperar a volta do governa
dor Raimundo Colombo da Euro

pa. "Três vagas foram prometidas
para o DEM, mas quem decide é o
nosso super-secretário LiaTirani
o secretário regionalmais influen
te do Estado", ironizou.

No entanto, Leu afirma que o

PMDB ficará com três gerências
e a assessoria de comunicação da

SDR, além da gerência da Fatma

(Fundação do Meio Ambiente). Já
os tucanos demonstram bastan
te tranquilidade, apesar de não

abrirem o jogo e revelarem quais/

gerências estão sendo cobiçadas
pela executiva do partido. A presi
dente do PSDB de Jaraguá, Isaura
Maria da Luz Silveira, só adianta

que o partido fica com três cargos
de gerência, além de ter o coman
do da secretaria:

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

ESTRUTURA DA SDR
Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá,

Schroeder e Massaranduba

Cargos a serem definidos e oficializados:
• Diretor Geral
• Gerente de Administráção,
Finanças e Contabilidade

• Gerente de Educação, Ciência e

Tecnologia - DeniRateke (interina)'
• Gerente de Turismo, Cultura e Esporte
• Gerente de Saúde
• Gerente de Assistência Social,
Trabalho e Habitação

• Gerente de Desenvolvimento Econômico
Sustentável e Agricultura

'o Gerente de Planejamento
• Gerente de Infraestrutura
• Gerente de Comunicação
• Consultor Jurídico

DELEGADO DEVE REVELAR O RESPONSÁVEL POR ENTERRAR AS AMBULÂNCIAS HOJE

Depoimento de Bylaardt é adiado
deu um pedido do procurador da
Prefeitura, Fagner Azambuja, que .

orientou os servidores antes" de
darem esclarecimentos a polícia.

GUARAMIRIM O depoimento de Bylaardt foi

Ao contrário do que o delega- adiado e o secretário foi tirado da

do de Guaramirim, Daniel Dias, lista de supostos de envolvidos

afirmou à reportagem do O Cor- pelo delegado. Dias ouviu ontem'
reio do Povo, o prefeito Nilson dois funcionários da Secretaria

Bylaardt, e o secretário de In- de Infraestrutura, que teriam re
fraestrutura, Rodolfo Iahn Neto, cebido ordens para enterrar os

não revelaram ontem para a Po- veículos, com objetivo de revelar O governo de Guaramirim
lícia Civil quemmandou enterrar o responsável pelo caso. abriu um inquérito administrativo
as ambulâncias no pátio do par- No entanto, depois de ouvir

ontem para investigar os respon
que de eventos Perfeito Manoel os funcionários do governo mu-

-

sáveis por mandarem funcioná
Aguiar, no final de fevereiro. nícipal, o delegado não atendeu rios da Secretaria de Infraestrutu-

Segundo Dias, o prefeito será às ligações do OCP. A tomada de
ra da Prefeitura enterrarem duas

ouvido somente na próxima se� depoi�ento que est�va marc�da ambulâncias no pátio do parque
gunda-feíra (17) e Neto não pre- para as 15 horas fOI transfenda ,de eventos no final de fevereiro.

�is,a�.á, , r��sta�, .�scl�r�ciI�e��?s: . , . ,��a as 1 !, h����: .? ?������? �.t�.�: , <. ,9. P.f99!fil.t!9.ruQÇ>. illlJnl<i.Q!9, Fag-

INOUÉRITO'

ner Azambuja, informou que três

pessoas já foram ouvidas. A Con
troladoria Geral, que comanda as

investigações internas, não forne
ceu informações sobre o caso para
a reportagem do OCP.

Política 7

Oposição quer
abrir comissão
de inqUérito .'

GUARAMIRIM
OS vereadores da opo

sição do governo Nilson

Bylaardt se reuniram
ontem com objetivo de
discutir a abertura de
uma CI (Comissão de In

quérito) para investigar
o desaparecimento de

patrimônios públicos da
.Prefeítura de Guarami
rim.

.

Eles também que
rem apurar os respon
sáveis por enterrar duas
ambulâncias no pátio do

parque de Evento Perfeito
Manoel Aguiar no final de
fevereiro deste ano .

O sumiço de bens pú
blicos da administração
municipal foi denunciado
pelo ex-secretário de De
senvolvimento Econômi

co, Ademir Tank, em de

poimento prestado à CI

que investiga o desapa
recimento de um ônibus
da Prefeitura em mar

ço passado. E na última
sexta - feira, a Delegacia
de Polícia Civil encontrou
duas ambulâncias enter

radas no pátio do parque
de eventos.

DEFINIÇÃO
Segundo o parlamen

tar Diogo Iunckes (PR),
na próxima sessão da Câ

mara' serão definidos os

nomes dos vereadores

que vão comandar a co

missão de investigação
para depois protocolar e

oficializar o documento
de abertura da CI junto à
assessoria jurídica da Casa
de Leis. Ele afirma que, por
enquanto, ficará focado
na conclusão do relatório
da apuração, do sumiço
do ônibus da Prefeitura, e

que por isso não tem con

dições de se envolver em
-

novos trabalhos.
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Programação é apresentada
Com 12 palestrantes confirmados, evento traz novidades e reflexões sobre mundo dos negócios

,

JARAGUÁ DO SUL

Depois de um ano entre -e-.

a seleção de palestrantes
e temáticas abordadas,
a grade de programação
da Expogestão 2011 foi
apresentada no início
desta semana na Acüs
(Associação Empresarial
de Jaraguá do Sul).
"�uem se reuniu com as lide

ranças jaraguaenses foi o

organizador do Congresso
"'IIII'Nacional de Atualização em

Gestão do evento, que teria resumi
do, na ocasião, as principais expec
tativas desta edição - "apresentar
temas de vanguarda, que contem

plam o desenvolvimento pessoal
e profissional, a reflexão sobre as

novas tendências, a interrelação
com economia e negócios, novas
tecnologias, estratégias criativas,
gestão de marcas, inovação e sus

tentabilidade", segundo a assesso-

ria de imprensa daAcijs.A intenção
da visita, além da apresentação, era
convidar os empresários da cidade
a participar do encontro.

Este ano, o Congresso Nacional
deAtualização em Gestão e Feira de
Produtos e Serviços da Gestão, que
integram a Expo, acontecem entre

os dias 7 e IOde junho, no Centre
ventos Cau Hansen, em Joinville. A
nona edição do evento traz espe
cialistas nacionais e internacionais
- como SherryTurkle, pesquisadora
e professora de Sociologia do MIT

(Massachussets Institute ofTechno
logy, EUA), eAlbert Fishlow, profes
sor emérito da Universidade de Co
lúmbia, em Nova Iorque. Enquanto
Albert discute sobre questões brasi
leiras, nas quais é especialista, Sher
ry marca presença como autorida
demundial em pesquisas e estudos
sobre as relações das pessoas com
as novas tecnologias.

A expectativa, segundo dados
da organização da Expo, é de. que
2,5 mil pessoas assistam às pales
tras durante os três dias; A Feira de
Produtos e Serviços da Gestão reu-

nirámais de 100 empresas exposi
toras e o público total deve chegar
a 10mil pessoas.

CONFIRMADOS

Alguns palestrantes confirma
dos: Henrique Meirelles (ex-presi
dente do Banco Central), Miriam

.

Leitão (jomalísta de economia),
.

Sherry Turkle, AlexAtala (7° melhor
chef empreendedor do mundo),
Mário Cortella, Albert Fishlow, Luiz
Augusto castro Neves (embaixador
do Brasil naChina de 2004 a 2008)

• Bruna Borgheni
bruna@ocorreiodopovo.com.br

.SERVIÇO
EXPOGESTÃO - CONGRESSO NACIONAL
DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO E FEIRA DE
PRODUTOS E SERViÇOS DA GESTÃO
• Congresso
• Data.e local: 8 a 10 de junho,
Centreventos Cau Hansen, Joinville

• Feira de Produtos e Serviços da Gestão
• Data e local: 7 a 10 de junho,
Expocentro Edmundo Doubrawa

• Acesso aos Workshops (de 7 a 10 de junho):
gratuito, mediante apresentação do convite

que o promotor de cada palestra distribuirá
• Informações e Inscrições:
www.expogestao.com.br ou (47) 3451-5656

Entre as presença ilustres da Expo, estão o chef empreendedor
Alex Atala (foto) e a pesquisadora Sherry Turkle
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PREVISÃO DO TEMPO

Nevoeiros ao amanhecer
com presença de sol
entre nuvens no decorrer
do dia em todo o estado.
Temperatura baixa.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE ·í/.�'hl.' �.
MíN:_8°C 'SP'I"�"" "'�Q"

....

MÁX: 22°C (-, " ..)
, .. _,�,,� ,

QUINTA
-

MíN: 11°C
MÁX: 23°C

SEXTA

MíN: 12°C
MÁX: 24°C

SÁBADO
J/�MíN: 11°C ....."

C.. __)MÁX: 24°C ..........�

Chance de pancadas
próximo ao litoral

Temperatura cai
abaixo de zero em SC

Na maior parte do Estado, o
dia deve ser marcado por tem

po aberto, com poucas nuvens.

Porém, nas regiões litorâneas,
ainda há possibilidade de chuva
ocasional e mal distribuída por
todo o período.

Na manhã de ontem, foi registra
da a menor temperatura do ano em

todo o país, -2,7°C em Urupema, na
serra catarinense. Em todo o Estado
as temperaturas continuam em que
da, e o frio deve-diminuir a partir de
quinta - feira.

•
Tróvoadatllso!al'adiJ Parcialmente - Nublado Instá\lel

Nuhlado
Chuvoso

.

QUANDO VOCÊ PED

.

OU CUPOM FISCAL, AJ.
MILHARES DE PESSOA
E ISSO VALE MUITO.

Cada vez que você pede nota ou cupom fiscal está exercendo um dire'

melhorando a vida de milhares de catarinenses. É com os recursos do 10

a gente investe em educação, saúde, segurança, infraestrutura, pl'l'V'tr!:ln"t&
e muito mais. Tudo fica melhor quando você colabora. Peça cu
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E P E X ESE PJ1E

Indústria tem saldo negativo
Setor desaquecido foi responsável por 1.615 contratações e 1.699 demissões em abril

FOTOS ARQUIVO OCP

Pela primeira vez no ano, a
indústria de transformação
de Jaraguá do Sul apresentou
saldo negativo na geração de
postos trabalho.

Mesmoêoma

desaceleração da
indústria, foram

criados 2�O postos de
trabaIHo"nó�ês dê
abril em diférentes
setores de atividade.
Mas número ainda
está abaixo de de

m abril, foram 1.615 contratações
e 1.699 demissões, totalizando 54

vagas a menos. Porém, no acu-

..._ mulada do ano, o saldo é positi
vo' com 1.145 novos postos. No geral, so
mando todos os setores de atividades, o
saldo é positivo no mês de abril, com 220

postos de trabalho criados, mas ainda
fica abaixo do número de março, quan
do foram abertas 642 vagas.

Os setores de comércio, construção civil,
serviços, administração pública e agropecu
ária fecharam o mês com saldo positivo. Os
destaques ficaram com as áreas de serviços,
com saldo de 163, e comércio, com 80. No
acumulado geral do ano, o saldo é de 2.418

novas vagas de emprego criadas, núme
ro menor que dos quatro primeiros meses

do ano passado, quando foram registrados
3.153 novas vagas. AB informações são do.
levantamento do Cadastro Geral de Empre
gados e Desempregados do Ministério do

Trabalho, divulgado ontem.
Apesar dos números negativos, o secre

tário de desenvolvimento econômico de

Jaraguá do Sul, Célio Bayer, acredita que o

município feche o ano com saldo positivo
em todos os setores. De acordo com o se

cretário, a indústria de alimentos de Iaraguá
do Sul está estagnada, pois "não está contra
tando tanto quanto ano passado". Outro fa
tor que pode ter provocado a queda no sal
do de empregos, segundo Bayer, é a troca de .

coleção na indústria de confecção. "Quando
começarem a produzir as novas coleções,
voltarão a contratar", acredita o secretário.A
indústriametal mecânica também não está

contratando, de acordo com Bayer. "É um

momento de estabilidade", comenta. Em re

lação aos números do ano passado, o secre
tário lembra que os quatro primeiros meses
de 2010 foi um período em que a economia
ainda se recuperava da crise de 2009 e, por
isso, não seria possível comparar.

Para Bayer, contratações devem
ser retomadas em breveIndústria de confecção, metal mecânica e alimentícia reduziram ritmo de abertura de vagas

EMPREGO EM JARAGUÁ DO SUL (ABRIL DE 2011)
Atividade econômica Admissões Desligamentos Saldo
• Indústria da transformação 1.615 1.669 -54
• Utilidade pública 12 15 -3
• Construção civil . 211 196 15
• Comércio 655 575 80
• Serviços 776 613 163
• Administração Pública 20 4 16
• Agropecuária 5 2 3

TOTAL 3.294 3.074 220

ERRATA
O setor de Protocolo da Prefeitura de Jaraguá do Sul funciona

das 8h às 16h sem fechar para o almoço - e não no horário

normal dos outros setores, como publicado anteriormente .

• Alexandre Perger
alexandre@ocorreiodopovo.com.br
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EDUARDO MONTECINO

Geral 11

Duas assembleias
acontecem hoje
Para organizar o movimento

e conseguir um número maior de
adesão na região, o sindicato da

categoria vai realizar duas as

sembleias hoje na região. A pri
meira. será às 9h30, na Câmara
de . Vereadores de Guaramirim
e a segunda, às 14h, na Escola
Estadual Duarte Magalhães, em
Jaraguá do Sul.

A gerente de Educação da SDR

(Secretaria de Desenvolvimento

Regional), Deni Rateke, informa
que só terá um balanço do nú
mero de participantes a partir
das 15h de hoje. Ontem, a orien
tação da Gerência de Educação
era para que os diretores conver
sassem com os professores para
manter as escolas organizadas
antes da greve. "Esperamos algo
pacífico. Não há qualquer tipo de

perseguição", afirma Deni.

Manifestação contou com

centenas de estudantes,
que pedem investimentos

.

em educação

E
...

Alunos reivindicam,melhorias
Alunos apoiamprotesto dos professores em relação aos salários e pedemmelhor estruturana escola
JARAGUÁ DO SUL

Mais uma vez a educação·
pública é alvo de

.

manifestações em Jaraguá
do Sul. Desta vez, foram os

alunos que tomaram as ruas

como forma de reivindicar
melhorias no ensino�

_-.movimento intitulado
Revoluir é uma iniciativa
dos próprios estudantes

...... da Escola Abdon Batista.
Na manhã de ontem, eles foram

para a frente da escola munidos
de cartazes, onde pediam in
vestimentos no setor. Entre as

reivindicações do grupo estão:
melhora na merenda escolar,
valorização dos professores, im-

plantação do piso salarial, me
lhoria na estrutura física da es

cola, além de capacitação para
os professores e autonomia para
o Grêmio Estudantil. "Estamos

. indignados com a situação da
escola. Na merenda, o cardápio
é sempre frutas e bolachas. Nas
salas tem problemas de infiltra-

.

ção, goteiras e em muitas salas
não têm ventilador que funcio
ne", comenta a aluna do segundo
ano do Ensino Médio, Carolina
Helmatus, 15 anos.

De acordo com o diretor da

unidade, Wanderli Deucher, al
guns dos problemas mencio
nados pelos alunos já foram
levados ao conhecimento do
secretário de Desenvolvimento

Regional, Lio Tironi. "Realmente,
alguns problemas a gente tem. E
estamos buscando estas melho-

rias junto à Gerência Regional de
Educação. Mas em relação à me-

- renda, nós temos merenda todos
os dias. Recebemos os alimentos
do governo do Estado e mais R$
8 mil ao ano para a compra de

complementos, como carnes.v
queijos e presuntos", explica,
confirmando que o valor repas
sado não é o ideal.

Os professores da escola tam
bém protestam contra a desvalo

rização. Desde a última quinta
feira, todos os educadores da
unidade aderiram às aulas de 30
minutos (quando o normal são
45 minutos). A mobilização tem

o objetivo de chamar a atenção
para os baixos salários pratica
dos na rede.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

��iVESTiME.NIO
.

Rede pública terá.15 novas escolas
O governo do Estado acaba de anunciar a cons- nistério da Educação (MEC). Para Jaraguá do Sul

trução de 15 novos prédios escolares para a rede estão confirmadas duas unidades. Também estão

pública estadual de ensino. O investimento total é

previstas reformas e implantações de Centros de
de R$ 79 milhões, com recursos do Fundo de De- Educação Profissional (Cedups) em diversas loca

�enM�lvâm�ntQ I� Educação (FNI��) f ligado ao Mi-, , ',',liq�des do Estado.
oIId'\�,I��_,j��,���\ ... ".# .. "",."" ••• .ll"-. .\oI'""��"�.JI�,,, ...... � l". _.� .. j •• ,.. 2. ,
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VIOLÊNCIA SEXUAL
"

Ações contra o abuso infantil
Distribuição de panfletos e palestra para professores estão entre as atividades previstas hoje
JARAGUÁ DO SUL

Segundo especialistas, no
Brasil cerca de 10% dos
casos de abuso sexual
infantil não são denunciados
por vergonha ou medo.

ara ajudar a mudar essa

_ri realidade, a Prefeitura de
Guaramirim e o Conse
lho Tutelar realizam hoje

distribuição de material infor-
mativo em frente à Praça Central
para alertar sobre a importância
de se denunciar esse tipo de vio
lência, A atividade faz parte das

ações previstas no Dia Nacional
de Combate ao Abuso e à Explo
ração Sexual de Crianças e Ado

lescentes, lembrado hoje.
Outra iniciativa prevista é a re

alízaçãode uma palestra na Unias
selvi/Fameg, às 19h30, destinada
a professores e profissionais. que
lidam com crianças e adolescentes.
O objetivo é orientar sobre como

proceder em casos de suspeita de

abuso. Em Jaraguá do Sul, a campa
nha contra o abuso sexual infantil

começou na semana passada com
divulgação através de cartazes, ou
tdoors e anúncios em jornal.

