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Grupo californiano, The

Platters, se apresenta em

Jaraguá no dia 9 de

julho prometendo agitar a

plateia com muito rock.
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EDUARDO MONTECINO

Mãe, GiseIe da Silva (com menina no colo), e a tia Adriana Aparecida (com a mão no rosto) choram a morte � Davi
______..

. MARCELE GOUCHE

Falta de estrutura

prejudica o trabalho
.

•

do CorIselho 'Tutelar
Cercade 30% dos casos de des- de estrutura e pessoal. Hoje, de Desenvolvimento Social,
respeito aos direitos das crian - espaço pOSSUl cmco conse- Edimara de Souza, confirma

ças e adolescentes em Iaraguã lheiros, mas o ideal é que mu- reforma da sede, mas diz que
do Sul não recebem o aten- nicípio contasse com o dobro não há previsão para contratar

dimento necessário por falta de profissionais. A secretária novos conselheiros. Página 6

Menino morre

carbonizado
em incêndio'

bairro Três Rios do Norte,
na manhã de ontem. Davi
Padilha Rosa, de apenas três

anos, dormia na hora em

que a casa pegou fogo. Os

pais estavam trabalhando

e o menino era cuidado

pela tia de 14 anos, que teve

queimaduras nas mãos.

Polícia Civil abriu .inquérito
para apurar o caso. Página 7

A revista da mulher inteligente!

Mãos ágeis e

.uma freguesia
de dar inveja
dos cabelos da. clientelahá
mais de quatro décadas.
Ele chega a realizar até 900

atendimentos por mês.
Página 16

BarbeiI'o modemizou salão com o passar
, dos anos, mas mantém clientes &éis
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PERÍODO
9.JUNHO,2011
28,JúNliO,2011 ,

JUNHO,2011
2'S,JUNHO.2,O 1.1
28.JUNHO.2011

",1/1' 1,77%
0,6961

CÂMIJIO
DÓLAR COMERCIAL (EM R$)
DÓLAR TURISMO (EM R$l

'

DÓLAR P�ALELO (,EM R$J
EURO (EM R$)

.

COMPRA

1,5760 1,5780
1.5300 1,7000

,�,5900 , 1,7300 "'//$/'0%
,2,2647 \ 2,266,3 .-0:49%

Ikarsten@netuno.com.br

M�rcado: Você poderia
resumir parf:l os leitores
o conceito de IIgovelrnança
corporativa" ?
Devanir: É o sistema de

administração adotado pelas
empresas,especialmente quanto
aforma de relacionamento,
entre seus acionistas/cotistas,

'Francesa
assumeFMI
A francesa Christine Lagarde foi
eleita nesta terça-feira para o

cargo de diretora-geral do Fundo
Monetário Internacional (FMI).
Lagarde é a primeira mulher
a alcançar o posto e sucede o

francês Dominique Strauss-Kahn
no cargo. Kahn pediu demissão

após o escândalo sexual em que
se envolveu nos Estados Unidos. A

francesa, atualmente ministra das

Finanças do governo de Nicolas
,

Sarkozy, assumirá 'a liderança
do fundo no dia 5 de julho para
um mandato de cinco anos. O
FMI anunciou que seu conselho
escolheu Lagarde "por consenso",
sem detalhar se havia sido
unanimidade. Na disputa, estava

o mexicano Agustín Carstens.
Mas com o apoio da maioria dos

países europeus, dos Estados

Unidos, da China e do Brasil, a
'

vitória de Lagarde já era esperada.

QUINA'
SORTEIO N° 2629

43 - 45 - 48 - 66 - 69

LOTOFÁCIL 647
SORTEIO N°

04 - 06 - 07 - 08 -,09
11 - 13 - 14 - 17 - 18
19 - 20 - 22 - 23 - 25

, Declaração
do DIPJ
A Ujam (União Jaraguaense
das Associações de

Moradores) adverte
todas as associações de
moradores de Jaraguá do
Sul que nesta quinta-feira,
30, encerra-se o prazo

,

para a DIPJ (Declaração do

Imposto de Renda de Pessoa

Jurídica). A presidente da

Ujam, Andrea Ziehlsdorff,
aconselha os presidentes
e tesoureiros das

associações que procurem
as contabilidades de seus

bairros e que peçam abono

pela prestação do serviço,
uma vez que as associações
não têm arrecadação e

prestam um trabalho
voluntário voltado à
comunidade.