Conforme a conselheira
tutelar Karine Meyer Silveira,
Guaramirim teve um aumento

significativo nas denúncias des
de o ano passado. Para ela, esse
crescimento é resultado da cons

cientização da população, que
está mais disposta a· combater
esse tipo de problema. "Antes tí
nhamos uma denúncia por mês,
agora é um pouco mais de uma

por semana", avaliou.
Entre setembro do ano pas

sado e abril deste ano, foram re

gistrados na cidade 16 casos de
violência sexual ou prostituição
de menores de idade. Em caso de

flagrante, a Polícia Militar deve
ser acionada através do 190. Mas
em caso de suspeita de abuso, o
denunciante pode se dirigir pes
soalmente ao Conselho Tutelar,

• Pedro Leal
pedro@ocorreiodopovo.com.br

ANGELA AIGNER

.,-

Segundo o Conselho Tutelar, objetivo da campanha é motivar população a denunciar a violência

Strasbourg
www..strosbourg ..com ..br

Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rou, 414

Blumenau (47) 3331-4500
Rep. Argentina} 2077
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HAD AÇÃO
Prefeitura chama os inscritos
Famílias pré-selecionadas para receber apartamentos estão sendo contatadas por telefone
A secretaria de Habitação
pretende atualizar o
cadastro dos jaraguaenses
selecionados para o

Residencial Ester
Meriel Roza, no bairro
Nereu Ramos.

��gun·do a secretária de Habi

..__tação,MaristelaMenel, o ob
.

etivo é agilizar a parte buro
....,Icrática antes da inauguração
do edifício, que está prevista para
dezembro e irá oferecer 224 aparta
mentos.Amaioriados selecionados

para o programa são famílias caren
tes que tiveram apropriedade inter
ditada ou condenada pelas últimas
enchentes na cidade.

No primeiro plantão para cha

mamento, feito no último sábado,
pouco mais de 150 famílias foram
contatadas por telefone. No entan

to, Maristela afirma que, com os

dados desatualizados, vários ende

reços e números de telefone estão
errados e, com isso, as famílias não
estão sendo localizadas.

"Tentamos chamar cerca de 700
famílias, mas muitos dos cinco mil
cadastros não foram atualizados.
Pedimos que essesmoradores atu
alizem os dados junto àPrefeitura,
para que possamos encontrá-las, "'n z;:._----,.l

pois quem está com dados erra

dos não será chamado", comentou.
O telefone para agendar o recadas
tramento é o 2106-8631.

Além do Residencial Ester Me

nel, outros três edifícios devem ser

inaugurados ainda neste ano. A

entrega do Residencial Dante Me
nel, no bairro Ribeirão Cavalo, que
terá 288 apartamentos, está pre
vista para julho. Em agosto deve
ser inaugurado o Residencial Ed
mundo Pacheco, no São Luís, que
atenderá 16 famílias. Já em de
zembro será a vez do Residencial
Brasília Beltramini, noÁgua verde,
ser concluído. A unidade terá 192

apartamentos.
O conjunto das 'obras custou

cerca R$ 35 milhões, dos quais R$
Lõrnilhão são recursos da Pre
feitura e o restante é financiado
através do Programa Minha Casa,
MinhaVida.

DIVULGAÇÃO

Residencial Ester_Minei,
no bairro Nereu Ramos,
deve ser entregue em
dezembro deste ano

Conjunto das obras custou cerca R$ 35 milhões,
R$ 1,5 milhão são recursos da Prefeitura e o restante é

financiado através do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Itajaí (47) 3344-7000
Rodovia Osvaldo Reis, 3200

Rio do Sul (47) 3522-0686
Al. Aristiliano Ramos, 1595

,
.

Brusque(47) 3355-4500
Praça Vicente Só, 7

Faça revisões em seu veículo regularmente.
--------------------------------------------------------_ -.

PEUCEOT
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KellyErdmann,
jornalista

LuizCarlosAmorim,
Escritor eeditor
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CRÔNICA
QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA

Sistemas e sistemáticos
.....Iogundo nosso saudoso Aurélio o significa
......

do dapalavra sistemático quer dizer "relati
o a, ou conforme aurnsistema. Ordenado,

_"'Iorganizado, metódico". Quanto ao sistema,
é de conhecimento de todos, principalmente por
experiências próprias, que o tal "sistema' atrapa
lha urn bocado nossa vida. Atire a primeira pedra
quem já não se enfezou com ele. Algumas experi
ências particulares:

1 - Certa vez, pagando a conta de urna diária
que encerraria ao meio dia na

recepção do hotel perguntei
sorridente e gentil ao recep
cionista se poderia deixar o

carro na garagem por mais
uns 30 minutos e recebi a se

guinte resposta: "Não senho
ra, infelizmente o sistema
não permite".

_
2 -Após quase duas horas de espera, vendo

cerca de- quarenta pessoas serem atendidas,
lentamente, no vai e vem dos caixas me pego
lá, sentada, segurando o papelzinho amarelo
que identificava minha senha. Vislumbro o nú
mero vermelho no painel e levanto feliz como
um cãozinho amestrado que ganha um petis
co. Pagamento de imposto de carro, último dia,
sexta-feira, quase 15h, sabe como é. Amoça do
caixa está tensa, franze o cenho, molha os lábios
com a língua, soca urna tecla com o dedo anular.
Olha para mim e diz: "O sistema caiu". "Corno
assim? Não! Preciso pagar hoje. E agora? Tem

hora para ele voltar (pergunta idiota)?". Bem, ele
não voltou, o sistema.

Apesar de todas as queixas contra o sistema

atesto, para os devidos fins, que sou sistemática.
Baseado nisso, elaborei este teste e espero poder .

ajudar quem tem dúvida se é ou não é.Vamos lá!
Se você responder sim a mais de cinco pergun
tas esteja certo de que é uma pessoa sistemática.
Se não responder, também é.

Senta sempre no mesmo lugar da mesa nas
refeições? Pede sempre caipirinha com limão
descascado? Dorme há anos sempre no mesmo

-

lado da cama e do mesmo jeito? Há anos torce

sempre para o mesmo time
(mesmo que ele te faça passar
vergonha)? Sempre lê antes de
dormir? Come feijoada todo
sábado? Fica irritado e joga
fora os encartes coloridos de

propaganda que vem dentro
do jornal? Passa a tarde de

domingo vendo TV e faz panelada de pipoca?
Tem uma gaveta só para calcinhas ou cuecas?
Entra em pânico quando os cabides, onde as

camisas estão penduradas, não estão todos com
o ganchinho virado para dentro? Sai pela casa

apagando as luzes de cômodos que não estão
sendo ocupados? Almoça uma vez por semana
na casa da mãe? Faz o sinal da cruz quando o

avião decola? Vai à missa toda semana? Usa o

cabelo sempre repartido ao meio ou do lado? Lê
O Correio do Povo todos os dias? Acha quem é
sistemático urn ou uma "mala"?

Para quem se identificou, bem vindo ao Clu
be dos Sístemátícosll E quanto ao sistema? Bem,
o dito cujo está lá, sempre, faça solou chuva, dia
ou noite e, quanto a isso, não tem jeito, ele faz

parte daminha, da sua vida, para sempre.

LANÇAMENTOS

Uma Jornada
Uma Jornada é o relato dos bastidores da vida no governo do ex

primeiro ministro britânico Tony Blair. Revela seu ponto de vista pessoal
sobre tudo o que aconteceu em-sua gestão, da forma como ajudou a
administçar a crise de imagem nápôlítica pública com a n;lOrte cd?l prih-·
cesa Diana, tema do filme The Queen, até o combate ·ao terrorismo ê a

.

participação britânica nas guerras de Kosovo, Serra Leoa, Afeganistão e

Iraque - a que lhe custou seu grande prestígio político.

Charlie é um jovem talentoso e de futuro brilhante muito ligado à fa
mília. Depois de um grave acidente que ceifa a vida de seu irmão mais
novo, Sam, ele não consegue lidar com a perda e decide trabalhar no
cemitério no qual o pequeno fói enterrado, abandonando seus projetos
de vida. A volta de Tess, uma antiga pakão, mexe com o coração do rapaz
e o coloca em dúvida sobre manter a promessa de ficar perto da familia
ou esquecer o passado e permitir que o amor renove sua viCIa.

AMORTE E VIDA
D/H!:.. ,D"CIH!J�RUE

- . - .. - - - -'- - j

o Flop foi
recolhido das
ruas pelo setor
de Zoonoses,
recebeu

tratamento

completo e agora
precisa de um lar.
Ele é dócil e gosta
de companhia .

Contato com a

clínica Schweizer,
pelo telefone
3275-3268.

CLlC DO LEITOR

• Cine Garten 4
• Padre (Leg) (15h, 17h, 19h, 21h - todos os dias)

CharlesZimmermann, CarlosHenrique
escritor SchFoeder, escritor _

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Leg) (14hO,
16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Padre (Ieg) (14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20

- todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Rio (dub) (15h, 17h - todos os dias)
• Thor (Ieg) (19h, 21hl0 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (dub
(13h30, 16hl0, 19h, 21h40 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Padre (Dub) (14h15, 16h45, 19h20, 21h20 -

todos os dias)
..

• Cine Mueller 3 (3d)
• Rio (dub) (13h45, 15h45, 17h45 - todos os dias)
• Thor (dub) (19h40, 22h - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (teg)
(13h30, 16hl0, 18h50, 21h40 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Rio (dub) (13h40, 15h40, 17h50, 19h50 - todos
os dias)

• Thor (leg) (21h50 -todos os dias)

• Cine Garten 3
· ° Noivo da Minha Melhor Amiga (Leg) (14h15,
16h45, 19h10, 21h30 -Todos os dias)

• Cine Garten 5
• Os Agentes do Destino (Leg) (13h50, 16h30,
19h20, 22h - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Thor (Leg) (13h20, 19h30 - todos os dias)
• Padre (dub) (15h50 - todos os dias)
• Padre (Leg) (17h40, 22hl0 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1 (3d)
• Rio (Dub) (13h, 15h20, 17h40, 20h - todos os dias)
• Rio (l.eg) (22hl0 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (teg)
(13h20, 16hl0, 18h40, 21h20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Dub)
(13h40, 16h30, 19h10, 21h50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Rio (Dub) (14h - todos os dias)
• Thor (teg) (16h20, 21hl0 - todos os dias)
• Água para elefantes (Leg) (18h50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• Padre (teg) (14h20, 16h40, 19h20, 21h40 -

todos os dias)

• Cine Neumarkt 6 (Sala VIP)
· ° Noivo da Minha Melhor Amiga (Ieg) (13h30,
19h, 21h30 - todos os dias)

• Água para elefantes (Leg) (16h - todos os dias)

NOVELAS
VIDAS EM JOGO
Belmiro conversa com os integrantes do

grupo e todos começam a sugerir o que cada
um deve fazer dentro de um ano para obter
a outra metade do prêmio. Regina pede que
Mauricio retire a queixa contra Francisco. Au

gusta recebe com surpresa a notícia de que
Regina comprará a casa da mãe de Rita. Lu
cas pede a Francisco que convença Andrea
a desistir de rodar com o táxi à noite. Regina
assina a procuração para a compra do imóvel
de Zizi e a entrega para Maurício. Patrícia e

Juliana se preparam para sair quando Rai
mundo chega e diz que precisam conversar..

Zizi invade a sala de Regina.
-

CORDEL ENCANTADO
Herculano- tenta fazer Cícero desistir de

sua provação. Úrsula incentiva Zóio-Furado a

acabar com a princesa para apressar sua ida
para Seráfia. Timóteo decide ir à cidade para
ver o estado de Miguézim, que foi picado por
um animal. Miguézim diz a Jesuíno e Açucena
que eles devem tomar cuidado com Timóteo
e conta que ele tentou sequestrar a moça.
Úrsula e Nicolau lembram-se do que fizeram
com o duque e se divertem. Farid se apavora
ao saber que Penélope está com os cangacei
ros. Timóteo expulsa Amália de sua fazenda
por ela ter ajudado Miguézim e provoca a ira
de Jesuíno.

MO_RDE E ASSOPRA
ícaro se reconcilia com Naomi e se ar

repende de ter contratado Pimentel para
investigá-Ia. Abner decide marcar a data do
seu casamento com Júlia. Márcia pede ajuda
à Júlia para ir embora da cidade. Irene volta

para o SPA e descobre que Caco se meteu em

uma confusão com a namorada. ícaro diz a

Rafael que ele é seu filho. ícaro insiste em ver

os exames de Rafael e Naomi alega que os

perdeu. Isaías negocia a votação do aumento
do IPTU com os vereadores. Inês é proibida de
se encontrar com Caco e ElainejÉlcio promete
ajudá-Ia a ver o namorado. Dulce passa mal.
Leandro vê Naomi com ícaro.

INSENSATO CORAÇÃO
Vinícius se aproxima de Cecília e Quim de

saprova. Norma conversa com Natalie e des
cobre onde Léo trabalha. Daisy avisa aBeto
que gravou seu nome na aliança que ele lhe
pediu para comprar. Carol descobre que o pro
blema com o pagamento da banda do evento
foi do setor financeiro e Raul fica constrangi
do. Raul e Carol tentam encontrar uma nova

atração para o evento. Bibi finge não estar
mais interessada em Douglas. Norma chega
ao escritório de Cortez. Paula pensa no car

dápio para o jantar em homenagem a Natalie.
Roni ajuda sua amiga a se arrumar para o jan
tar. Raul e Carol se beijam.

(' : t : I , '(9. r�surpo ,�o:> ca��tyl?� � de respon�bilidade das emissoras).
._--_. -------------------------------
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HORÓSCOPO
ÁRIES
No trabalho, as atividades feitas
em equipe vão render. No roman

ce, o momento é favorável para construir
um futuro mais sólido com sua cara me

tade. Amigos e familiares precisam de

um pouco de atenção.

TOURO
No setor profissional, dedicar
se às atividades de rotina pode

ser muito produtivo hoje. Atração
por alguém mais experiente não está
descartada nesta quarta-feira. Com es

forço e dedicação vai atingir suas metas.

9GÊMEOS
.

Hoje, trabalhos relacionados a

lazer estão protegidos pelos as
tros. No romance, compromisso e

seriedade estarão em sintonia com cari

nho e confiança. Sua habilidade em lidar

com as pessoas está em alta.

CÂNCER
Trabalhos autônomos contam

com ótimas vibrações. Apro-
veite esta fase para iniciar um

negócio próprio. Relacionamento estável
favorecido neste dia. É melhor refletir an
tes de tomar uma decisão.

LEÃO
No campo profissional, dedi

que-se a atividades prazerosas,
o astral está favorável para unir o

útil ao agradável. A dois, namoros recen

tes tendem a se fortalecer. Mantenha o

bom humor no decorrer do dia.

VIRGEM .

Pode ganhar um dinheiro extra

com atividades feitas em sua

casa. Se precisar de apoio, re

corra a sua família. A dois, valorize aqui
lo que já conquistou. O relacionamento

afetivo merece sua atenção.

Trabalhos que envolvam a co
'"''

_

-,'o,

municação e atividades que
estimulem o raciocínio contam

com boas energias. A dois, o clima é de

muito carinho e harmonia. Reflita e dê
um rumo para sua vida amorosa.

ESCORPIÃO
No campo profissional, ativida
des mais sigilosas estão prote
gidas pelos astros nesta quar-

ta-feira. A dois, pode estar mais

reservado que o normal. Dedique-se a

tarefas discretas e seu dia vai render.

.
SAGITÁRIO

� Converse com pessoas mais ex

� perientes, tudo indica que elas
,

poderão dar um auxílio nas ta-

re- fas que você precisa desempenhar.
A dois, convém pensar no futuro. Dê um

rumo ao seu relacionamento.

CAPRICÓRNIO
No trabalho, o periodo pede
mais discrição. Atividades sigi-

losas contam com o auxílio dos

astros. O romance está meio retraído,
tente agitá-lo. Não apresse o andamento

das coisas. Tudo tem seu tempo.

,-'='''=" AQUÁRIO·
OS astros indicam mais compro
metimento com o trabalho e a

produtividade nesta quarta-feira.
No relacionamento afetivo, você estará
mais realista. Confie mais nas pessoas

que estão ao seu redor.

No trabalho, você poderá assu

mir mais responsabilidades e

conseguirá desenvolver tarefas
mais difíceis. O astral é de compromisso
sério no.romance. É tempo de definições
na área profissional.

• • I ,,, 1,10'
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luciana Gimenez
volta ao trabalho

A apresentadora Luciana Gimenez volta ao ba

tente na noite de hoje, quando reassume o progra
ma "Superpop", da Rede TV. Segundo a coluna Sem

Intervalos, do jornal "Estado de São Paulo", a apre

sentadora, que estava nos Estados Unidos desde o

começo do ano, onde deu à luz Lorenzo Gabriel, seu
segundo filho, vai receber o cantor Belo como seu

primeiro convidado.

Birkeheuer passa
posto de modelo
para a irmã

Modelo da própria marca, a LB, desde a pri
meira coleção, Letícia Birkheuer passou o posto
para a irmã, Michelle. Segundo o colunista Bruno
Astuto do jorna' "O Dia", caberá a Michelle mos

trar a coleção da temporada verão 2012, que
apresentará dia 24 no Fashion Business. Isso de
vido à barriguinha já crescida da gravidez de João
Guilherme, o filho que espera para setembro.

Schwarzenegger assume
filho com ex-funcionária
Arnold Schwarzenegger admitiu que teve um fi_lho

fora do casamento. A mãe da criança seria uma mu

lher que trabalhava na casa da família há mais de 20

anos, mas que se aposentou em janeiro. Segundo o.

jornal "Daily Mail", o caso aconteceu há mais de dez

anos, mas o ator só revelou que tinha um filho fora do

casamento para sua ex-mulher, Maria Shriver, no início
deste ano, o que teria causado a separação.

DIVIRTA-SE

Onde está Deus?
Eram dois irmãos malvados, um de 10 e outro de 8 anos.

A mãe deles já sabia que qualquer coisa errada que aconte

cesse na cidade em que moravam seria por culpa deles. Um

dia, ela descobriu que perto de sua casa havia um padre,
com fama de disciplinar meninos levados, e mandou que o

filho mais novo fosse ver tal padre. Logo que o menino entrou
na igreja o padre perguntou:

- Minha criança, onde está Deus?
O menino ficou ali, parado, sem dizer nada.
- Onde está Deus? - repetiu o padre, em tom mais sério.

Nisso, o menino saiu correndo da igreja, foi para casa e se

escondeu debaixo da cama. Ao encontrá-lo ali, o irmão mais

velho perguntou:
- O que houve?
- Puxa, agora estamos mesmos encrencados! Deus su-

miú'e' estão achando que é culpa nossa!

Interpretando Márcio, Thiago
Fragoso vai aparecer nu na série
"O Astro", da Rede Globo. Segun
do o jornal "O Dia", assim como

na versão original, em uma dis
cussão com o pai, Márcio ficará

pelado. O ator - que começou a

gravar a série ontem -pintou o ca

belo castanho de preto para ficar
mais parecido com seus pais na

tr:ama, interpretados por Daniel
Filho e Regina Duarte.

Slater tocou violão
na casa de Huck

Na última quinta-feira, o surfista Kelly Slater esteve
em uma roda de violão na casa de Angélica e Lucia

no Huck e surpreendeu os convidados ao mostrar

seu talento ao tocar o instrumento. "Ele toca violão

pra caramba", disse Seu Jorge à coluna de Bruno

Astuto, publicada no jornal "O Dia". Maria Gadú e

outros convidados da festa presentearam o surfista

com um cavaquinho.

Vanessa lóes nega
boatos de gravidez

Vanessa Lóes negou-que esteja grávidade seu ter

ceiro filho. A atriz se mostrou surpresa sobre as notí
cias de que seria mãe novamente: "Eu? Não me avisa

ram", disse ao site "EGO". Mas Vanessa, que é casada
com o ator Thiago Lacerda e mãe de Gael e Cora, disse
durante o show da cantora Miley Cyrus na sexta-feira

que ela e Thiago pensam em ter mais filhos. "Quem
sabe daqui a pouco tenho uma notícia para contar".

SUDOKU

SOBREO JOGO
É um jogo de lógica muito
simples eviciante. 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 3:x3 .

Thiago
Fragoso vai
ficar nu em

-

"O Astro"

ANIVERSARIANTES
18/5
Adilson Lescowicz

-�

Aline B. Ehlert

Ana Maria Bacca

Antonella V. de oliveira

Caio H. V. Tomazonl

Carlos da Silva

Carlos Urbanski

Darlei Chavier

Deise Stinghen
Diego A. T. Martins

Dilma Hille

Dirceu Mathias

Eduardo Rossato

Emanuelle Bordin

Erica N. Gruber

Fernando Sdmem

tolanda B. Franke

.lracl G. F. Mass

Irineu Weiller

Iverson tange
Jaimor J. Perito

Janaina Vieira

José A. Scherer

José C. V. Oliveira

Joselaine Gretens

Josilaine Darem

Jucilea Venera

Lady R. Tecilla

Leopoldo Janssen

Maikon Michalak

Maria do C. da S. Reis

Maria H. S. da Cruz

MiroWulf

Rita Pereira

Sandra F. Fernandes

Simone B. Atahelin

Tania Karsten

Tania M. B. Minei

VagnerGreiner
Valdir Stein
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Mercado Regional

Lourival Kàrsten

IPEA divulga pesquisa
Hoje. às 11h, o Ipea (Instituto de Pesquisa Eco

nômica Aplicada) lança a terceira edição de 2011

do boletim conjuntura em foco. O estudo foco na

inflação e na política monetária, além de apresen
tar números sobre PIB (Produto Interno Bruto),
desempenho do setor industrial, setores com mais

destaque, emprego, balanço de pagamentos, ba

lança comercial, juros, crédito, mercado financei

ro, receitas federais e despesas.

No mercado da internet
Para se adaptar às novas tecnologias e se modernizar, a
Estrela, fabricante de jogos de tabuleiro, pretende lan
çar seus jogos na internet para chamar a atenção dos.
mais jovens, que cada vezmais são atraídos para o meio

digital. A expectativa é de que isso aconteça já no Natal.
De início, seriam 50 jogos com potencial ir para a inter
net. A empresa ainda estuda a melhor forma de fazer
a cobrança e afirma que os usuários poderão jogar em
rede com outros.

INDICADORES Feimafe 2011
O Núcleo de Metalmecânica

Acijs/Apevi está organizando com

o apoio do Sebrae missão técnica à
Feimafe 2011 - Feira Internacional
de Máquinas - Ferramentas e Sis
temas Integrados, que ocorre em

maio no Centro de Convenções do

Anhembi, em São Paulo. O grupo
viaja no dia 25 e retotna no dia 28.

O investimento é de R$ 200 (nuclea
dos). lriformações e inscrições pelo
telefone (47) 3275-70i2 e e-mail

nucleos@acijs.com.br.

·BOVESPA

POUPANÇA

A DUAS RODAS ESTÁ
MUITO ORGULHOSA
DE TER CHEGADO
AONDE CHEGOU.

MAS VAI LOGO
AVISANDO QUE QUER
IR MUITO MAIS LONGE
DO QUE ESTE GRÁFICO
PODE MOSTRAR.

www.duasrodas.com

35 - 50 - 52 - 69 - 70

01 - 04 - 05 - 06 - 07
. 08 - 09 - 11 - 12 - 13
18 - 19 - 20 - 22 - 24

China investirá
-

no Brasil
O governo chinês parece realmente in

teressado em investir no Brasil. Depois de
anunciar que exportará a carne suína brasi

leira, o ministro do comércio da China, Chen
Deming, em visita ao Brasil, anunciou que
seu país pretende injetar US$ 1 bilhão em

novos investimentos. Segundo o ministro

chinês, o principal alvo dos asiáticos é o setor
elétrico brasileiro, além de estarem interes

sados na agricultura, comunicação, pecuária
e produção de medicamentos. Atualmente,
a China é o país que mais compra produtos
brasileiros. O comércio entre os dois países
chegou a movimentar US$ 20 bilhões nos

primeiros quatro meses do ano.

Inflação alta aumenta
pobreza na Ásia

Mas nem tudo caminha tão bem na

Ásia. O Ipea (Instituto de Pesquisa Econô
mica Aplicada) divulgou estudo realizado

pela Onu (Organização das Nações Unidas)
no qual faz um alerta: mesmo com o cresci

mento acelerado dos países emergentes da
Ásia, 42 milhões de asiáticos poderão ficar
pobres com os altos índices de inflação que
esses tendem a enfrentar. Atualmente, 950
milhões de pessoas vivem com menos de

US$ 1,25 dólares na Ásia. A taxa de cresci
mento da China é de 9,5%, seguida da Ín
dia, com 8,7% e da Indonésia, com 6,5%.

Perfume
Inacreditável mas, com o aumento no

consumo em 2010, o mercado brasileiro
de perfumes alcançou a liderança mun

dial com US$ 6 bilhões em vendas contra
US$ 5,3 bilhões dos Estados Unidos,' que
ficaram em segundo lugar. Claro que existe
espaço paramuito mais.

�

�mc

Duas
Rodas
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o Serviço Social do Transporte e o

Serviço Nacional de Aprenolzagem do

Transporte (Sest-Senat) agora está
presente em Jaraguá do Sul e vai
beneficiar os funcionários das
transportadoras da cidade Página 3 No detalhe: Coordenador do Núcleo Flávio Rausis e a dentista Elisiane Franzner na frente do consultório

CESAR JUNKES

Qencontroacontece dia 19, a partir
c

,

das 191115 no CEJAS� o psrestran
te. Alexandre Prates irá faiar sobre

"A Reinvencão do PronssionaJ� .

.

a

e; tamtém, terá a prese ça
de mais três paineiistas

participando do debate
e interagindo com o

público.
Página 5

.
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Mâls tnn tapituilo dt� nove�a BR�280. O ONiT explicou que ainda não
tem data'para iniciar as obras de dupUcação mas que ,até o fifn do
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. Vantagens para quem usa,
-:
Quem proporciona.e quem aceita..

, .

Mais informações:
47 3275-7018 • convenios@acijs.com.br •
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PAUTA
ASSOCIATIVISMO EM DESTAQUEATIVIDADES DOS NUCLEOS SETORIAIS ACIJS-APEVI
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Empresa Parceira do Associativismo

,td,la

No Brasil, quando se trata de obras públicas,
as federais principalmente, ao invés de o

governo vir ao encontro das comunidades que
forram os cofres de Brasília com impostos e ta

xas de todo tipo, para dar satisfações, � cami

nho tem sido sempre o inverso. Quem paga a

conta é que tem de correr atrás.
Há pelo menos 12 anos ouço falar no proje

to de duplicação da BR-280. Sobre isso, temos
um exemplo histórico na duplicação Norte da

BR-101. Mesmo

.
• 0' ".�,

"Com O frefamento de UIII

avião, levando mais de 100
passageiros ,epresentan·
do todos os segmentos.

ptOá
-,

do Estado para
B,asílla� E, lá1 illfimamlo
p menleo••

, , Fernando HeI·'

tiqueCardoso. O_mo
ganbou as ,'.

� -

'as dos
grandesjornais eeml.

ras de f.,ê do País",
I,

que inacabada,
fato comprovado
em laudo técni
co encomendado

pela Associação
Empresarial de

Joinville, incluindo
custo bem além do

projetado, a obra
só foi feita graças
a uma atitude do

Grupo RBS.
Com o fretamen

to de um avião,
levando mais de
100 passageiros
representando to

dos os segmentos
prodUl_ivos� do Esta
do para Brasília. E,

lá, intimando publicamente o então presidente
Fernando Henrique Cardoso. O assunto ganhou

c., as páginas dos grandes jornais e emissoras de
tevê· do País. "'

.'

.

No caso da BR-280, o calvário de usuários do
'trecho Sul da 101, onde a duplicação vai com

pletar dez anos, pode se repetir. Não temos,
por formação, o háblto da agressividade ver

bal, do insulto provldenclal, mesmo .que seja a

única linguagem que os governos de qualquer
instância entendem. Talvez sejamos educados

demais na hora imprópria.
Jornalista Celso Machado

EXPEDIENTE

ACU$.ASSOCIAÇÃO '''''''.ARIALDlJAI�tWÁ:DOSUL
Rua Octaviano Lobardi, 100 - CEP: 89255-000

Jaraguá do Sul - Santa Catarina
Fone: (47) 3275-7000 - Fax: (47) 3275-7001
E-mail: acijs@acijs.com.br

Presidente: DurvalMarcatto Jr:

Vice-Presidente para Assuntos de Comunicação: Bruno Breithaupt Filho
Conselho Editorial: Mariana Aparecida de Andrade, Valmir Coleto, Roseli da

Silva, Thiago Garcia e Marieli Nicolodi,

Coordenação Geral: Anne Caroline Barbosa Alota

Produção: Luana Lima
Projeto Gráfico: Stélio Ricardo Rosenstock

E·mail: núc/eos@acijs.com.br
Informações sobre núcleos: (47) 3275-7012

-

Os reflexos da mobilidade urb:':,; a!!'
A falta demobilidade urbana e as difi

.r\.culdades de deslocamento, comuns
hoje em praticamente todos os centros

urbanos de médio e grande porte, estão
restringindo as condições de trânsito e

transporte nas cidades.
Além de perder horas deslocando-

. -se em atividades cotidianas, o cidãaão comum
gasta praticamente 20% de sua renda com trans

porte, o que coloca o item como terceiro nos

gastos familiares. Impacto negativo .refletido

também no transporte urbano de mercadorias,
que tem o custo final aumentado, diminuindo a

competitividade das empresas.
Em médio prazo essa mobilidade pode ain

da interferir negativamente nas condições de

negócios e turismo das cidades. Para que não

sofram cidadãos, empresas e a própria cidade,
são necessários projetos que, por meio de ações
públicas e privadas, objetivem a redução do

número total de viagens em áreas urbanas e a

minimização de seus impactos negativos.

. ...;,

Como em ",. grandes capitais
mundiais, isso passaobrigatoriamente
pela reestruturação da logística urba

na, por exemplo, priorizando meios de
transporte coletivos e não individuais,
construindo rodoaneis para desviar o

.

� .trânsito do éentro da cidade, estabele-
,cendo:'f�ixas· exclusivas para ônibus e veículos
de carga, incentivando as entregas noturnas e

criando centros de distribuição de mercadorias

fora do perímetro urbano.
É fato que a infraestrutura viária é rígida' e

que a capacidade das vias é cada vez mais in

compatível com a demanda portransporte, mas
.

para haver desenvolvimento não se' pode perder
mais tanto tempo no transporte e nem tanto di
nheiro com políticas ineficientes e não planeja
das que levam anos para sair do papel.

Dra. Karin Cristina Siqueira Ramos
Coordenadora de Cursos da Faculdade Anhanguera

de Jaraguá do Sul. .

. DIVULGAÇÃO
h_'�''''>0m4__
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O vice-coordenador do Núcleo DavidAlmeida (E) com o coordenador Carlos Piloto realizando
4

o sorteio dos brindes, no Centro Empresarial, da Semana de Gastronomia.

Semana de Gastronomia com 80% de aprovação
/)primeiro evento do Núcleo de Gqstrono
l/mia ACIJS-APEVI, que aconteceu entre

os dias 2 a 9 de abril nos restaurantes nucle
ados resultou num saldo positivo para os 14

restaurantesparticipantes.
O evento foi avaliado pelo Núcleo com

.

80% de aprovação, desde o material de divul

gação e a organização. No entanto com
\
um

crescimento de 30% no faturamento para a

maioria dos restaurantes, durante a semana
do evento, e com o comparecimento de diver-

sos novos clientes.
Nas redes sociais a Semana Gastronômi

ca foi uma das mais procuradas com mais de
2.500 acessos no site oficial do evento e con

tando com o blog Por Acaso que possui mais
de quatro mil acessos de segunda a sexta-fei
ra que também contribuiu para a visualiza

ção da semana.
No dia 11 de' abril foi realizado o sorteio

dos mais de 3 mil cupons que estavam distri
buídos nos restaurantes participantes ..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



./

PAUTI
ASSOCIATIVISMO EM DESTAQUE ATIVIDADES DOS NUCLEOS SETORIAIS ACIJS-APEVI MAIO 201113:

Sobre o Sest-Senat
.

As instituições surgiram em 14 de setembro de 1993, pela
.

. Lei 8.706, a partir de um processo de conscientização
do setor e das entidades sindicais. A Confederação Nacio
nal do Transporte, com o apoio legal, ficou. responsávelpela
criação do Sest-Senat e, desde então, organiza e administra
a instituição.

Na área social, o Sest-Senat é responsávelpor gerenciar,
desenvolver e apoiarprogramas que prezam pelo bem-estar
do trabalhador em áreas como alimentação, saúde, cultura,
lazere segurança no trabalho. Na área educacional ofoco se

volta aprogramas de aprendizagem que incluempreparação,
treinamento, aperfeiçoamento eformação profissional.

o motorista,
Adilson

Teykorski, res
salta que a classe
será favorecida
com os serviços

IIá quatro anos o Núcleo das Transportadoras
rIACIJS-APEVI busca incentivos para a implan
tação do Serviço Social do Transporte e o Serviço
Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest-Se
nat), que está presente em dez cidades catarinense e

136 unidades em todo o país e a mais nova a inaugu
rar o serviço é Jaraguá do Sul.

O Sest-Senat irá auxiliar os funcionários de

transportadoras, assim como os caminhoneiros e

seu� familiares. O espaço conta com' um auditório

para realização de eventos, palestras, cursos e ca

pacitações, terá também, uma clínica de assistência

odontológica.
A dentista, Elisiane Franzner, já está realizando

os atendimentos na parte da manhã de segunda a

sexta-feira das 8h às 12h, somente com agendamen
to de data e horário. Informações pelo telefone 47
33700420. Para serem atendidos os funcionários das

transportadoras devem apresentar toda a documenta

ção pessoal e da família. Como certidão de casamen
to e de nascimento do filho, que deve ser menor de
21 anos.

,

Para o motorista, Adilson Teykorski, além de be
neficiar aos funcionários e as famílias a classe, tam
bém, será favorecida. "Será bom para todos, agora
terá mais pessoas querendo trabalhar com caminhão

por conta dos benefícios", disse Adilson.
O coordenador do Núcleo das Transportadoras

ACIJS-APEVI, Flávio Juliano Rausis, observa que o

projeto instalado em Jaraguá é uma das maiores con

quistas do setor. "Esta conquista é estendida a todos
nós em especial aos colaboradores, caminhoneiros,
familiares, entre outros, que poderão usufruir dos be
nefícios sem custo. Neste mundo competitivo e com

a falta de colaboradores comprometidos e qualifica
dos acreditamos que é mais um dos beneficios que
nós podemos oferecer a todos", explica Flávio.

Os transportes que mais se destacam em Jaraguá
do Sul é o de confecções, tecidos, motores, alimen
tos, metal mecânico e produtos químicos. Nas trans
portadoras nucleadas os seguimentos são variados,
algumas se dedicam em cargas fracionadas, outras
em lotações e há aquelas que transportam produtos
químicos.

AssociaçõesEmpresariais estão de olhona duplicação da BR-280

Ad�Plicação.do �rimeiro,trecho, apartir .d� São Fran
CISCO do Sul ate Jaragua do Sul, e a mais Importante

e a mais antiga reivindicação do norte do Estado ao Go

verno Federal. Onde mais uma vez, o processo de licita

ção da empresa que executará as obras de duplicação da
BR-280 sofre atrasos.

O diretor do Departamento Nacional de Infraestrutu
ra de Transportes (DNIT) João José do Santos, em entre

vista ao jornal Núcleos em Pauta, explicou que áinda não
tem data para a conclusão da-licitação, mas que até o fim' .

do mês já tenha lançado o edital com uma nova reformu-

·lação. Com o edital pronto existe tem um prazo de 120

dias até a escolha das empresas ou consórcios. A partir
da' definição dos vencedores, começa o processo para a

assinatura do contrato e emissão da Ordem de Serviço, o
que pode ser em tomo de 60 dias. A partir da Ordem de

Serviço, a obra está prevista para ser feita em 1.080 dias,
ou seja, tem três anos para ser finalizada.

Para José dos Santos a duplicação da BR-280, traz a

oportunidade de acesso que oferece ao Porto de São Fran
cisco do Sul, contribui de maneira significativa para toda
a região norte. Assim como beneficia para a economia re

gional, basicamente, para as regiões do Noroeste do Rio
Grande do Sul, Oeste e Planalto-Norte de Santa Catarina.

ASACEs (Associações Empresariais)
. da regional norte da FACISC (Fe
deração das Associações Empresariais
de SC) já vem debatendo a duplicação
da BR-280 há tempo e estão estudan
do uma proposta para acompanhar de
perto o andamento da duplicação com

o objetivo de intensificar a cobrança às
autoridades.

De acordo o vice-presidente regio-,

nalNorté da FACISC,· GiJido Bretzke, as '. devam ser dados" explica Guido. Ele
ACEs da regional norte estão cansadas. 'informou'ainda que algumas ACEs es

de tantas promessas e sem saber qual a tão analisando o caso de contratar um
real situação das obras, projeto, licita- consultor para vistoriar as obras e os

ção ou o 'que quer que seja. "Queremos projetos, mas ele garante que há apos
contratar umapessoapara acompanhar sibilidade de isso acontecer. "Ainda
de perto os órgãos responsáveis e rela- não temos datapara que isso aconteça,
tar aospresidentes a real situaçãopara ainda existem algumas ACEs decidindo
que de posse destas informações as en- . se contribuirão com o projeto, mas a .

tidades possam deliberar quais passos probabilidade é grande ", disse.

,
>

Segundo ele as informações sobre a

duplicação muitas vezes são contradi
tórias e que a contratação de um con

sultor seria uma das alternativas que
existe para que alguma atitude seja
feita.

ilO que vimos na imprensa, com
ospolíticos e entidades governamentais
tem sido contraditórias e não conclusi

vas, além de não serem,dignas de credi
to", conclui Guido.