Este é o tema de eueruo MercaiW:JaraguádoSulafnila Devanir";Acn?dito quejá várias

que acontece hoje na Scat,
, contacom'muitosfitndadores' empresas praticam, mas citaria,

PJPmovido pelo Instituto
no comando desuas empresas. par ser'inais visível exiemamente, '

,

Como está a receptiviilade deleS em .as empresas Weg e Martso.lCassuli. Pararalar um , relação àgovernança corporativa?'
·

pouco maisdo assunto, Devanjr:A$gfandesê1J1;Rresas
éntrevistamososr. Deudnit jáadotamalgyrriafoR'JUl,

'"

patina, um profissional com de goverJUlnçqed$defuaisailotam
,

larga,experi,ência'no ramo. ", emparteeoutrdsainditnâtJéd
grandeniaio11,'a não conhececom

,

profttndiilaile,o assunto. Adiam

qUe é assuntopara empresa gra:ru1ê; ,

qUÇlndo na verdade f) seminário

I vfli f[lostrar quenão ébem ass�m.
Emais umaquestão de inudançã
cultural.

diretoria�.empregados e

corãunidade.
"

Mercado: Quais são os

princípios básico?
Devanir:Algunsdos princípios
básicos.que identificam a

, prática da Governança são:

Transparência; Equidade,
Meritocracia e susteruabilidade.

Mercado: Poderias deiXar um

eventual contato para nossos

leitores?

Mercado: Poderias citar algum
exemplo marcante de sucesso

,

em nossa região?

o capataz
o. Brasil caminha para
se tornar a "fazenda do
mundo" e o brasileiro José
Graziâno da Silva acaba
de ser eleito diretor-geral
da FAO - Agência da
Onu para agricultura e

segurança alimentar - o

que nos coloca no controle
da "porteira". Na opinião
de Graziano, os preços
dos alimentos deverão
continuar altos por vários
anos. Cabe à FAO buscar
alternativas para garantir /

os alimentos para todo o

mundo e para isto conta

com um orçamento anual
de US$ 1 bilhão.

8° seminário dá qualidade
o Núcleo de Gestão e Qualidade da Adjs!Apeví realiza
no dia 12 de agosto o 80 Seminário da Qualidade, no

Centro Empresarial de Iaraguã do Sul. O evento terá
como tema central "Liderança: desafios em gestão e

qualidade". A programação começa às 18h45 com cinco
salas temáticas simultâneas e encerra com a palestra

'

"A liderança de resultados", com Clóvis Lummertz.As

inscrições podem ser feitas na Acijs.

Bananálama
Acontece de 7 a 10 de julho

,

em Corupá este já tradicional
evento, considerado o maior
do mundo depois de registrar
2.300 motos na mesma trilha.
No ano passado o Bananalama
contou com oito minutos
de transmissão no Esporte
Espetacular da Rede Globo e

este ano diversas emissoras
deverão cobrir o evento. Os

organizadores afirmam que o

evento custa R$ 600 mil que são

praticamente todos cobertos
com a renda do próprio evento

gerada pelos 50 mil visitantes e,
,

não dá prejuízo. Especialmente
a rede hoteleira de Jaraguá do
Sul é beneficiada.

Selic
As previsões contidas no boletim
Focus do Banco Central apontam
para uma previsão do mercado de

que a taxa básica de juros chegue a

12,5% até o final do ano. Enquanto
isto, a estimativa de inflação
continua caindo, mas muito

-

lentamente e o mercado aposta em

mais uma "marretada" do Copom.

Impostos
o recente anúncio do governo de que a reforma tributária

, finalmente vai entrar na 'pauta, pode ser recebido com

" satisfação ou mais provavelmente, com preocupação.
Considerando que o objetivo de controlar os gastos públicos
está sendo obtido muito mais através do contíngencíamento
dos. investimentos e aumento da arrecadação do que através
de alguma medida concreta de contenção das despesas. ,\ Oh

Seda muito interessante observar <) éxemplo QOs EUA onde
"

o imposto de renda dos solteiros sem dependentes chega
'

aos" 30% sobre os salários mas,o imposto sobre'o consumo -

[

como o nosso ICMS - embora varie de um Estado para outro,
é muito mais baixo. Em Michigan, o percentual é de 6% que
é adicionado à compra e aparece totalmente destacado. Vale
tanto para produtos como para serviços.

Novo lormato Desigualdade
Estudo conduzido pela FGV

aponta o Brasil como o único

país do BRIC - Brasil, Rússia,
Índia e China - que registra
redução na desigualdade social.
Embora nosso crescimento
não seja tão alto, ele se torna

consistente na medida em que
incorpora maior parcela da

população aos consumidores. O
estudo também aponta Niterói
como a cidade na qua130,7% da

população faz parte da classe

A, vindo no segundo posto
Florianópolis, com 27,7%.

Nas reuniões da AcijslApevi
está sendo introduzido um

novo formato que consiste no

convite de um especialista para
falar sobre um tema específico.

'" O primeiro convidado foi o

professor da PUC/PR, Fábio
Tadeu de Araújo, que abordou
"O Potencial de Consumo da
Nova Classe Média Brasileira".

.

Tema dos mais interessantes

que foi apresentado com

maestria e gerou um debate bem
consistente. O próximo tema

. s_E;�� "Bônus Demográfico"
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ELAS E O DINHEIRO
"

Euma tendência humana admirar-
mos nos outros as virtudes que nos

faltam. Todavia, não raro, admiramos
mas não queremos ou não lutamos

para ter essas virtudes admiradas no

outros. As mulheres, por exemplo, são

bem um caso desses, pelo menos na

grande maioria. Vou explicar.
Nelson Rodrigues, nosso sempre lem

brado irreverente teatrólogo, jornalista e

escritor, costumava dizer que o dinheiro

compra até amor verdadeiro ... e compra
mesmo, Nelson. E compra mesmo.

É verdade, as mulheres podem ad
mirar e até "amar" sem amor a um ho
mem rico, conhecemos muitos desses
casos constrangedores. Mas elas mes-

MACHISTA
Claro que muitas apressadas ou

viram-me no que eu disse acima e me

estão agora chamando de machista,
disso e daquilo. Podem chamar, mas o

faço para o bem futuro das meninas.

As adultas são casos perdidos, sinto

muito, amigas!

mas parecem não querer saber de di
nheiro ou de poder.

Estou com uma pesquisa diante de

mim, pesquisa sobre beleza. De todas as

possibilidades para deixar uma mulher
mais bonita ou atraente, elas dizem que
- "Ser financeiramente bem-sucedida" é
o que menos as preocupa. Pode uma es

tupidez dessas? Pode.
E depois as mulheres se queixam da

sorte. Ser bonita ou bonitinha jamais
lhes vai garantir um mínimo de segu
rança ou felicidade. Jamais. Todavia, a

"graça" financeira ou a independência
econômica, sim.

Já para os homens, no caso dos ho

mens, ter dinheiro, ser financeiramente

AMADA

forte dá-lhes uma beleza singular, bele
za e segurança pessoal. O homem só se

realiza no poder, e se for o poder do di

nheiro, ele se sente um reí.., e muitas mu

lheres o vão chamar de meu amo ... que
horror, que despudor. E não vamos lon

ge, basta olhar esses molambos ricos do
futebol. São uns bichos de feios e vazios,
mas vivem cercados de belas mulheres,
por que será? Ora, bolas!

Para terminar, repito o que vivo di
zendo a elas nas minhas palestras: a mu

lher só pode se dar bem na vida se tiver

estudos, se estiver qualificada para um

trabalho e se for financeiramente inde

pendente. Fora disso, tutela, dependên
cia. De homem. -

CEGA
Nessa pesquisa a que me referi lá em cima,

aparece em terceiro lugar "ser amada" como con

dição de a mulher sentir-se bonita. E se ela for
muito bonita e não for amada? A tonta se joga
debaixo da cama. Devia entender que amar a si

. mesma deve ser, antes de tudo, o grande amor na

vida. Fora disso, pura ilusão.