, ,

I

<
(

/
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r
00 Núcleo de Panificação foi à 'biscoitos Degustare, Salete Fachini,

" "Minas Gerais, entre os dias 11 esteve na visita trazendo na bagagem,
a 13 de abril, com o objetivo de co- ideias novas e uma delas é instalar
nhecer a panificadora Pão da Serra nas duas confeitarias o Auto Serviço.
em Nova Lima, interior de Minas. A "Os clientes poderiam se servir e de-

,

panificadora é modelo do PROPAN, pois pesar o produto, eles não preci
que é um Programa de Desenvolvi- sariam ficar muito tempo na fila para

. mento da Alimentação, Confeitaria e pedir o produto", explica Salete.

Panificação e atua junto às empresas No entanto Salete observou que o

oferecendo treinamentos e consul- preço dos produtos em Minas Gerais
torias. É um projeto realizado em é alto e o famoso pão de queijo perde
parceria com a Associação Brasileira para os jaraguaenses. "O preço não

das Indústrias de Panificaçãó e Con- dá para comparar lá é muito caro,
feitaria. ' estamos tio caminho' certo nosso

,

"

"

.,'1 'I
f , ".).

.

"
'':1,'

.

.

Os profissionais da área de panif,t:f�'{" produto é melhor, ,inclll�ivf(opão de
"c '

•

...... ..,1"-' t " '"

cação e confeitaria participaram, queijo", disse.
.

.-: .;.
,.

-,

também, da Feira Minas Pão - Feira A próxima missão 'do Núcleo de'
, Nacional de Panificação, Confeitaria Panificação será em Julho, rios dias
e Sorveteria, que se firmou 'como um 19 a 22, em São Paulo, onde eles es

dos mais importantes eventos da área tarão participando da FIPAN - Feira
alimentícia no Brasil. internacional da Panificação, Con-
A sócia proprietária da Confeita- .feitaria e do Varej? Independente de

ria e Padaria Fachini e da fábrica' de Alimentação.
Integrantes do Núcleo de Panificação em visita técnica na Panificadora Vianey em

Minas Gerais.

"

II
ONúcleo' de Automecânicas ACI
•

,

JS-APEVI participou, em abril,
da missão para a AUTOMEC - 11 a

Feira Internacional de Aatopeças,

Equipamentos e Serviços que acon
teceu no Centro de

_ Convenções do

Anhembi,.São Paulo.
.

AAUTOMEC reuniu os principais

•

I
representantes da indústria, aonde es- movimentou o Anhembi e recebeu
timula a geração de novos negócios. A milhares de visitantes e compradores.
feira é a maior em relação a autopeças Mais de 40% do público tinha poder
e reparação da América L/atina. que de decisão para fechar negócios.

ACIJS

,A

8C

", 'Núcleo de
Automecâni
cas �m São
Paulo na Feira
Internacional
de autopeças e

equipamentos -

��

'úcleo de Metalmecânica ACI
JS-APEVI participa

.

entre

os dias 26 a 28 de maio da missão
técnica à FEIMAFE� 2011. A', Feira
acontece em São Paulo no-Centro de

Convenções. do Anhembi ..q; investi
mento é de R$ 20b (nucleados), R$ .

240 (associados) � �$ 280',(demais
interessados). Informações e inscri-

ções pelo telefone (47) 3275-7012 e

e-mail nucleoséàacijs.com.br.
•• J� :

Quer vender mais?
Ofereça mais uma alternatlva de

compra para seus clientes. Mais informações:
, ,

47 3275-7018 • convenlosêracijs.com.br
��������.�.. �������,�U��l_l_�':J�tM�_.�n��I�M��,J.�6?����'������.� IM�U���l ���.��.�M��'��.������J�j�JJ���������� �.N_lt*��������������w����������w�.r�W.�I_�����"� 'W"u���_r�_

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ASSOCIATIVISMO EM DESTAQUE MAIO 201115ATIVIDADES DOS NUCLEOS SETORIAIS ACIJS-APEVI

,_

I 1
t ···.1

....

'.

t-.

.
"

Para dar sequência as atividades
. Núcleo dos Jovens Empreen-
dedoresACIJS-4\REVI trazno dia 19
de maio, a partir das 19h15, no Cen
tro Empresarial de Jaraguá do Sul,
o 40 Debate Regional, que irá tratar

do tema "A Reinvenção do Profis
sioriar; pelo Cciacbing e escritor Ale

xan4r���' ,Prate�"\,*e alia conteúdo e,

perfüÚíiançé, o .qúe transforma seus

eventos em um 'misto de informação,
entretenimentote motivação;

.

Fundoú· em:':'2008 o Instituto de

Coaching �1\pÜt�do, o ICA, onde é

sócio, trainer e diretor executivo.
Empresa com sede em Brasília e

'Goiânia. Alexandre é coach, especia-
lista em desenvolvimento humano e

desempenho organizacional. Dedica
-se ao estudo ,é pesquisa sobre com

portamento hufuano e seu impacto
no mundo corporativo, o que possi
bilitou a autoria do livro "AReinven-

) .•. , ...

,

'�; �;�:' ,.

ção do Profis�i�bal". ". .;��, ..

. Além de Alexandre o evento terá
,�a, presença dos Painelistas, Zélia

Breithaupt, diretora de Comunicação
daAssociação Brasileira de Recursos
Humanos de Jaraguá do Sul e Gesto
ra de Talentos da Rede Breithaupt e,
também, o' professor da Católica de
Santa Catarina João Gascho, que é

.

pós-graduado em 'Administração de

Empresas e Administração em Re
cursos Humanos, a quarta painelista
é Elizabeth Mattedi, proprietária da
CEDEHA (Consultoria em Seleção e

Desenvolvimento Humano) ..
E no dia 20, acontece a AGO

(Assembleia Geral Ordinária do

CEJESC) que espera reunir os Jo
vens Empresários do, Estado para

•participar. de uma visita técnica na

Lunender Malhas que é uma impor
tante empresa do segmento têxtil da
região, com o objetivo de acompa-,

nhar o processo de gestão de pessoas
da empresa. Ainda pela manhã terá
uma rodada de negócios, com a pre
sença da empresa jaraguaense Sol Pa-

. ragliders.
Durante a tarde no Centro Em

presarial, a partir das 14h, a'AGO
continua com debates sobre assuntos

relacionados aos Núcleos e ao CE.;.
JESC (Conselho Estadual do Jovem
Empreendedor de SC). Haverá, tam-

o Coach
Alexandre
Prates em

palestra
no Centro.

Empresarial
no dia 19 de
malO

bém, a apresentação do projeto Men
tor de Líderes, as ações do Feirão do

Imposto e a apresentação do Movi
mento Brasil Eficiente pelo presiden
te da ACIJ (Associação Empresarial
de Joinville) Carlos Schneider. Já no,
dia 25 às 19h acontece uma palestra,
com Klaus Raupp, sobre o projet� dà '

reforma tributária da FACISC (Fede
ração das Associações Empresariais
de SC).

O,Núcleo dos Jovens Empre- elho que. é coordenador do Nú-
..

endedores ACIJS-APEVI cleo, assume a coordenação na-

tem se destacado pelo seu traba- cional e estadual do Feirão do
.

lho. No dia 3 de maio aconteceu,
'

Imposto, Guilherme Vogel, dire
em Brasília, a posse da nova di - tor de Integração e Expansão do
retoria do CONAJE (Confedera- Conselho Estadual do segmento
ção Nacional dos Jovens Empre- está a frente da coordenação Sul

sários) que conta com a presença doCqNAJE e Marcelo Noronha,
. de, três integrantes do Núcleo de vice-presidente regional.' Norte
Javens Empreendedores de 'Jara-' do CEJESC ficará responsável
guá do Sul.

. pela coordenação do programa
Os empresários, TIago Co- Café Político Nacional.

.,}"
.,

�f. :J,

Capital de Giro ;.
{

t
�

- Prazo de até 60 meses; t
- Taxas pra-fixadas ou pós-fixadas:

l�'- Ga:antia de in}óve! urbano (da ernpresa ou d?s sócios).:
.. Credito de ate 50'1'0 do valor comercial do imóvel. com

.

avaliação feita por imobiliárias credenciadas;

".. Todo ° processo de confecção da proposta, solicitação.
e coleta de certidões e envio de documentos aos .

bancos�, são fei!os por nós,. s�rn qualquer custo, I:.- Valor rnrrumo R$ 20m!! e maxrmo R$ SOOm!!; .
.

- As despesas de comcertidões, inclusive registro de :
imoveis. seráo inclusas no valor financiado.

I O crédito na medida certa!
.

Capital de Giro - Empresas e Profissionais Liberais .

Construcred - Pessoas Juridicas e Pessoas Físicas
. Financiamento .de Veiculos'

Solicite a visita de um Consultor de Crédito, sem compromisso.
Não cobramos qualquer tipo de taxa de serviço,Fone (47) 3371-1102· www.creditocertosc.com.br - e-mail creditocertosc@creditocertosc:c:om.br

�---------- --------------------------�------------------------�
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A Caixa Econômica Federal- CEF, tos da CEF para suas obras. "Sabemos
.t\apres�ntou no Centro Empresa- quemuitas empresas sentem dúvidas e

rial a convite do .Núcleo da Constru- por isso o entendimento dessas regras,
ção Civil ACIJS-APEVI, em abril, o para que as empresas não tenham sur

seu plano de financiamentos para o presas ao solicitar um financiamento e

ano de 2011. A principal novidade diz sejam prejudicadas por isso", explica
respeito à facilidade de financiamen- a coordenadora do Núcleo da Cons
tos para empreendimentos de constru- trução Civil, Graziela Bordin.
toras e ainda para pessoas que não se Além das construtoras, engenhei
enquadram no projeto "Minha Casa, ros e arquitetos houve uma grande
Minha Vida". participação do setor imobiliário. Os

Durante uma hora, a gerente Re- participantes puderam ter um panora
gional de Negócios e Construção Ci- ma geral sobre as linhas de financia
vil da Caixa Econômica Federal, Ja- mento da CEF e em seguida puderam
nice Rita Werka Vieira, explanou aos tirar suas dúvidas. Muitos questiona
empresários da área da construção mentos surgiram, principalmente, na
civil e integrantes do setor imobiliá-

, questão da obrigatoriedade da pavi
rio sobre os novos planejamentos da mentação na área de implantação das
CEF. edificações a serem financiadas, o que

Muitas empresas do setor da cons- vem gerando muita polêmica na re

trução civil utilizam os financiamen- gião.

,A. trança é um penteado que
�epode usar para o dia, no
trabalho, a noite ou em uma

festa. Na realidade as tranças
nunca saíram de moda, mas

vive-um dos momentos mais'
versáteis de sua história. Es
tão mais simples e com um

jeitão de cabelo bagunçado,
diferentes das comportadas
tranças de casamento, que co-

,

meçam na raiz e só terminam
na ponta do fio.

Seguindo as novas tendên
cias o Núcleo de Cabeleirei-

ros ACIJS-APEVI realiza no

dia 23 de maio o curso Tran-

ças Avançadas, com aulas

práticas' durante todo o dia. O
curso inicia às 9h e segue até ..

às 17h no Centro Empresarial �"V'

de Jaraguá do SuL Os interes
sados devem entrar em con-: ..

tato pelo telefone (47) 3275-
7012 ou através do e-mail

nucleos@acijs.com.br. O in
vestimento para nucleádos é
no valor de R$ 75 e demais
interessados R$ 125, incluin-
do o coffe-break e certificado.

Janice explanando sobre os novos financiamentos da Caixa Econômica Federal

A instrutora, Leonir Zacarias, No entanto a correria do dia
.J-\..realizou uma palestra, em -a-dia faz as pessoas se distancia
abril, sobre Liderança e Feedback rem umas das outras, fazendo com
para a Câmara da Mulher Empre- que essa comunicação se tome
sária ACIJS-APEVI. precária. Segundo Leonir é preci-

O assunto tratava sobre as se- so levar em conta detalhes durante
melhanças e diferenças sobre as

'

uma comunicação e é neste ponto
pessoas que convivemos diaria-' a importância do Feedback (o re

mente. "Somos muito mais do que tomo dos pensamentos ou da in

pensamos, só que quanto mais formação) pois ajuda a identificar
corremos menos olhamos para o e alinhar os adesivos da comuni-
lado", explicou Leonir. cação.

I
I
I

I

i,

Integrantes da Câmara da Mulher na palestra com a instrutora Leonir Zacarias no Cejas
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A empresária e consultora comporta
.L-\.rnental, Rita Rostirolla, esteve em

Jaraguá do Sul pela segunda vez tra

zendo em suas palestras a motivação e

a sensualidade da mulher. A iniciativa
foi através da Câmara da Mulher Em

presáriaACIJS-A}?EVI.
o auditório do Centro Empresarial

recebeu mais 'de 400 mulheres para
ouvir a palestra "Sensualidade e auto

estima feminina", Rita abordou ternas

corno autoestima, estética, comporta
mento feminino e masculino, repressão
sexual, comunicação entre os' casais,
rotinas dos relacionamentos, intimida
de e sensualidade.
Rita atua corno consultora compor

tamentalhá 16 ános e ela lembra que a

carreira iniciou corno urna brincadeira' .

e 'logo d�poi(virou""profissão. ��Come.:.
.�

cei a conversar sobre o ass:unto com

amigas e as mulheres da família", dis
se.

É considerada a primeira sex perso
nal trainer do Brasil por ter sido pionei-
ra ao desenvolver técnicas especiais de sedução
e conquista. Já ajudou mais de 600 mil mulheres
a mudarem a 'rotina do seu dia a dia e relaciona

mentos, com aulas que ensinam o trabalho com a

autoestima, desinibição, renovação de relaciona- '

mentos 'e dicas diversas para a intimidade.

I'·
.

,
,

'"
. ,

" }
". I

>-

Auditório do Cejas
lotado para acom

panhar a palestra
consultora com

portamental, Rita
Rostirolla

,

Ela observa que a maioria das mulheres, têm a

mania de se comparar com o homem. "Homem
é visual e mulher não, ela é mais auditiva do que
visual", explica Rita.

Para Rita a repressão sexual da mulher aconte
ce desde criança, a criação vem c1iêiª�dé ,,'�ilãos",
que podem na maioria dos casos trazer reflexo na

vida adulta.
Natural de Guaporé, Rio Grande do Sul, ela es

tará no Estado novamente no dia 23 com um curso

voltado para mulheres a partir dos 18 anos, os cur
sos trabalham principalmente com a autoestima,
auto-motivação, desinibição, valorizaçãd�pt�soal
titud

' ,,�;;,.
e ale. '-�\I

rotatividade dos trabalhado- nucleados da rede hoteleira corno

es nas empresas e também o Hotel Andardac, Hotel Etalan, '

na rede hoteleira é urna realidade Hotel Itajara, Hotel Nelo, Kayros
bem conhecida dos gestores de re- Business Hotel, Mercure Jaraguá
cursos humanos. Seja por iniciati- do Sul e o Saint Sebastian Flat, a
va do empregador ou na maioria capacitação de Gestão de Lide
dos casos do empregado, há várias rança de Equipes com a instrutora

relações de trabalho que se desfa-. Marinocência de Freitas de Curiti-
zem todos os anos. ba.

Jaraguá do Sul por ser' uma ci- A capacitação acontece em três
,,�·�dade industrial os funcionários módulos, os profissionais da rede

0..��.ti�abafii:':'rhigrand�, pa;�:"Jrt'fábri- hoteleira já estão no segundo illó-
cas, isso acontece pelo baixo salá- dulo que vai até o dia 30 de maio.
rio comparado há algumas empre-' Para o coordenador do Núcleo,
sas e os horários alternados, onde Julio Cesar de Oliveira, o curso
o funcionário acaba utilizando os veio para" orientar ,e dar sugestões
fins de semana e feriados para tra- de

-

corno agir no dia a dia do ho
balhar, teI. "Corno são todos profissionais

Em função dessa problemá- da área e com as dificuldades que
tica o Núcleo da Hospitalidade enfrentamos já tiramos as dúvidas
ACIJS-APEVI promoveu para os com a instrutora", disse Julio.

)
,

. , >
�

ACIJS

';

/

Profissionais de hotelaria participando de capacitação com a instrutora
Marinocência de Freitas
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'o Projeto coleta do óleo é uma ação para o desenvolvimento saudável 40 Meio Ambiente através da 'coleta seletiva de óleo de cozinha
r dos moradores do BairroTrês Rios do Norte e da região, em Jaraguá do Sul. () projeto é urna iniciativa da empresa Moldemaq que e111

2011 completa 35 aaos de atividades. Pormeio de ações sociais a empresa auxilia no desenvolvimento social, seja pelo Meio Ambiente
ou corno a>ajuda aos atingidos pelas enchentes no Rio de Jane-iro e Santa Catarina no início do ano,

�l �";,,,.'�I�A;. �/"l .'",
•
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DIREÇÃO HIDRÁULICA
GRÁTIS

1,
CLASSIC LS 1.02011

1J5f1.L��::tí.;�,
APARTIRDER$ 26.990 ou

ENTRADA OE RS

- 4,190+60X �; 599
TAXA DE 1,49%D.m

AGILELT1.42D11 �
COMPLETO

CELTA LS1.0 2P 2012 ffi!fl,�[!FI-\��
APARTJRDER$ 24.990 ou

ENTRADA DER$

,�">lM 12.819 + 60Xg�219
TAXA DE 0,990/0 a.m

A PARTIR DE R$
.

39.990
, I

PRISMA LT 1A 4P. 2012 ----------...._..:..:..:...::;;:::::;:::::;::;;;;;;:;:::;::::::===:J

� NOVA MONTANA LS1.4 2011

�
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3370-7500

FORO\ RANGER XLS 3.0
2005 C\DUPLA ·COMPLETA.

R$54.450.00

FIAT\PUNTO ELX 1.4 2009
COMPLETO\FN\UOONO

RS34.900,OO

Taxas compartilhadas com o mercado Carros com procedência

CONOMIZE!
ÓRCIOÉMAIS

FIAT\STllO SPORT'.NG 2008
COMPLETO TETO CAMBIO M

JJ$45.990,OO

Transparência na negociação R 5.440,00 R.$277,09
RS 15.744,00 R$ 282,55

Celta 10 2P - 60% RS16.204,00 R$ 290,80 RS 532,00 R$ 412,00 R$598,62 R$453,79
Ford KA 1.6 - 50% RS 17.050,00 R$ 305,99 Paloaparc.ela • R$672.oo R$552,00 RS138,61 R$59l,79

Buggy BRM Ma - 80% RS 19.995,00 R$ 358,84 R$ 60.000,00 R$456,OO R$353,14 R$ 513,10 R$ 388,97
Pkk-llp Courier - 60% RS 19.476,00 RS 349,52 1! a 1{)1 parcela RS 576,00 R$47l,14 R$6ll,lO RS50B,97

Saveiro 1.6 - 60% RS 20.034,00 RS 359,54 RS 50.000,00 R$ 380,00 R$ 294,29 R$427,59 R$ 324,14
Buggy BRM M8 - 90% R$ 22.495,00 R$ 403,70 '·alO1par(ela RS 480,00 RSl94,29 RS517.59 R$424,14

elsiorussi@netuno.com.br
uniaosilver@netuno.com.br

E-mail:
_._---_ .. _._ .. _ ..__ ._-_._ ... _"_._--__ .. _.- .... -

REPRESENTANTE AUTOlIllAOO EM JARAGUÁ no SUL f REG1ÁO

Honda NXR 150 Bras - ES R$ 9.830,00 RS 199,70
Yamaha XTZ 125 - E RS 9.400,00 R$190,96
Honda NXR 150 Bras - KS RS 9.270,00 R$188,32
Yamaha XTZ 125 - K RS 8.990,00 RS 182,63
Honda CG 150 Titan EX - Mlx RS 8.540,00 R$173,49
HondaCG 150 Titan ES - Mix R$ 7.970,00 R$161,91
Yamaha 125 YBR - ED RS 7.960,00 R$161,70
Honda Biz 125 + RS 7.830,00 R$159,06
Honda CG 150 Titan KS - Mix RS 7.440,00 R$151,14
Honda Biz 125 ES RS 7.150,00 R$145,26

MOTOS 60 ME.SES
CARTA DE CRfDlTO CRfDIID PARCELA

S/ire, Serviços Ltda
Rua: João Januário Ayroso, 80 saia 03 - Jaraguá do Sul- se

Fones: (47) 3371-8153/9620-8384/9651-4220
Contato com: Eisio F. Russi e ou RoseieneRENAULT SCEJ\lIC EXPR!5\

2005 COMPLETA\ CONT\ SaN
\ VOL·R$26.990,OO

GM ASTRA 2.0 SS 2008
COMPLETO ABS
R$42.990,OO

Nós garantimos o preço

.000,00

2009 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Acendimento Automático dos Faróis, .

Sensorde Chuva, Faróis de Neblina, Cd Player.

Palio Fire Elx Flex

.500,00

Crv Ex 2.0

.500,00

Consórcio

UNIÃO
Aqui seu sonho é real

.:JI� IIJ

Palio Weekend
Adventure Locker 1.8

2007 - Vermelho - Flex - Ar-concícíonaco, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Freios ABS,Aír Bag II.

Polo hatch 1.6 MI

.900,00
2007 - Preta - Gasolina - Ar-condicionado D'igital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de
Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player, Computador de Bordo, 4x4, Câmbio
Automático, Bancos em Couro, Freios Abs, Air Bag II.

49_mffi.900,OO

2008 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Retrovisores Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Sensor de Estacionamento,
Computador de Bordo.

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

New Civic Lxs AT 1.8

2008 - Preto - Ftex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de
Liga-leve, Air Bag II, Freios ABS, Cd Player, Cambio Automático.

\

Ka 611.0

2005 - Preta - Gasolina - Ar Quente, Limpador e Desernbaçacor
Traseiro.
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3372.0048
3370.8622

Aberta de Segunda a Sexta-feira
das 8h30 às 12h.

E das 13h30 às 18h30.
Sábado até as 12h.

,

VEIC::UL.05
JARAGUÁ DO SUL I CENTRO

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1014
www.hpjs.corn.br
hpcars@yahoo.com.br

I
:'

CITROEN C3 1.4 I GlX 8V
GASOLINA 4P MANUAL 2006

R$28.800,00

CHEVROlET PRISMA 1.4
MPFI JOY 8V ECONO.FLEX 4P
MANUAL 2008 R$27.800,00

HONOA FIT .1.4 lX 8V
GASOLINA 4P MANUAL 2004

R$26.800,00

S10 PICK-UP STO 2.8 4X4
CD T8 INT.DlES. 2004

R$54.800,00

UNO MillE 1.0 FIRE
F.FlEX ECONOMY 4P 2004

R$16.800,00

VOlKSWAGEN GOL 1.0 MI 8V
TOTAL FlEX 4P MANUAL G.lV FIESTA 1.0 8V FlEX 5P 2008 -

2008 R$22.800,00 PROMOÇÃO PREÇO A VISTA
207 XR 1.4 FlEX 8V 5P 09

R$30.800,00
GOL 1.0 TRENO 09

R$29.800,00
SPACEFOX ROUTE 1.6 MI
T.FlEX 4P 10 R$39.800,00
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, ..

ULliMAS UNIDADES DO CllROEN
-

C3 SONORA EM CONDIÇOES ESPECIAIS.
O.E E.

CITROEN C3 SONORA
vOCÊ NUNCA OUVIU UM CARRO ASSIM

A partir de R$

37.9901
.

à vista, na versão GLX 1.4 Flex 2011

• 1 ANO DE MÚSICA GRÁTIS PARA OUVIR E FAZER DOWNLOADS NO
SONORA· RÁDIO 'lPIONEER FOR CITROEN", CD/MP3 E ENTRADA PARA IPoa

•

.

RODAS DE LIGA-LEVE 15" GRÁTIS. DIREÇÃO E,tÉTRICA .. AR�CONDICIONAD '

• RETROVISORE,S ELtl1RICO$ ..
, \(1.DRq.S,�LÊTIUCOS DIAN"g'��OS'E TRASEJRO

COMPUT'ADOR DE SORDO. VOLANTE COM R�GULAGEM 'DE ALTURA
'

E PROFUNDIDADE· SEGURO MAIS BARATO DA CATEGORIA
• EXCELENTE VALOR DE REVENDA

Conheça tambérna versão com câmbio automático do C3 Sonora.
Valores de revisão válidoS"para omodelo e3.

CITROENAIRCROSS
GLX 1.6 FLEX 2011

• INSTRUMENTOS DE NAVEGAÇÃO: INCLlNÔMETRO
(LATERAL E LONGITUDINAL) E BÚSSOLA

• RÃDIO "PIONEER FOR CITROEN" COM EXCLUSIVA FUNÇÃO
HIFI-LlKE DE ESPACIALlZAÇÃO SONORA

• RODAS DE LIGA-LEVE DIAMANTADAS BUGGY 16" E PNEUS

DE USO MISTO PIRELLI SCORPIONS
• PARA-BRISA PANORÃMICO E ANTI-RUíDO
• SUSPENSÃO ELEVADA. LIMITADOR DE VELOCIDADE
• FREIOS ABS COM EBD. 4 AIR-BAGS (2 FRONTAIS E 2 LATERAIS)
• TRAVAMENTO DAS PORTAS Ã DISTÃNCIA
• PORTA-MALAS DE 403 L E 1.500 L COM BANCOS REBATIDOS

A partir de R$

à vista

Entrada de R$ 31.344,50

36 parcelas fixas
de R$ 758,18

CRÉA'fI\1E -rECHNOLOGIE CliTROEIil

Promoção Cltroên C3 Sonora com 1 ano de Terra Sonora grátis (Consulte regulamento nas concessionárias). 1- Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro
e opcionais. Citroên C3 GLX 1.4 Flex.-11/11 com valor à vista de R$ 37.·990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50% + 24 parcelas fixas com taxa 0,99% a.m + IOF .

. Citroên AirCross GLX 1.6,11/11 com valor à vista de R$ 56.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% (R$ 31.344,50) + 36 parcelas fixas de R$ 758,19 com taxa

0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito
sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance.

.

Financiamento simulado para Pessoa Física. Ofertas válidas até No tráns' ito S.omos todos .pedestres.23/05/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas,
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Apartírde
RS 24.990,00
àVistasemtroca+ 990,00

A partirde .

as 25.990,00
aVIsta sem troca

ou
.

I Entrada + 60 parcelas de

R$343,OO
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salão de festas e parquinho infantil.
R$160.000,00. TR: 3376-4110 1
9163-7000 em horário comercial.

JOÃO PESSOA VILLAGE STARK
Vende-se 2 aptos cl 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.

Apto no Condomínio Amizade, 3
quartos, banheiro, sala de estar e

jantar, cozinha, área de serviço e uma

vaga na garagem. FINANCIÁVEL.
R$135.000,00 (negociável) - Tratar JARAGUA 99 Vende-se casa de
com Gabriel 9181-6689 madeira com uma de material

VENDE-SE Apartamento novo no nos fundos, loteamento Miranda,
Champagnat (rua do colégio) 110 mF R$80.000,00.TR:3273-6938.
com 1 suíte, 2 quartos, acabamento LHA DA FIGUEIRA - Vende-se casa
em massa corrida e roda teto em de alvenaria 100 m2, terreno 420 m2,
gesso, varanda com churrasqueira e 3 quartos, sala, cozinha, WC, área de
garagem. R$168, 000.00. TR: 8401- serviço, garagem com churrasqueira,
6404. livre de enchente. Liberada para
BAEPENDI- Aluga - se apartamento na financiamento. Estuda se propostas
Rua Max Wilhelm 837, prédio azul, TR: TR:8425-6491 ou 3374-2075.

3371-6021 ILHA DA FIGUEIRA -Vende-se área de
CZERNIEWICZ- Vende-se Apart. 25.900 m2 na rua Domingos Rosa
com 3 QUARTOS (1 suíte), sacada 946,com poço artesiano com nascente

com churrasqueira, semi mobiliado, de água, aceita-se veículos no negocio
liberada para financiamento e uso do e parcelamento diretamente com o

FGTS R$: 170.000,00. TR: 9159-9733 dono.R$R$165.000,00 TR:9196-

VENDE-SE Apartamento 3 quartos
f> 1000

em Joinville, bairro Boa Vista: Troco MASSARAMDUBA- Casa com suíte,
por apto com 3 quartos no Centro de 2 quartos, 101 m2, nova e pode ser

Jaraguá do Sul. TR: 9917-3771 financiada pela caixa. R$135.000,00
LOTEAMENTO MARAJOARA - 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.

FIRENZI - 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 m2, com galpão de
22.0 m2 com forro térmico e ar cond.
Com casa mista de 3 quartos 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, terreno de 1016 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 por apto
em Jaraguá e Itapema/Meia Praia até
R$180.000,00 .:
TRÊS RIOS' DO NORTE - Residencial
Paineiras - Casa geminada, 70 m2,
2 quartos, banheiro, sala, cozinha,
área de serviço e garagem coberta.
R$128.000,00 - Somente à vista. (47)

wm�IU�

APARTAMfNTOS

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

. 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 hidro e sacada, duas vagas de
garagem TR:'9602-3904

ESTRADA NOVA - Apartamento, com
dois quartos, sala, cozinha e área de
serviço, vaga de garagem pode ser

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

fLAT - Aluga - se para uma pessoa,
quarto, banheiro, sala de estar e jantar,
cozinha e lavanderia, 40 m2- semi
mobiliado. R$550,00, na Rua Erwino
Menegotti, 1.500 metros da Unerj. TR:
8404-78401 Áurea
APARTAMENTO - Vendo ou troco por
imóvel de Jaraguá do sul, apartamento
com 3 quartos, com garagem, na

Av. central do kobrasol na grande
Florianópolis R$165.000,00 Tr: 9196-
4430

SCHROEDER - Apartamento 2 quartos
- 67 mF, 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. Ficam móveis sob medida
no banheiro e cozinha. Prédio com

8825-7730.

GUARAMIRIM Vende-se Casa centro
de Guaramirim, com 233 m2 área útil,
540 m2 terreno, estuda proposta. TR:
8448-8644.

GUARAMIRIM Vende-se Casa Bairro
Avaí, 150 m2 área útil, 392 m2 terreno,
estuda proposta. TR: 8448-8644.
GUARAMIRIM Vende-se casa no

bairro Amizade, 150 m2 área útil, 562
m2 terreno estuda proposta. TR: 8448-
8644.

JOÃO PESSOA Vende-se casa com 80
m2 com terreno de esquina medindo
aprox. 600 m2, estrutura para dois
pisos, ótimo para área comercial.
TR: 3370-3441 ou 9992-1260 com

Claudio.

WIIIIIIIWIIIUIUI/IUU, CHÁCARAS
o

BARRA RIO MOLHA - Vende-se
chácara em condomínio fechado,
a 7 km do centro, com 20.198,54
rn". Terreno' escriturado com

energia elétrica, ribeirão e nascente.
R$65.000,00. Entrada 50% +

parcelamento. TR: 3376-4110 1 9163-
7000 em horário comercial.

RIO CERRO 11- Vende-se chácara com
50.000 m2, com 2 lagoas de peixe,
com escritura, 600 metros da BR 416.
R$135.000,00. TR: 3376-0726.

-- LOCAÇÕES
ALUGA-SE Kitinet no bairro Água Verde
próx. Igreja São Judas, R$350,00. TR:
9917-5856.

-

ALUGA-SE 2 quartos, prédio azul Rua
Max Vilhem n° 837 TR: 3371-6021
Sandra.

ALUGA-SE Kitinet 1 quarto, cozinha,
banheiro, R$370,00. TR: 3371-6021.
ALUGA-SE Super loja no centro de
Pomerode, ou aprox. 80 m2, com vídeo
locadora completa, com telefone.
Venha conferir. TR: (47) 3395-1256,
3387-0042,9985-6333.
ALUGA-SE Apartamento novo com 2

quartos, Ribeirão Cavalo, R$480,00.
TR: 3276-3368 com João.

ALUGA-SE Sala comercial própria
para mercado ou concessionária, com
estacionamento, região central de
Canoinhas. TR: 8868-5822.

111.mmF§&ll SALAS
COMERCIAIS

VENDE-SE Galpão de eucalipto de 192
m2, coberto com eternit, para retirar do
local Com Paulo: 3273-2289 1 8802-
4041

VENDE-SE Ótima oportunidade, loja
com estoque e roupas, calçados
e móveis, com clientela formada,
por apenas R$25.000,00. Motivo
mudança. Aceita carro no negócio,
há possibilidade de negociação. TR:
3371-9604 ou 9188-3815 com Elisa.

VENDE-SE Clínica de Estética com

Salão de Beleza, clientela formada.
R$55 OOO,OO(aceito automóvel no

negócio) TR: 9946-349.
VENDE-SE Mini mercado - em

funcionamento. R$35.000,00.
TR:9112-3947.

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

asfalto, creche, escola, mercado etc;
área urbana, lugar sossegado, livre
de enchente e deslizamento, distancia
até DG WEG, 6 km - R$130.000,00 -

9124-7715
.

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.

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

JOÃO PESSOA - Vende-se Lote de
325,00 m2 - Residencial Marajoara 11-
R$68.000,00 - Somente à vista. (47)
8825-7730.

SCHROEDER Vende-se Terreno de
aprox.3000 m2, para residência, valor
a combinar - 9124-7715

_1_

TERRENOS
SCHROEDER Vende-se Terreno de
3000 m2 para residência, próximo de

RES. FELICITÁ 100% Novo!! Chaves entregues dia
. 28.03. Á 150mts posto Marcola.

Suíte + 2 dorm e demais dependência, 2 sacadas
1 com churrasqueira, l' garagem, Hall de entrada,
elevador, portão eletrônico. Totalizando 110.06m2.

R$185.000,00 Estudo propostas.

Suíte + 1 dorm e demais dependência, 2 sacada2
1 com churrasqueira, 1 garagem, Hall de entrada,
elevador, portão eletrônico. Totalizando 99,62 m2.

R$165.000,00 Estudo ropostas.

Contato: fones: 9662 0985 ou 3370 6042 ..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CURSO:

SUPERIOR DE'TECNOLOGIA EM GESTÃO
DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Inscrições: até 22/05/2011
Através do site www.sc.senac.br

Prova: 28/05

Faça seu curso Superior na área de TI na Instltuiçã'o de

Ensino com conceito máximo no MEC :: 5 !

Faça sua inscrição!

Glassimais 7

CONTRATA

Ampliando as Fronteiras do seu negócio CONSULTOR DE VENDAS

Vagas para Jaraguá do Sul e Região
Oferecemos:

Salário Fixo;
Excelente Comissão:
Treinamento em Serviços e Produtos;
Acompanhamento em Campo;
Campanhas Internas;
Seguro de Vida em Grupo;
Excelente Ambiente de Trabalho.

Agente Autorizado

Pré-Requisitos:
Veículos Próprio;
Boa Comunicação;
Disponibilidade Imediata;
Conhecimento em Informática;
Proatividade.

'- lnteressados (as)
Fone: (47) 3055-0099 ou (47) 9994-5881

adm.jaragua@businesstim.com.br
rh@,businesstim.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3372·1070 13370.47141 9125·2008'
Rua Walter Marquardt, n o 1850

Bairro Barra do Rio Molha,' Jaraguá do Sul.

207 SW XR 1.4 FLEX CLlO HATCH 2007 AR PALIO ELX 1.0 FIRE
8V 5P 2009 CONDICIONADO FLEX 08

SIENA HLX 1.8 MPI
FLEX 8V 4P 2006

FIORINO FURG. 1.5 IDEA ADVENT. LOCKER COURIER 1.6 L
FIRE FLEX 08. 1.8 MPI FLEX 5P 10 FLEX GNV 01

LOGAN EXPRES. HI
FLEX 1.0 4P 08 .

./

FOCUS 1.6.08 FOX CITY 1.0 MI
COMPLETO TOTAL FLEX 4P 06

206 PRESENCE 1.4 SANDERO AUTHENTIQUE
FLEX 8V 5P 08

. HI-FLEX 1.0 16V 5P' 09
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Fraternidade

SPORT

em aímais um grande evento da fraternidade. Dia 28 de maio,
a partir das 11 horas, na Igreja matriz São Sebastião, em Iara- ,

guá do Sul, acontece a tradicional Galetada daApae. Os convi
tes estão sendo vendidos ao preço de R$ 12,50. Prestigie!

Buxixo
Mais. um empresário

não resistiu aos encantos

do bisturi.O empresário boa
gente Sandro Wille deu um

tapa na peteca e desfila com
um visual todinho novo. Tá
biiiiiiiiiiiiito! Tem mais al

guns da "trupe" na fila.

Níver do
Fernando

Quem esqueceu ainda está
em tempo de cumprimentá-lo:
Fernando Nevs, o popular Dj
Fernando "S" ,foi o grande ani
versariante de ontem, díal Z, e
vai adorar saber que foi lembra
do.Cheersl

NAS RODAS
• Rolou em .noite de

inauguração, beijos e abraços
calientes entre Beatriz Sampaio,
a Bia, e CarlosWeege. Pelo que
se comenta, os dois estão se

conhecendo melhor. Vivas aos

encontros!!