A garota de 15 anos, colégio
público, que ganhou este ano a

medalha de ouro de matemática

do Mec é cega... estuda com fones.
E as bonitinhas "saradas" que têm
tudo e vivem ficando em recupera
ção? Preguiçosas.

DO LEITOR

CONTRA A PROIBiÇÃO
DO CASAMENTO GAY

Estão fazendo- um abaixo-assi
nado contra a liberação do ca

samento gay. Qual a sua opinião a

respeito disso? Pois bem, eu vou

relatar a minha:

Imaginamos assim, se você tives
se um filho (a) gay, qual seria a sua

atitude? Você iria amar menos seu

filho (a) por causa disso, o expulsaria
de casai Você impõe condições para
amar- um filho? Se um gay entrasse

em sua igreja, você iria rejeitá-lo (a),
iria excluir do seu meio social, pelo
simples fato de ele/ela ser gay? Ele/
ela não pode ser uma boa pessoa,
umapessoa do bem só por que é gay?

.Hoje em dia as igrejas falam
em aceitar pessoas pelo o que elas
são e não em relação ao seu estilo,
nem nada. Muitas igrejas criaram
um evento que geralmente é apre
sentado nas Redes de Jovens, inti

tulado "Noite do Esquisito". Passa

a mensagem que todos nós somos

iguais perante Deus, não importa
o seu estilo de vida. Porque Deus
aceita seu filho como ele é, olha o

que você é por dentro, o seu cora

ção. Então, não sejamos hipócri
tas. Todos somos criados por Deus

FALE CONOSCO .

/

e nascemos como Deus quer, vie

mos ao mundo com um destino já
traçado, então por que Deus não

poderia ter criado um lindo desti
no para um homem/mulher gay? .

O Contrato de União Estável é

para ter dignidade e adquirir direitos.
É isso que o gay quer, apenas ganhar
o seu direito de ser igual a todos.

Estamos em pleno século 21,
está na hora disso tudo acabar, pois
se duas pessoas se amam, quem
somos nós para querer impedir? Va

mos nos colocar no lugar dos outros

e imaginar· como eles se sentem,
como sofrem com todos querendo
impedi-los se serem quem realmente

são, porque eles/elas não vão deixar
se serem quem são, não irão criar

personagens ou mudar suas vidas e
.

deixarem de serem felizes porque os

outros querem. Eu não sou gay, vou à

igreja evangélica e gosto muito de lá,
mas com esse tipo de pensamento eu

não concordo. liberdade de expres
são existe para isso.

Maria Laura Carradore,
estudante ela escola

IUmirante TamaiuIaré

CHARGE
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Negligente.Éassim que
podemosdefinirosistema

I rr prisionuldoEstado: Prova

disso équeasduasmaiores

fugas registradasem Santa

'. Catarina=ambasna Central
de Triagem, em Florianópolis
- aconteceram em um

interoalq.11'jenorque cinco
meses. Neste domingo, 78

,;

presos escaparam apos
render os dois únicos agentes
prisiOnilisquecuidavam de
maisde200detentos.

. "'0 ·governo não, pode
ser conivente com a

criminalidade que

�ss.la o país" lO

.

Atéa manhãdeontem,
'.

pol�isestavam mobilizados
" "I

na captura dos maisde50

presidiáriosquecontinuavam
.

,. foragidps..Emf�irodeste.
, r

ano, 79presosfugiram dn
mesmo local.Aprópria
rSepr!tária deIustiça e

Cidadania.Ada deLUClI,
reconhecequeopresídionão

recebeu nenhuma melhoria
.

na estruturadesdeaprimelra
fuga.Motuo:aconstrução
do muronosfundos do

• r
'

complPlb,promeSstl na época;
,

não ocorreuporquestões
burocrâticasde lidtação...
iJf.fragilú!1iitledosistema

prisional,quenão se restringe
àsgrandescidades, precisa

r desol�urgentesenão
pode mais ser "empurrada
coma barriga';como vem

acontecendo.�mJaragu4 do .

8ul-:- onde24 presosfugiram
pelaportadafrenteem

março do a1W passado - mais
de300presosocupam um -,

espaço com capacidadepara
apenas128. Não tardará

para que a cidade registre
fugas de maiores proporções
se medidaságeis nãoforem

.

tomadas para resolvera

superlotação. O governo
não pode ser conivente
com a criminalidade

que assola o país.
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Onde está o piloto?
Há sete meses no cargo, o governador
Raimundo Colombo vive uma crise. Na
verdade não uma, mas sim uma sucessão
de derrapadas: Primeiro se tornou refém
da tal geografia das urnas. Nomeou gente
sem conhecimento para diversas áreas. Ada
de Luca, por exemplo, comanda a recém
criada Secretaria deJustiça e Cidadania
sem entender como funciona o sistema

prisional catarinense, até porque pelo visto
nem funcionarfunciona. A nomeação de
Adafoi um gesto para agradar a bancada
do PMDB na Assembleia. Adotando este

tipo de pré-requisito, Colombo enfrentou
duas fugas sem precedentes no presídio
de Florianópolis este ano. Na última, que
aconteceu nestefim de semana, o governo
ficou calado por mais de 24 horas. Sem

entender o que estava acontecendo, Ada
de Luca preferiu desligar o celular. Na

segunda-feira, tanto Colombo quanto a

secretária resolveram falar, porém, um

contradisse o outro quanto às soluções para
.0 problema e mostraram falta de sintonia.
Falar o que então da greve dos professores.
Colombo decidiu fazer sua primeira
viagem para Europa justamente quando
o movimento estava sendo deflagrado.
Deixou o vice, Eduardo Pinho Moreira,
encarregado de resolver a questão.
Subestimou a força da categoria que
luta para que o Estado cumpra uma lei

federal. Com autorização do governador,
Moreira mandou uma medida provisória
para Assembleia Legislativa, mesmo

não tendo entrado em acordo com os

professores. Ao chegar ao Brasil e se

deparar com o tamanho da paralisação,
Colombo recuou. Mas está há mais de
40 dias patinando na negociação. Outra.
medida provisória foi protocolada na

AL, mas também não teve força para
fazer a categoria voltar à sala de aula,
pois respeita o piso, mas diminui os

percentuais de abono e regência de classe,
achatando o vencimento dos profissionais.
da educação. Depois de endurecer, ameaçar
cortar salários e contratar professores
temporários, o governador está sendo
convencido que para resolver o problema terá

que utilizar outra estratégia, caso contrário,
a greve, mesmo que parcial, continuará.
Ontem à noite, estava prevista uma reunião
com o comando do movimento.

mpreendedorismo
Representantes do Núcleo deJovens
Empreendedores daAcijs eApevi, .

acompanhadosdadíretoradeEnsino
FundamentaldaPrefeitura deJaraguá, Sirley
Sehappo, e dadiretoradaEsc:ri!aRibeirão lVlolha,
RosanadaCosta,vi'litamRio do Sul hoje. O grupo
vaiconheceroprojeto quedá aos estudantes

noções de empreendedorísmo, Acomítíva será.
recebidapelo prefe�to MiltonHobus.

Nas nomeações para as regionais, outra

novela de mau gosto. Mais de meio ano

se passou e as 36_secretarias continuam

incompletas. Em laraguá do Sul, está

vaga a gerência de comunicação, mas no

resto do Estado a situação é pior. Antes
de se aliar a Luiz Henrique, Colombo

classificava as regionais como cabide de

emprego, mas foi eleito pelas mãos do
idealizador do projeto e ficou sem saber o

que fazer com as SDR's além de distribuir
.

cargos para acomodar aliados.
No meio disso tudo, ainda tem a criação do
PSD e toda a polêmica que envolve o novo

(nem tão novo assim) partido. Ainda é cedo

para que sefaça um julgamento derradeiro
do governador, mas Colombo precisa reagir
urgente e tomar o controle da situação.