• Esclarecimento: o empresário
Tarso Oliveira Ir, não tem Orkut.

Registro a pedido dele, para
avisar aos amigos que não
adicionem o perfil, pois é falso.
A inveja é triste ... não dá para
entender o que leva uma pessoa
a fazerurna coisa dessas.

• Os convites para a 1 a Noite

de Gala da Apae já estão sendo
comercializados. O evento,
certamente vai reunir a

I

cream

de la cream I da nossa região.

1/0 segredo é
relaxar e não
ficar tensa".

Mariana Ximenez, atriz, dá
dica no site Ego para quem quer

usar decotes muito abertos

De volta
O empresário Paulo Marcatto,

a esposa Ane e os filhos Cauê e

Gabriel já estão de volta na área.
O quarteto passou ummês a bor
do de um motor home, curtindo
as delícias da Europa. Na baga
gem, como não poderia ser dife

rente, muitas novidades do velho
mundo.

Rose
A empresária sempre ante

nada na moda e nas boas ações
sociais, Rosângela Schmitz, da
Lecimar Malhas, esposa do boa

gente Moacir Schmitz, será uma
das madrinhas da 5a Festa do

Champanhe. Noite só para elas,
que acontece dia 31 de maio, na
AdegaAiroso Menezes.

.

Dica de
quarta-feira

Convidar os amigos para jo
gar aquela sinuca no Espaço do
Oca. Ambiente mais alternativo
de Iaraguá do Sul

Bahia
O bancário Ioel Luchmann e

sua esposa Deise Basegio estão

aproveitando o outono para cur
tir as maravilhas do Nordeste.

• O novo Iettá daVolksvagem
está sendo o sonho' de
consumo entre os ricos de
bom gosto de plantão.
Muito lindo! ' ","

.Hoje tem encontro na

"Garagem do Beto", Noite de
muita confraternização entre

amigos. Claro, com a presença
do famoso inquilino da "Terra
do Tio Sam".

• Será que está rolando mais

que amizade entre Cristiano

Bylaardt e Camila Tepasse?
Esta semana rolou stress

num bar da,moda entre
os dois e uma ex do rapaz.
Aiaiaiaiuiuiui!

•A gata bonita Soraia
Donini fez uma tatuagem
em homenagem ao amor

Diogo Iunckes, Os dois estão
apaixonados. A tatuagem é
um coração com a inicial dos
dois. Bom demais!

Social 17

Onde comer bem
em Jaraguá

Na Confraria do Churrasco.

Sempre tem novidades.

A minha querida Suelen
lescovitz, da Revista
Nossa, é a grande
aniversariante de boje.
Parabéns!

"
Colaboração é a

parte de esforço,
boa vontade e até
sacrifício que o
homem oferece
em favor de uma
.amízade, de um
empreendimento
ou de um ideal.

(S_;;�I.Imm:!O\1l�tmfL!nI ' �''1If53:iJJ

"

Pênaltis
As inscrições para o' 2° Cam

peonato de Pênaltis Feminino e

Maculino, que acontece dia cinco
de junho, no Society Iaraguá, estão
abertas. O Prêmio para os primei
ros lugares é de 2 mil reais. Mais

informações no (47) 3370-2900.

• A Li Arte será a agência que,
vai fazer a decoração da 5a

Festa do Champanhe, que
acontece dia 31 de maio.

, , l 'j,. f' ...�
"

.0 Restaurante Burlá, em
.
BarraVelha, um dos mais,
pontuados no litoral norte
catarinénse, está atendendo a

todo vapor. Os chefes da casa
são Cauê e Gabriel.Marcátto,
dupla consagrada por ter'
feito parte do quadro de '

cozinheiros do Papa, em sua

visita ao Brasil. '

• Fernando e Evelin, 'da loja
Akazo, já agendaram a data
do casamento. Será dia 26 de,
novembro .

•Os convites para a 5a Festa
do Champanhe são limitados.
Apenas 250 mulheres poderão
participar da festa mais
feminina da região.

• Com essa, fui!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASll..- ESTADODESANThCATARINA
Tabelionato do Município eComarca de Guaramirim - Christa IngeHilleWagner,

InterventoraRua 28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47)
3373-0404Horário deFuncionamento: 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 nomesmo prazo, sob_pena de, em não o fazendo, ser la
vrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s)
peSsoa(s) indicada(s) paraaceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização
incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscri
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: 16115 Sacado: ALUMASS METALURGIA INDUSfRIA E COMERCIO U'DA -

EPP CNPJ: 85.134.096/0001-33 Cedente: FOSECO INDUSTRIAL E COMERCIAL ITOA CNPJ:
51.557.106/0001-21 Número doTítulo: 030200.01 Espécie: Duplicata deVendá Mercantil por In
dicaçãoApresentante: ITAUUNIBANCO SADataVencimento: 09/05/2011 Valor. 1.191,75 liqui
dação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 70,76; Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 15363 Sacado: ALVES & PEREIRA COMERCIO E SERVICOS U'DA ME CNPJ:
12.986.658/0001-01 Cedente: DJ COMUNICAÇOES E EXPWRAÇÃO DE SERVIÇOS CNPJ:
03.658.136/0001-81 Número do Título: 0001643602 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 19/04/2011 Valor:
1.045,50 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edi
tal: R$15,00 Protocolo: 15534 Cedente: DJ COMUNICAÇOES E EXPWRAÇÃO DE SERVIÇOS
CNPJ: 03.658.136/0001-81 Número do Título: 0001652001 Espécie: Duplicata deVendaMer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 20/04/2011
Valor: 1.512,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 15539 Cedente: DJ COMUNICAÇOES E EXPWRAÇÃO
DE SERVIÇOS CNPJ: 03.658.136/0001-81 Número do Título: 0001675401 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento:
20/04/2011 Valor: 672,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Dili
gência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 16160 Sacado: BALVINA GALCZINSKl CPF: 383.087.899-00 Cedente: OECHS
LERMATERIAISDE CONSTRUÇÃOU'DACNPJ: 07.775.10110001-83 Número doTítulo: 1554
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 06/05/2011 Valor: 122,00 Liquidação após a

intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 16076 Sacado: ClAMAR SOLUÇOES EM AÇO E PRE-FABRICADOS U'DA ME
CNPJ: 10.451.669/0001-53 Cedente: PERFIACO COMERCIALDE FERROSEACO ITOACNPJ:
72.381.213/0003-83 Número doTítulo: 14858-3 Espécie: Duplicata deVenda Mercantilpor In
dicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento:
05/05/2011 Valor: 277,26 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 53,86, Dili
gência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 16101 Sacado: DIMAS DOMINGOS RICARDO CPF: 017.457.239-51 Cedente:
COMERCIO DE CELUlARES BANDEIRA ITOA ME CNPJ: 10.722.871/0001-72 Número do
Título: 6770003 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
SANrANDER (BRASIL) SA DataVencimento: 10/04/2011 Valor: 47,33 Liquidação após ainti
mação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 16011 Sacado: ESTRUTUACO ESTRUTURAS U'DA- ME CNPJ: 73.346.876/0001-68
Cedente: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAlS ITOA CNPJ: 35.820.448/0001-36 Número
do Título: 878'993-001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 05/05/2011 Valor: 182,00 Liquidação após a inti
mação: R$1O,85, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 15823 Sacado: FRIDOUNO BORCHADT CPF: 136:602.849-04 Cedente: TAVARES
FOMENTO COMERCIALU'DA CNPJ: 81.514.473/0001-09 Número do Título: 157/1 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCOSA DataVen
cimento: 13/04/2011 Valor: 452,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 15667 Sacado: GILBERTO PAUW SAWMON CPF: 163.177.429-87 Cedente: BV
FINANCEIRA S/A C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 750067013 Espécie: Cé
dula de Crédito Bancário Apresentante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS
DataVencimento: 16/06/2008 Valor: 35.803,80 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Con
dução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

FRANCESCHET CPF: 758.475.749-91 Número doTítulo: UNICAEspécie: Nota Promissória
Apresentante: NIl1DN WIS FRANCESCHET Data Vencimento: 07/ll/2010 Valor: 1.280,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Porte Postal: R$l,oo, Edital: R$ 15.00

Protocolo: 16098 Sacado: JOICE APARECIDA FWRIANO CPF: 083.059.749-28 Cedente:
COMERCIO DE CELUlARES BANDEIRA U'DA ME CNPJ: 10.722.871/0001-72 Número do
Título: 9115004 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
SANTANDER (BRASIL) SADataVencimento: 10/04/2011 Valor: 30,38 Liquidação após a inti
mação; R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 15780 Sacado: JONES OECHSLER CPF: 057.824.399-71 Cedente: BRASELIO IN
DUSTRIA E COMERCIO DEMAQUINAS U'DACNPJ: 01.768.763/0001-40 Número do Título:
2857/01 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRA
SIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 25/04/2011 Valor: 1.350,00 Liquidação
após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 44,10, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 15984 Sacado: JWCOMERCIODEPNEUS U'DACNPJ: 10.587.687/0001-67Ceden
te: LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA U'DA CNPJ: 06.089.521/0001-43
Número do Título: 22/23 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentan
te: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 05/05/2011 Valor:
1.845,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00

'

Protocolo: 16137 Sacado: IAUDELINO RENCI ME CNPJ: 10.385.213/0001-32 Cedente:
PARATI S/A CNPJ: 82.945.932/0001-71 Número do Título: 0825674 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento:
05/05/2011 Valor: 252,20 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 66,32, Dili
gência: R$ 33,30, Edital; R$ 15,00

Protocolo: 16161 Sacado: MAURO KORTE CPF: 418.907.529-91 Cedente: OECHSLERMA
TERIAIS DECONSTRUÇÃO ITOA CNPJ: 07.775.10110001-83Número doTítulo: 1639 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 06/05/2011 Valor: 260,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 15933 Sacado: MOVING UP EVENTOS U'DA ME CNPJ: 12.000.515/0001-70 Ce
dente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA CNPJ: 01.181.521/0001-55 Número do Título:
0045843001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SA Data Vencimento: 19/04/2011 Valor: 622,80 Liquidação após a intimação:
R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 16003 Ce
dente: BANCO COOPERATNO SICREDI SA CNPJ: 01.181.521/0001-55 Número do Título:
0046041301 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SADataVencimento: 21/04/2011 Valor: 604,80 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 15701 Sacado: SIMONI TATIANI DA SILVA CPF: 003.613.559-39... Cedente: BAN
CO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ: 92.702.067/0001-96 Número do Títu
lo: 0001020303 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SADataVencimento: 21/04/2011 Valor: 190,73 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 15706 Sacado: SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA SCHROEDER m CNPJ:
84.091.89110001-29 Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA CNPJ: 01.181.521/0001-55
Número doTítulo: 0045486301 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresen
tante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 13/04/2011 Valor: 622,80 Liquidação após
a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Piotocolo:
15707 Cedente: BANCO COOPERATNO SICREDI SA CNPJ: 01.181.521/0001-55 Número do
Título: 0045486201 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BAN
CO BRADESCO SA DataVencimento: 13/04/20n Valor: 622,80 Liquidação após a intima

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

Protocolo: 15914 Sacado:WAJ.1'RUDES BESEN CPF: 907.546.039-20 Cedente: OECHSLER
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO U'DA CNPJ: 07.775.10110001-83 Número do Título: 1425
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 28/04/2011 Valor: 41,00 Liquidação após a inti
mação: R$10,85, Condução: R$ 44,10, Diligência: R$ 33,30, Edita); R$15,00

_

Protocolo: 15990 Sacado:WII1AN HAFEMANN CPF: 042.046.169-84 Cedente: SILMAl) S/A
CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 3l354*003 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASll.. SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 04/05/2011 Valor: 840,74 Liquidação após á intimação: R$10,85, Condução: R$
57,43, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00
Guararnirim, 18 de maio de 2011.

Protocolo: 14935 Sacado: JEIZER GAUZISKl CPF: 052.742.319-00 Cedente: NIl1DN LUIS Christa Inge HilleWagner, Interventora

EDITALDE INTIMAÇÃOREPúBUCAFEDERATIVADOBRASIL
ESTADO DE SANThCATARINA Tabelionato do Município eComarca
de Jaraguá do Sul - Carlos FabricioGriesbach,Tabelião Avenida
MarechalDeodoro da Fonseca n° 1589 Telefone: (47) 3273-2390·

Horário deFuncionamento: 09:OOh às 18:00h
Tabelionato Griesbach

Notas e Protesto

EDnmLDEINTIMAÇÃODEPR�TO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/Sc.
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, a contar desta publicação, sendo
facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua
recusa, dentro do prazo legal FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 177580/2011 Sacado: ACQUA CAR COM E SERV U'DA ME Endereço: RUA
BARAO DO RIO BRANCO 410 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-400 Credor: EQUIMOV
EQUIPAMENTOS IND. E REPR. ITOA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 140-2 - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 500,00 - Vencimento: 05/05/2011

Apontamento: 177330/2011 Sacado: ALEJANDRO CARWS UGHETTI Endereço: RUA ER
NESTO RUÇKER 297 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor. SANTANDER BRASILARREN
DAMENTOMERCANTIL S/A Portador: - Espécie: Cf - N'Titulo: 6415000008051879 - Moti
vo: falta de pagamentoValor. R$ 7.314,55 - Vencimento: 11/03/2010

Apontamento: 177627/2011 Sacado:ALESSANDRAD.NONAKGABO Endereço:RUAADOL
FO SACANI 35 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-075 Credor. COMERCIALHAVEGUDA Por
tador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 1111-19952 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 869,99
- Vencimento: 03/05/2011

Apontamento: 177328/2011 Sacado: ANDERSON JOSE DA COSTA Endereço: RUA ANO
BOM 100 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: BANCO BMG S/A Portador. - Espécie:
NP - N° TItulo: 182904096 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 3.842,26 - Vencimento:
21/05/2008

Apontamento: 177277/2011 Sacado: CARIA GLADYS GUSTMANN DASILVA& CIAUD En

dereço: CELPROCOPIO GOMES DEOliVEIRA 288 - laraguá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Cre
dor. PODER IMOVEIS ITOAME Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0000002826 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$1.650,00 - Vencimento: 10/04/2011

Apontamento: 177335/2011 Sacado: CARLOS ALEXANDRE DE MEUD Endereço: RUA IR
MAO LEANDRO 208 CASA - VIlA LENZI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-470 Credor: BV
FINANCEIRAS/ACFI Portador. - Espécie CCBI - N°Titulo: 131033340 - Motivo.falta de pa
gamentoValor. R$2.593,96 - Vencimento: 14/06/2010

Apontamento: 177443/2011 Sacado: DARCIO EGGER Endereço: RUA 1035 NR 13 - JARAGUA
DOSUL - CEP: Credor. GILMARBRAYER Portador. - Espécie:DMI - N'Titulo: 295C - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 368,00 - Vencimento: 01/05/2011

Apontamento: 17770112011 Sacado: DIVIPEL FORROS E DMSORIAS UDA Endereço:
R JOAO JANUARIO AYROSO 2193 - JARAGUA ESQUERDO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
89253-100 Credor. FATOR ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL ITOA Portador: - Es

pécie: NP - N" TItulo: 01101 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 3.200,00 - Vencimento:
03/0112011

Apontamento: 177334/2011 Sacado: DJONATASHINTZ Endereço: JUliO PEDRI 60 - Iaraguã
do SuI-SC - CEP: 89259-470 Credor: BANCO BMG S/A Portador: - Espécie: CF - N° Titulo:
183403667 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 4.211,56 - Vencimento: 26/05/2008

Apontamento: 177266/2011 Sacado: EVARISTO KIATKOWSKl JUNIOR Endereço: RUA CAR
WSMEYER 165 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: PARIWITO COM MAl' CONSTRUCAO
I.TDAME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 840/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
3.570,67 - Vencimento: 25/04/2011

Apontamento: 177650/2011 Sacado: FillMAQ COM.REP. DE BAIANCAS EMAQ.IT Endere
ço: RUAPROCOPIO GOMES DEOUVEIRA 400 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-200 Credor:
URANO TECNOWGIASA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 15383/2 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 293,66 - Vencimento: 05/05/2011

Apontamento: 177510/2011 Sacado: FLEX ACAO CONFECCOES U'DA Endereço: R PAU
UNA DEMATHE PICOW 81 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor. MALWEE MAlHAS
U'DA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 1028371008 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 554,89 - yencimento: 30/04/201,1

Apontamento: 177268/2011 Sacado: LG BORDADOS U'DA Endereço: RUA JOSE EMMEN
DORFER 19 - NOVA BRASILIA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-000 Credor: JAMATEX
COM .EQUIP. TEXIEIS U'DA Portador. - Espécie: DMI - N" TItulo: 440.1 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$1.200,00 - Vencimento: 28/04/2011

Apontamento: 177228/2011 Sacado: M2 INCORPORADORADE BENS U'DA Endereço: RUA
LUIZ SATLER 106 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89260-170 Credor: SANTA RITA - COMER
CIO E INSTAIACOESU'DA Portador. - Espécie: DMI - N°Titulo: 06007720/C - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 2.800,14 - Vencimento: 28/04/2011

Apontamento: 177670/2011 Sacado: MAISON DU QUill'TECIDOS U'DA Endereço: RUA
FRANCISCO FISCHER 90 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89252-070 Credor. COAIS COR
RENTE ITOA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 310261906B - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 298,48 - Vencimento: 25/04/2011

Apontamento: 176855/2011 Sacado: NEREU DE OliVEIRA Endereço: HERCIUO ANACLE
TO GARCIA 462 CASA - SANTOANTONIO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-270 Credor: PO
DER IMOVEIS U'DAME Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0000002918 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 629,50 - Vencimento: 10/04/2011

Apontamento: 177099/2011 Sacado: RENANURACKSAGRIW Endereço: NELSON NASATO
46 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-410 Credor: FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 42923/1 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 180,36
- Vencimento: 30/04/2011

'

Apontamento: 177415/2011 Sacado: SANDRA MARA APARECIDA NIOTTIN ISBRECHT

Endereço: GUILHRMEWEEGE 266 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-610 Credor: COOP DE
CRED DE UVRE ADMISSAO DE ASSOC Portador: MANOS INSTAIACOES U'DA Espécie:
DMI - N° TItulo: 00130/0072 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 446,45 - Vencimento:
02/05/2011

Apontamento: 177308/2011 Sacado: SANTA CATARINACUNlCASUDA Endereço: RVIDAL
RAMOS 222 - CORUPA-SC - CEP: 89278-970 Credor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FIL
MES S/A Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0010039 01- Motivo: falta de pagamentoValor:
R$1.484,36 - Vencimento: 01/05/2011

Apontamento: 177630/2011 Sacado: SETE SERVICOS TEXTEIS UDA ME Endereço: RUA
HENRIQUE BOEDER 46 - B DO RIO CERRO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89260-270 Cre
dor: SILMAQ S/A Portador: - Espécie:DMI - N'Título: 33981*003 - Motivo: falta de pagamen
toValor: R$ 1:290,00 - Vencimento: 05/05/2011

Apontamento: 177434/2011 Sacado: SUPERCAIZDNE INDUSTRIAECOMERCIO Endereço:
RUA CAMILO PlCOW 177 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-360 Credor. PEPSICO DO BRA
SILUDA Portador: - Espécie: DMI - N"Titulo: 3555 001 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$1.217,20 - Vencimento: 07/04/2011

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo",
na data de 18/05/2011. Iaraguá do Sul (SC), 18 demaio de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 22

Isair Moser - Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - sc

AVISO DE LICITAÇÃO
o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 80/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
• OBJETO: AQUISiÇÃO DE MOTOR BOMBA PARA DESARENADOR DE ESTAÇÃO DE TRATA
MENTO DE ÁGUA
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 18/05/2011 das 8:00 h às 11 :30 e das 13:00 às 16:00 h
• DATA DAABERTURA: 03/06/201114:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino Mene

gotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão
ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 13/2011-FMS. FUN
DO MUNICIPAL DE SAÚDE. TIPO: Menor Preço Por Item. OBJETO: Constitui objeto da

presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro de preços aquisição de
medicamentos para atendimento aos Processos Judiciais ao longo de 12(doze) meses,
conforme especificações no ANEXO I deste edital e Minuta da Ata de Registro de Preços.
REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO
6.737/2009 de 09 de julho de 2009. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVE
LOPES: Até às 09:00 hs do dia 31 de maio de 2011, 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 09:15
hs do dia 31 de maio de .2011, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos.
VALOR ESTIMADO PARAAQUISIÇÃO: R$187.545, 19 (cento e oitenta e sete mil quinhen
tos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos), INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital

poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.
br Jaraguá do Sul (SC), 13 de maio de 2011.
FEDRA LUCIANA KONELLALCÂNTARA DA SILVA Secretária de Administração

FRANCISCO AIRTON GARCIA
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

ESTADO DE SANTA CATARINA/PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sull2a Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300

Jaraguá do Sul-SC - E-mail: jgsvar2@tjsc.jus.br
Juiz de direito: Juliano Rafael Bogo
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - MONITÓRIA - COM PRAZO DE 30 DIAS

Ação Monitória nO 036.08.008993-9

Exequente: Casas da Água Materiais para Construção Ltda.
Executado: Koller Comércio e-lnstaladora Elétrica Ltda.

Citando(a)(s): Koller comércio e Instaladora Elétrica Ltda, João Januário Ayroso, 2609, sala
1, São Luis - CEP 89.253-101, fone (047), Jaraguá do Sul-SC. Valor do Débito/Descrição
do(s) Bem(ns): R$ 2.811,43. Data do Cálculo: 18/09/2008. 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 CITADA(S)
para efetuar(em) o pagamento do montante exigido ou a entrega da coisa reclamada ou

oferecer(em) embargos, em 15 dias, contados do transcurso do prazo deste edital. Em caso

de cumprimento ficará o réu isento do pagamento de custas e honorários advocatícios (art.
1.102-c, § 1°, do CPC).ADVERTENCIA: Não sendo oferecidos os embargos no prazo marca

do constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial (art. 1.102-c, do CPC). 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 (SC), 12 de abril de 2011.

ESTADO DE SANTA CATARINA/PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sull2a Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300

Jaraguá do Sul-SC - E-mail: jgsvar2@tjsc.jus.br
Juiz de direito: Juliano Rafael Bogo
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - MONITÓRIA - COM PRAZO DE 30 DIAS

Ação Monitória nO 036.08.009046-5

Exequente: Casas da Água Materiais para Construção Ltda.
Executado: Jackson Alberto Meier

Citando(a)(s): Jackson Alberto Meier, CPF 021.053.729-96, Rua 206 - João Carlos Stein, 216,
Jaraguá Esquerdo - CEP 89.253-350, fone (047), Jaraguá do Sul-SC.

.
Valor do Débito/Descrição do(s) Bem(ns): R$ 8.620,81. Data do Cálculo: 18/09/2008. Por in
termédio 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 CITADA(S) para efetuar(em) o pagamento do montante exigido ou a

entrega da coisa reclamada ou oferecer(em) embargos, em 15 dias, contados do transcurso

do prazo deste edital. Em caso de cumprmento ficará o réu isento do pagamento de custas e

honorários advocatícios (art. 1.102-c, § 1°, do CPC). ADVERTENCIA: Não sendo oferecidos
os embargos no prazo marcado constituir-se-á de pleno dire�o, o título executivo judicial (art.
1.102-c, do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi ex
pedido 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 (SC), 12 de abril de 2011.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ENTREVI TA

'Eu gosto de ser
çado o tempo todo'

Fazer rir não é tarefa das mais fáceis. Pelo menos, para a maioria das pessoas,
esse gargalhar alheio requer algo muito além da vontade. Mas, no caso

específico de alguns, parece tudo tão simples quanto o sorriso que surge em

quem escuta a piada. Quando se trata do humorista Fábio Porchat esta é a

exata impressão. Porém, enquanto a plateia se diverte e deseja sempre mais
motivos para não entristecer, o comediante tem seus incômodos. Segundo
Porchat, existe, sim, uma parte bastante chata nessa profissão tão engraçada.
Ser obrigado a brincar o tempo todo parece uma desculpa e tanto para perder
bom humor. Talvez. Se você quer descobrir a opinião dele a respeito disso,
leia a entrevista. exclusiva concedida ao OCP por este humorista que, na

atualidade, não para de conquistar o público Brasil afora. Aos animados de
Jaraguá do Sul e região, há uma chance única de conferir Porchat sobre
o palco. No próximo domingo, dia 22, ele apresenta o espetáculo
Fora do Normal, no Grande Teatro da Scar, às 19h30 .

• Kelly Erdmann
keUy@ocorreitidopovo.com.br

OCP - A maioria dos come

diantes da sua geração vem

usando o stand up comedy para
lotar teatros Brasil afora. Este
formato parece ter revolucio
nado .0 cenário humorístico no

país. Por quê?
Fábio Porchat - É um tipo de

humor que atrai um público que
nunca foi nem iria ao teatro. Uma

geração 'y' que é total da internet.
Essa geração se identifica com um

. humor mais ácido, sem limites e

em uma velocidade bem acima
damédia. Além disso, há o fato de
termos uma nova safra de humo
ristas muito bons e que tem desta
que em várias emissoras do país.

OCP - Como uma pessoa que
trabalha diretamente com a co

média, você considera o Brasil
um país bem-humorado!

Porchat -- O Brasil é, sim, um
país bem-humorado, mas que
não sabe rir de si mesmo, mas

gostamuito de rir do outro. Ri do

argentino, ri do português, ri do
corno, mas se você fala que baia
no é devagar, os baianos ficam

bravos; se você diz que o carioca
é folgado, os cariocas ficam irri

tados: Temos que aprender a rir
mais de nós mesmos. Se eu 'sou

gordo, vamos rir disso juntos!

OCP - Recentemente um

humorista norte-americano
Gilbert Gottfried foi demitido

por fazer piada com a catástro
fe natural ocorrida no Japão. No
Brasil, semanas atrás, houve po-

. lêmica com programas da MTV
é da Band. Qual a linha que se

para a piada da ofensa e domau

gosto?
Porchat - Não existe tal linha.

a que separa a piada do engraça
do/não engraçado é simplesmente
o ouvido do espectador. Cada um
temumbom senso, cadaum émais
sensível com algum tipo de piada,
cada um se ofende em um grau di
ferente. Você pode fazer piada com
tudo, catástrofe, genocídio, doen
ças, desde que você tenha a noção
do risco que você corre ao tocar em
temas mais difíceis. Você tem que
saber quem é a suaplateia.

OCP - De que forma você
escolhe os assuntos a serem

abordados nos seus espetáculos
e programas de humor? Há res

trições impostas por determi
nados temas?

Porchat - Há restrições ape
nas na televisão. Estamos falan
do de um veículo no qual mi-

.

lhões de pessoas estão ouvindo o

que você tem a dizer. No teatro a
coisa é mais tranquila, você 'pode
falar o que você quiser, pois é o

responsável por aquela opinião.
Eu, geralmente, escolho temas

que me incomodam de algu
ma forma ou me irritam ou me

causam estranheza, e isso acaba

sendo engraçado.

OCP - Quem
é, para você, o

melhor humo
rista que o país
já teve? Por quê?

. Porchat - Chico Anysio.
,

'

Isso por causa da versatilidade,
da generosidade e da capaci
dade de criação de textos. Ele é
um gênio .

- OCP - Você é formado em

artes cênicas. Quando decidiu
se dedicar ao humor? O que o

levou à comédia?
Porchat - Eu sou formado

pela CAL - Casa das Artes de

Laranjeiras - e acabei partindo
para o humor ainda estudante.
Eu escrevia vários textos de hu
mor e representava para a tur

ma. Quando eu me formei, em
2005, a primeira peça que eu fiz
foi de humor, eu atuei e escrevi.
a Maurício Sherman, diretor da
Rede Globo, assistiu e me cha
mou para escrever ao Zorra To

tal, aí a coisa foi.

OCP - Qual a parte chata
de ser humorista? E a mais di
vertida?

Porchat - A parte mais chata
é ter de ser engraçado 100% do

tempo. Já a parte boa é que eu

gosto de ser engraçado. o tempo
todo. Então me dei bem!

o ESPETÁCULO
Nome: Fora do Normal
Data: 22 de maio, domingo
Local: Grade Teatro da Scar, em Jaraguá do Sul
Horário: 19h30

Ingressos: R$ 50 e R$ 25 <-

Onde comprar: Secretaria do Centro Cultural Scar

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TODESCHINI MOVEIS PLANEJADOS
UM SONHO SOB MEDIDA
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Uma dasmaiores fábricas do ramo do país tem filial em Jaraguá do Sul
�"onforto, design, qualidade,

estética e modernidade. A
Todeschini é hoje uma das

.._maiores fabricantes de mó
veis sob medida da América Lati
na. No Brasil, existem cerca de 330

lojas da rede espalhadas e Jaraguá
,do Sul possuíuma das filiais.

Excelência nos produtos, se

riedade com o trabalho e a rápida
entrega são focos da empresa. Por

exemplo, assim que é feita a con

sultoria dos móveis com o cliente

p'!-fa a residência ou empresa e fe
chado o negócio, eles começam a

ser montados dentro do prazo de
15 dias, sem exceção..

É uma junção de compreender
o que o cliente deseja, oferecendo o

que existe de melhor e com agilida
de. "Trabalhamos com o sonho das

pessoas. Como dizem alguns auto
res, a casa da gente é considerada a

nossa segunda'pele, nela buscamos
proteção e conforto", explica o ar

quiteto Renato Escobar, sócio pro-
.

prietário da filial da Todeschini de

Jaraguá do Sul, junto com a esposa
e também arquiteta, Paula Escobar.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Ideia é proporcionar
ao cliente espaços
despojados e
acolhedores com'
sofisticaçãoIITrabalhamos com o sonho

das pessoas. Como di�ein
alguns autores, a casa
da gente é consideradaa
nossa segunda pele, nela

buscamos proteção
e conforto".
tttNAto r:SCOBAR

. ,

A fábrica da Todeschini está

sempre atenta ao que há de mais
moderno. No mundo existem três
laboratórios de pintura que se des
tacam tecnologicamente dos de
mais e um deles está localizado em
Bento Gonçalves, no Rio Grande
do Sul- há 70 anos, cidade sede da
matriz da fábrica Todeschini, que
usufrui da excelência desses servi

ços. É apenas um dos detalhes que
destaca a qualidade dos produtos
utilizados na 'linha de móveis sob
medida da empresa.

Na matriz gaúcha da Todeschi
ni, 125 pessoas trabalham em um

espaço de 54 mil m2, com tudo au

tomatizado, todos os móveis das fi
liais são fabricados lá. Prova de que
a empresa esta sempre em busca
da perfeição, utilizando o que há de
melhor em tecnologia. . . > i •

Todeschini
nova colecão

.:t

ColeçãoVida. Pensando na hu
manização do design, na sensação
que o ambiente causa e no viver
bem das pessoas, a nova coleção
da Todeschini é toda inspirada em
desenhos e formas da natureza.

A ideia é proporcionar ao

cliente espaços despojados e

acolhedores com sofisticação, de
maneira que se sintam como de

sejam e com a sensação de esta

rem no lugar certo para viverem
intensamente. Tudo isso, inspira
do no famoso design escadinavo,
que significa "estar de bem com a

vida". A personalização é um dos

traços fortes da Coleção Vida.
Contraposição de cores en

tre tons claros e escuros, com uso

criativo, alegre e com a companhia
de cor materializam a coleção. A
variedade de produtos é o que per
mite compor ambientes diversifi
cados, do mais sofisticado e clássi
co, ao mais lúdico e descontraído.

• Fernanda Dellagiustina
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FUTE

Leão do Vale: agora é para valer
Equipe que possui 26 atletas realizou seu primeiro treino oficial na tarde de ontem

JARAGUÁ DO SUL

Agora, o leão do Vale
está pronto para rugir:
na tarde de ontem
aconteceu a apresentação
dos jogadores e do novo

reforço da comissão
técnica.

...... rata-se do. preparador de
goleiros Saulo Adriel, 27

anos, que estava na In
ter de Limeira (SP), onde

ficou por dois anos e meio. Ele
veio. para Iaraguá do. Sul a convite
do. coordenador técnico Luccas

Neto, com quem já havia traba
lhado no. São. Paulo. Adriel disse

-

que aceitou a proposta por apos-
tar no Sport Club Jaraguá. "Vim
buscar novos ares,' acredito. nes-

Daniel, goleiro

Silvio, volante

não. podem ser anunciados.
Sobre as notícias que saíram

na imprensa nacional, de que
Adriel havia deixado. a Inter

para integrar uma nova equipe
de futebol de Jaraguá do. Sul,
do. mesmo. grupo. que cuidava
do. time de futsal, "Da Silva" foi
enfático: "Nós nem temos pa
trocínio. Nosso único. parceiro. é
o. São Paulo, que nem está assi
nado ainda" .

Saulo. Adriel também negou
as informações divulgadas. "Eu.
nunca fiz essas declarações.
O que eu disse é que iria para
Jaraguá do. Sul integrar uma

nova equipe de futebol, já que
a cidade estava sem eventos do.

esporte, com o término. do. time
de futsal", justificou...

se projeto e quero. crescer junto.
com o. time", comentou,

O plantel do Leão. do. Vale tem
26 atletas de 16 a 20 anos e en

tre eles apenas um profissional,
Fabiano. Alves Pinto, 20, veio. da
Blumenauense, e aposta na boa
estrutura do. Iaraguá para cres

cer profissionalmente. "Tenho.
boas expectativas e quero ajudar
o time a chegar à Segunda Divi
são.", afirmou o meia. O time es

treia na Divisão. de Acesso do. Ca
tarinense no. dia 7 de agosto.

Já a comissão técnica ainda
não. está completa. Além de Luc
cas Neto. e Saulo. Adriel, o. técni
co. e o. preparados físico. serão.

divulgados em breve. Segundo. o.

presidente do Iaraguá, "Da Sil

va", esses profissionais virão. de
São. Paulo. eCampo. Grande (MS),
mas, por ainda terem compro
misses com seus clubes, ainda

11
Geovan, later.al-esquerdo

Elder, atacante

• Tita Pretti
Iita@ocorreiodopovo.com.br

Andersori Colombo, meia Leandro, meia

A Lecimar comemora neste mês de maio, mais um aniversário de fundação.
São 24 anos de crescimento e sucesso!

Sempre almejando atender aquilo o que o cliente deseja, o
empreendimento tende só ao crescimento. Paralelo ao aniversário, a
Lecimar inaugura as novas instalações do novo parque fabril, no bairro

joão pessoa. Além disso, a inauguração da
'

nova loja anexa a fábrica, complementa a

comemoração.

Adilson, atacante Fabiano, meia

FOTOS MARCELE GOUCHE

Thiago, meia José, meia

.� x
Grégori, volante

'il
.�

Ivanio, volante

Diertem, meia

Junior,lateral-esquerdo Eduardo, zagueiro

Diogo, lateral-direito

Gian, atacante

. Anderson, zagueiro, Carlos, meia-esquerda Éderson, zagueiro

Venha conhecer a nova loja da Lecimar e

• desfrute da coleção inverno 2011, para
adquirir produtos atualizados seguindo
as mais recentes tendências da moda

internacional.

A nova loja de fábrica segue padrão moderno

com amplas instalações, estacionamento
próprio, e o mais importante: vendendo com

preço de fábrica, toda a coleção inverno 2011!

Novo endereço loja Lecimar:

Rua Manoel Francisco da Costa, 4050
Bairro: João Pessoa

Telefone: 3376-8642

www.lecimar.com.brllecimar@lecimar.com.br
Vago, zagueiro Nataniel, Goleiro Jeferson, volante
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Na área

Henrique
Porto

No Juventus

No Jaraguá
o Leão do Vale se apresentou oficialmente aos treinos on

tem. O elenco é formado por atletas revelados no Botafogo, se
lecionados em peneiras pela região, além do meia Mão, que no

ano passado defendeu a Blumenauense - equipe que estranha
mente mandava seus jogos em Rio Negrinho. Na oportunidade
fói apresentado Saulo Adriel - aquele mesmo que disse estar se

transferindo para um time mantido pela Malwee, além do coor

denador técnico Luccas Neto. O técnico seráMullerMexicano, do
clã "Corrêa da Costa". Leia mais sobre o assunto na página 17.

Em Jaraguá
Rodada interessante no

Varzeano de Iaraguá do Sul.

Ninguém garantiu vaga ante

cipadamente na, terceira fase
e a decisão ficou mesmo para
a última rodada. Aconselho a

FME a dar uma atenção espe
cial para a escolha dos campos
e da escala da arbitragem desta
derradeira rodada, sob pena de
ter que remediar depois.

Basquete
Nenhuma equipe con

seguiu deter o basquete in
fantil de Jaraguá do Sul até'
o momento no Campeonato
Catarinense. Os meninos

(CEJ/Unimed/FME) acu

mulam cinco vitórias e as

meninas três (Elian/FME).
Os garotos treinam no Colé

gio Jaraguá. Já as meninas,
vergonhosamente improvi
sadas na Arena Jaraguá.