Delesa Civil
o senador Paulo Bauer (PSDB) sugeriu
ao ministro da Integração Nacional,
Fernando Bezerra, que parte do
dinheiro arrecadado pelas loterias
federais e na cobrança de multas

passe a ser fonte de verbas para o

financiamento da Defesa Civil Nacional.

Ultimato 80
"Não vamos mais dormir com o inimigo", A recepcionista do Hospital Santo
esta foi a declaração de Ivo Konell ontem Antonio, de Guaramirim, Silma
ao ser perguntado sobre a permanência Maria dos Santos, registrou um

dos tucanos na Prefeitura. A prefeita boletim de ocorrência contra o

Cecília Konell teve uma conversa com vereador Osni Bylaardt (PMDB).
o grupo e anunciou que só fica quem Segundo ela, o neto do vereador
assinar a desfiliação do PSDB. Ivo tem esperava por atendimento na

esperança de que os secretários Silvio unidade de saúde, mas irritado,
Celeste e Célio Bayer sigam a orientação. Osni Bylaardt teria começado a

O fim da aliança foi oficializado em abril, proferir palavras de baixo calão .e a

mas até hoje somente três comissionados ameaçar os funcionários afirmando
__ .. _ . __ � perderam Q .cargQ, . . . . . . . . . . . . . .. . que telefonaria paraDo prefeito, ..

Diagnostico
."

A Federação das Indústrias
do Estado lança no

início da tarde de hoje
o estudá "Diagnóstico fi v'agas
do setor exportador OvereadorAdernarPossamaí (DEM)não acredíta
de Santa Catarina".

queaCâtnaraváaprovaroaumentodevagas,°
Durante o evento, serão pIimeiroalTdterposiçãoemtitnadalnanutençãorealizados painéis sobre

logística internacional e
das II cadeiras;PossaInaidiz queosvereadores

a experiência brasileira devetn.repn.:sent.arointe.ressedamaioria,�,
na área e a política de são e1eírospataisso,e,portallto,nãoháoutrd

-

d
� ""'.... de .""',,,........ dexportação o.pals.'H. " " .-. opçaoquenao.a rejcnatamual1\"3. � _}

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



·MAIS VEREADORES?

Votação confirmada para amanhã
EDUARDO MONTECINOA

Negherbon afirma que projeto, que

propõe 15 cadeiras, entrará na pauta
JARAGUÁ DO SUL acontecer, o projetofica suspenso du

rante uma sessão ordinária, e retoma

para a pauta da semana que vem.

DAIANA CONSTÀNTINO

/\ emenda que propõe a criação de
rlmais quatro vagas na Câmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul será vota

da na sessão desta quinta-feira (30), às
19h. Esta afirmação é do presidente do

Legislativo, Jaime Negherbon (PMDB),
que garante a inclusão da matéria na

pauta de amanhã. Para vigorar a lei, a

proposta tem de ser aprovada em dois

turnos, com oito votos favoráveis.
Com o consentimento da maioria,

.

a segunda votação deve ocorrer após
os próximos dez dias. Mas, conforme o

diretor jurídico da Câmara, Nilton He

ning, caso o documento seja rejeitado
no .primeiro turno, automaticamen

te volta a ser discutida a proposta de
emenda principal que prevê a composi
ção de 11 para 19 parlamentares a partir
da próxima legislatura. Este projeto já
foi aprovado em primeira votação.

Há ainda a possíbílidade de um dos
11 vereadores, que hoje compõem a Câ

mara, pedir vistas à emenda que propõe
a criação de mais quatro vagas. Se isso

Relembre
No dia 9 de junho, horas antes da

segunda votação da emenda original
que altera a Lei Orgânica do Muni

cípio, Ademar Wmter (PSDB), Lori

val Demathê (PMDB), Natália Petry
(PSB), Jean Leutprecht (PC do B),
Afonso Piazera (PR), Justino da Luz

(PT) e Francisco Alves (PT) apresen
taram um substitutivo ao texto, pro
pondo 15 ao invés das 19 vagas.