Em Guaramirim
No Varzeano de Guarami

rim, foram definidos os semi
finalistas. Na Segundona jo
gam Sportin x Expresso Caixa

d'Água e Couve-Flor x Oeste/

Iuventus. Já na Primeirona jo
gam Cruzeiro x Atlético e Bem
Bolado x Avaí. O União/Jagun
ços foi eliminado no tribunal,
devido a uma desatenção do
técnico' Roberto Fernandes.

uss T RES

Santos pretende
se ir com a festa
Campeão paulista, Peixe tenta se garantir na semifinal
DA REDAÇÃO

Mais embalado e em festa
do que nunca o Sántos
busca hoje uma vaga na

semifinal da Libertadores
contra o Once Caldas, no
Pacaembu.

.....Peixe tenta confirmar às
22h a vantagem que conse

guiu na Colômbia na sema
......na passada quando fez 1xO
e agora poderá empatar em OxO .

que estará com a vaga. Porém, as
vitórias conquistadas pelo Once

s primeiros resultados da parceria entre Iuventus e AGS

começam a pintar. O gramado do João Marcatto está

passando por reformas não especificadas. O certo é
...... que existem cinco máquinas trabalhando no local e um

agrônomo foi contratado para acompanhar o processo de re

vitalização da grama. Os quartos do alojamento foram amplia
dos e receberam colchões novos. Asede social está recebendo

pintura externa. Já a cobertura da arquibancada foi arrumada.
Quanto ao elenco, a ordem é manter 'boca de siri'.

, Caldas fora de casa servem para
deixar os jogadores atentos. Após
perder por 2xO do Cruzeiro em

casa, o time colombiano passou
de fase com uma vitória por 2xO,
em Minas Gerais. Ciente disso, o
técnico Muricy Ramalho prega
respeito ao adversário.

"Contra o Cruzeiro eles jo
garam bem e a gente usa mui
to isso: Tem de tomar cuidado.

Conjunto é fundamental, são

jogadores experientes e acostu

mados a jogar, já ganharam uma

Libertadores", declarou o treina
dor. O título conquistado sobre o

rival Corinthians, no domingo, já\ .

é prova concreta da melhora do

time desde a chegada de Muricy.
Invicto sob o comando do treina
dor, o Peixe tenta superar o can

saço do excesso de jogos e via

gem, além das comemorações.
Para o lateral-esquerdo Léo, o

time já está novamente focado e

�os eixos, "Domingo deu para cur

tir' mas acabou. Agora a respon
sabilidade é grande, o adversário

joga melhor fora de casa', alertou.
A única notícia triste aos torcedores
na final do Paulistão foi a lesão do
lateral-direito Jonathan, que deve
deixá-lo fora dos gramadosporpelo
menos uma semana. Assim, Danilo
deve ser deslocado para a lateral e
Adriano entra no time titular.

DIVULGAÇÃO/SANTOS FC

Alvinegro Praiano conta com 9 brilhantismo do atacanteNeymar para passar pelo Once Caldàs hoje à noite

COPA DO BRASil: CEARÁ E CORlnBA PROTAGONIZAM SEMIfiNAL DE CAMPEÕES
�

Vasco joga em casa contra o Avaí
Pela primeira vez na Copa do

Brasil, o Vasco vai fazer o primei
ro jogo em casa para depois jogar
fora. O clube aproveitou bem o

fato de decidir sempre em São

Ianuário e o técnico Ricardo Go
mes tem destacado aos jogado
res a importância de uma vitória
sobre o Avaí, hoje, às 21h50, pela
semifinal da competição.

O time para o jogo deve so

frer algumas mudanças, princi-

palmente depois da boa atuação
de Fagner contra o Atlético-PR e

de Márcio Careca. Ele está cota

do para tomar o posto de Allan
na lateral-direita. Na cabeça de

área, duas alterações forçadas.
Eduardo Costa recebeu o tercei
ro cartão amarelo e cumpre sus

pensão. Rômulo estámachucado
e não joga. Iumar e Fellipe Bastos
vão a campo. Alecsandro, que
cumpriu gancho no último jogo,

volta ao ataque.
Outro confronto de hoje en

volve dois campeões estaduais:
Ceará e Coritiba. O primeiro a jo
gar em casa será oVazão, às 21h50)
no estádio Presidente Vargas. O
Coxa terá os retornos do volante
Léo Gago e do meia Rafinha, que
cumpriram suspensões na rodada
anterior. As partidas de volta da
semifinal da Copa do Brasil estão
marcadas.paraodia 25. '
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Durante perseguição, jovem atirou contra os policiais
CORUPÁ

Nem a água fria do rio
Itapocu foi capaz de
impedir um ladrão de
fugir da polícia após
assaltar uma 'padaria
no Centro de Corupá,
na tarde de ontem.

atendente do esta

belecimento Solange
Aparecida Rodrigues
Anacleto, estava sozi

nha na hora do assalto. Ela conta

que um rapaz usando capacete e

com- umamochila nas costas en
trou na padaria e, após fazer de

conta que queria comprar algo,
apontou uma espingarda para
ela, anunciando o assalto. "Eu

. estava sozinha e durante todo

tempo ele ficou com o capacete
e apontando a arma para mim.
Nesse momento chegou o dono
da padaria e nós dois tivemos

que deitar no chão. O rapaz dizia

que não era para a gente levantar
senão ele atiraria", relatou a fun
cionária.

Apesar do susto, o prejuízo foi
pequeno, quase insignificante.
Foram levados apenas R$ 8,85.
"O dinheiro não estava no caixa

que ele me mandou abrir, mas
em outro lugar", contou Solan

ge. De acordo com ela, logo após
pegar o dinheiro - boa parte em

moedas - o rapaz fugiu co_rren
do até o final da rua João Tozini,
nobairro de mesmo nome, onde
está localizada a padaria e con

feitaria. Policiais militares ini
ciaram uma perseguição e, para
fugir, o assaltante se jogou no rio
Itapocu, pulando de uma altura
de cerca de três metros. Nadou
até o outro lado da margem e se

escondeu no mato. Antes depu
lar na água, ele disparou contra

os policiais que o perseguiam.
Um segundo envolvido no assal

to, que não chegou a entrar no

estabelecimento, fugiu com des
tino ignorado.

• Elisângela Pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br

MARCELE GOUCHE

Ao fugir pelo rio Itapocu, rapaz abandonou mochila e outros pertences, que foram recolhidos pela PM

DENTRO DA MOCHILA, POLíCIA LOCALIZOU ESPINGARDA USADA NO ASSALTO

Suspeito tem passagens pela polícia
Ao entrar no rio, o assaltante

deixou todos os seus pertences
na margem. Namochila recolhida

pelos policiais havia roupas, um

par de tênis, a espingarda usada
no assalto, uma bíblia e a carteira
dele com documentos. "Trata-se
de Fernando Pinheiro, de 20 anos,

< natural de São Bento do Sul. Ele já
tem várias passagens pela polícia
por furto e possede rd1,"o�as� Come-

çou a cometer infrações quando
ainda era menor de idade", infor
mou o cabo da PM (Polícia Mili
tar),ValdirMarques.

Segundo os policiais que par
ticiparam da ocorrência, o rapaz .

tem em sua posse outra arma, já
que o disparo foi feito contra a

polícia após ele deixar a espin
garda usada no assalto dentro da

.

mochila. A polícia suspeita que
I I � � .. 6

,

ele tenha um comparsa.
Até o fechamento desta edi

ção, o proprietário do estabe
lecimento estava prestando
depoimento na delegacia e uma

guarnição da PM continuava as

buscas para tentar localizar Fer
nando Pinheiro e seu comparsa.
Informações sobre o paradeiro do
rapaz podem ser repassadas para
a,p'olíGi�.�trayés .do telefoneIsü.

Vítimas de acidentes
permanecem na UTI

O ciclista Jean Farias.. de
16 anos, atropelado por um
automóvel na manhã do últi
mo sábado, na rua Presidente

Epitácio Pessoa, no Centro,
permanece internado na UTI

(Unidade de Tratamento In

tensivo) do Hospital São José.
O mesmo acontece com José
Roberto Azevedo, de 60 anos,

motorista de uma carreta que
caiu no rio Putanga, no km 42

da SC-413, divisa entre Massa-'
randuba e Blumenau, na tarde
de domingo, 15.

teve sua carteira riacional de

habilitação apreendida e o

carro foi levado para o pátio
da delegacia. O adolescente
de 16 anos sofreu traumatis
mo craniano, politraumatis
mos, perfuração de pulmão e

hemorragia interna.
'

Já o motorista da' carreta

que caiu no rio Putanga sofreu
afogamento e teve uma pa
rada cardíaca. Os Bombeiros
Voluntários de Massaranduba

que trabalharam na ocorrência
. conseguiram retirar o homem
de dentro da cabine e reanimá

lo, mas o seu quadro de saúde

piorou e foi necessário iriterná
lo na UTI do Hospital São José,
onde permanecia até o final do
dia de ontem. De acordo com

a Polícia Rodoviária Estadual,
Azevedo reside em Canoas (RS)
e o veículo foi retirado do leito
do rio ontem pela manhã pela
empresa seguradora.

EMBRIAGUEZ
AO VOLANTE

O jovem de 19 anos que
atropelou Jean Farias estava

embriagado quando ocorreu o

acidente, perto das 7h30min,
e se negou a fazer o teste de
alcoolemia (bafômetro). Ele

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL - JUSTiÇA DO TRABALHO
.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12a REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE CONCÓRDIA
Processo n° 0001495-51.2010.5.12.0008

Vistos etc.
Trata-se de protesto judicial contra alienação de bens, interposto por NIVAL

DO ANTÔNIO DOS.SANTOS, qualificado na petição inicial, frente a JAIR CIPRIANI

LTDA., MARONE PRADELA, MARISASANDRALORENCETI, RENATO JOSÉ FREI

BERGER, LURDES MARIA 'FREIBERGER, CÉLIA REGINA LOPES, J. CIPRIANI
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., FERNANDO ROGÉRIO DE MORAIS REGO
E SILVA, GRADMINISTRADORA E INCORPORADORALTDA., NICACIO CORREIA
DA SILVEIRA, URSULA ERICA ERNA KAMEL, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMó
VEIS PATRINÊS LTOA., LS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA., IVONEI CERUTII,
JOSECLEIA FERREIRACERUTI, MARCIA REGINA KRAISCH, MARCIANO KRAIS

CH, CLECIO FÁBIO ZUCCO, CALOADMINISTRADORADE BENS LTDA., MARCOS
JUNKES E IVANIR SIOOOS KIJUNCKES, igualmente qualificados, objetivando a con
cessão liminar de protesto para tomar indisponível o imóvel residencial e comercial do

protestado, situado à Rua 63m 28 de agosto, na cidade de Guaramirim-SC.
,

Alega o protestante que é empregado do primeiro protestado desde 05/07/2010, tendo
sido contratado para as funções de pintor de um edifício residencial e comercial.

No dia 29/07/2010, quando estava no telhado do prédio, a uma altura aproximada
de 19 metros, pisou em uma telha que cobria o poço de luz e despencou em queda
livre. Do acidente resultou paraplegia súbita, com compressão medular ao nível L 1.

A fim de prevenir responsabilidades dos protestados e resguarder os direitos do

protestante, requer o autor a concessão liminar do presente protesto, tomando in

disponível o imóvel supracitado da empresa protestada, nos termos do art. 870,
inciso I do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

A disciplina do art. 867 do CPC, embora integrada entre as cautelares, define
o protesto como uma medida conservava de direitos, inserindo-Ihe feição de atos
da denornnada jurisdição voluntária.

No presente caso, observo que não estão presentes os requisitos exigidos por lei
para tornar indisponível o imóvel do protestado, já que ainda não há direito certo do
reclamante a créditos oponíveis ao primeiro protestado. Tratando-se, pois de direito
eventual, não há como se conceder a indisponibilidade requerida.

Por outro lado, tratando-se de interesse legitimo, poderá ser deferida a aver

bação da existência da ação trabalhista n° 0001493-81.2010.5.12.008, proposta
pelo protestante em face do primeiro protestado, a fim de que eventual adquirente
do imóvel indigitado não alegue desconhecimento.
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I

Edson'Müller (47) 9112-1700
Corretor de Imóveis (47 \;3055-0007
CRECI/SC No 8S3R

Rua rlanna Fructuoso, 620" Centro ,

• Jaraguá do Sul" SC Cep: 89.251·500
www.muercorretor.com.br

r
Cód 4005 Rio Cerro II

22000m2, casa c\200m2 semi
mobiliada, rancho, lagoa,

árvores frut, etc.
R$230 mil

ód. 1094 Ilha da Figueira, com
2 quarto, sala, cozinha, bwc,
lavanderia, garagem. Terreno

com 370m2.

R$200 mil

2 qtos, bwc, sala, cozinha, sI tv,
estar, churrasqueira lavanderia,

piscina, garagem.
Financiável CEF

R$ 400 mil

Cód. 2020 João Pessoa - Edif.
- Entr.20 mil+fin Ap 2 quartos,
salal copa, cozinha, lavanderia,

bwc, churrasqueira sacada

ara em R$120 mil

I'

I

I�
Cód.1048 Centro - Rua: Procópio
Gomes, .Casa de esquina - com 4

quartos, sala, sala Iv, copa, cozinha,
,

.' lavanderia 'e garagem. lemeno 530

m2, Valor do imóvel R$ 850 mil

Cód. 2017 - Centro . Apartamento 3

quartos, salal copa, cozinha,
lavanderia, bwc, churrasqueira

sacada garagem· Valor

R$165.000,OO

Barra do Rio Cerro" Casa
alvenaria com 2 quarto, sala,
cozinha, bwc, lavanderia, ,

garagem. (escr.lerreno)
Valor R$ 160 mil

Cód, 2019 . Schoreder . Edit,
Gneipel . Apartamento 2 quartos,
salal copa, cozinha, lavanderia,

bwc,churrasqueira sacada garagem

R$130.000,OO
BREve EM ARAQI::IA�I, LOTEAMENTO INDUSTRIAL,

COM LOTES A PJ);RTIR DE 6 MIL M2 • VALOR - R$50)OO 1M2
Casas Bairro ' Árei!rrerreno' Construção' Valor
1002 Baependi 300m2' 350m2 50Qmíl
1046 SFSmaguaçu 600m' 600m2.$Pav. 550rnil
1048 Centro 532m2 15Qm'

,

800mll
1065 Vila Noya(2çasasl 1500m1 , 350míl
1066 Praia Barr:a do Sul aprox.9Qm2. 135mil
1075. ChicodePáulo 12(jm�' 'l5Smil

, A�artamento$
2002 SFSIUbatuba
12020. Slltiroeder'

t-- !'!!'!!!'''!'!!!!!'!''!!''!�====-------t2017 Amizade
PROJETOS E CONSTRUÇOES 2018 Centro

Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande 2020 joão Pe!\Só� H

experiência no mercado de consíruções.Deíxe todas as preocupações e os .Toe!renos",
.

.

...
"'. ..' Ar)ead t t t

"

d t
- .3 ..O ",.en\rq(Pfox,J:\of.llbach '

esgas es es ress�n es e emoconas e uma cons. ruçao por nossa=. ªQ51 Gua(amlrim6R2!1Q 2.450m'
enquanto ISSO voce desfruta os sabores da Vida ate a entrega das chaves. 3054 João Flessoa 9111 DOm'

FINANCIAMOS PELO SISTEMA 3055 Rau' 3so'ili'
. ISFHI.minha CASA minha VIDA! ..

" Chácaras .�_,!l , ..

__...
.' 404.1 SFSIRíbelra 172,OOQm2

-Projetos Estruturais e Arquitetônicos .

.. 4005 RioCerro li 22:(1)Om'
.' 4006" MassJRlbGust!,!vo20tO.00m' . .."

DlUAGtU5T1NA 4007 São�onlfáclp' 242.1:10001' ; (Prox,p'fllhoça;)
e � �. �". A ,� All.\guel. Centr!). Casa . 3quarlos+l;amaemb,tarmário,�----------------------------------�.

Vila Rau, com 1 quarto, sala, C�d, 1 �49: Nova Brasília - 2

cozinha bwc lavanderia sUltes'hldr) 3 qtos, 2 by.'c, copa,
" ,

2
ala tv, s estar, churrasq.aq solar,

garagem, Terreno com 374m. garagem 4 carros.preço sob
R$ 88 mil consulta,

PARA VENDER J COMPRAR I ALUGAR OU ADMINISTRAR SEU IMÓVEL
VISITE-NOS E'CONSULTE MAIS ITENS DISPONÍVEIS

o:!

Note Book Acer Time Une Dual Core Intel �
2.3 GHZ Memória de 4 GB 00R3 Hd de �

500 GB Gravadór de OVO e Tela de 15 lEO �
Só 10 X de R$ 189,90 ou I

a vista com desconte Jespecial por R$1620,00 +

Maleta Executiva de Brinde
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informática
Vendas e Assistência técnica em computadores e notebooks

.

Note Book Acer Time Une
Dual Core Intel2.3 GHZ
Memória de 2 GB OOR3 Hd
de 500 GB Gravador de OVO
e Tela de 14lEO
Só 10 X de R$174,90 ou a

vista com desconte especial
por R$1499,00 + Maleta
Executiva de Brinde

Computador Dual Core 2.9 GHZ Memória de 2 GB OOR3
Hd de 500 GB Gravador de OVO e Tela de 18,5 LCD Philips
Só 10 X de R$ 123,90 ou a vista com desconte especial
por R$ 999,00 + pendrive de 4 GB de brinde

Camera Sony Modelo W330 14.1
Mega pixels nas cores

Só 10 X de R$ 49,90 ou a vista com
desconte especial por R$ 499,00 +

pendrive de 4 GB de brinde

Motor 2.0 Total Flex Sensor de estacionamento
dianteiro e traseiro
com sistema visual

Novo Jetta. A melhor parte do caminho.Novo CD�MP3 player,
çom Bluetooth, entrada
USB e ar-c:ondicionado .

de série

Câmbio automático
Tiptronic de
6 velocidades

into de seguranç salva vidas. www.vw.c�m.br/novoieHa

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

Promoções válidas até 18/05/2011 para velculos Okm em estoque na Caraguá, pintura sólida e custo de frete incluso, Novo Jetta 2,0 Tota'l Flex, transmissão manual, ano/modelo 2010/2011 (cód. 1623H1), Preço à

vista a partir de R$ 65,755,00, Qualquer percentual de desconto anula a presente promoção, CET para esta operação: 16.60% a.a. IOF e .cadastro inclusos nos cálculos das prestações e nos CETs, Despesas de

Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações não inclusas nos cálculos das prestações e do CEI Crédito sujeito a aprovação, SAC: 0800770 1926, Foto meramente ilustrativas, www.vw.com.br

www.autoelite.com.br Grupo Aufo Elite 40 anos de credibilidade. BANCOVOlKSWAGEN

•

47 32746000
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