Passando por um novo rito, a ma

téria recebeu parecer contrário da di

reção jurídica da Câmara, que alegou
que Jaraguá, hoje com mais de 143

mil habitantes, deve ser representada
por 19 vereadores nos próximos man

datos, de acordo com o princípio da

proporcionalidade previsto na Cons

tituição Federal. Mas na Comissão

Legislação, Justiça e Redação Final, a

interpretação não foi esta, e o substi
tutivo recebeu parecer favorável, indo

agora para votação em plenário. NegbedJoncIz quepedMlo devistapode adiardec:isão auIra 'VeZ

bradesco.com.br
Fone Fácil Bradesco 4002 0022/0800 570 0022
SAC Alô Bradesco 0800 704 8383
SAC Deficiência Auditiva. ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidaria 0800 727 9933
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Conselho Tutelar
pede mudanças
30% dos casos não têm o atendimento
necessário devido à falta de estrutura

JARAGUÁ DO SUL

BRUNA BORGHETI

O local que abriga o Conse
lho Tutelar de Jaraguá do

Sul desde 2006 é uni ambiente

.

muito acolhedor. Essa impres
são, talvez, se deva ao fato de a

estrutura ser a de uma moradia

ampla, com cozinha à vista e

uma elaborada porta de carva

lho na entrada. O fator é positi
vo por tratar-se de um local em

que cinco conselheiros lidam
diariamente com diversos ca

sos de crianças e adolescentes,
sejam eles de evasão escolar ou

outros muito mais graves, como

o estupro ou uma contínua vio
lência física e psíquica.

Os problemas, no entanto,
são visíveis para quem já preci
sou do Conselho e para os con

selheiros' que se veem prejudi
cados pelas falhas estruturais.
Segundo Waldemar Mannes, um

dos gestores atuais - que podem
ser substituídos no início do pró
ximo ano, já que o mandato de
três anos termina em janeiro de
2012 -, cerca de 30% dos atendi
mentos acabam ficando na gave
ta por causa do número reduzido
de atendentes. Só durante essa

gestão, iniciada em 2009, já fo
ram feitos cerca de 13 mil aten-

dimentos. "O Conselho existe há
21 anos e tem cinco conselheiros
desde o início, quando havia 70
mil habitantes. Hoje, os cinco

precisam dar conta de uma ci
dade com 143 mil. Tapamos o sol
com a peneira", explica Mannes.

Além disso, os problemas
incluem a falta de mais duas sa

las adequadas de atendimento.
"Fazemos uni rodízio diário de

funções, entre o atendimento
imediato, averiguação e outros

serviços. Com quatro pessoas
atendendo, temos três salas.

Alguém acaba fazendo o aten

dimento na cozinha mesmo",
conta o conselheiro. Esse fato
acaba ferindo os direitos de

quem procura o Conselho Tu

telar, já que não há privacidade
durante o relato do caso e pedido
de aconselhamento.

MARCELE GOUCHE

;i�'

Exc:esso de trabaIhb e falta de� p..ejlulica atendimento no. órgão! ';',,- ,
'

, :ii

Conselheiros querem reajuste por riscos
O que também faz falta aos

conselheiros, em relação à es

trutura, é a falta de integração ao

Sipia CT Web, como é conheci
do o sistema base de registro de

informações integrado estadual
e nacionalmente. Segundo Wal
demar Mannes, o sistema ainda
não foi implementado porque a

casa estaria com problemas nos

cabos de internet.
As mudanças solicitadas pe

los conselheiros ainda incluem
a questão salarial. Apesar de não

haver um regulamento a ser segui
do, já que o Conselho Tutelar é um

órgão autônomo e os conselhei -

.

ros são contratados como agentes
políticos depois de uma eleição, o

grupo de Iaraguá do Sul pede um

reajuste salarial por causa do alto
risco do trabalho e o fato de haver
o sobreaviso permanente, em que
os funcionários se revezam diaria
mente para atender emergências.
Por enquanto, o salário é de R$ 2,8
mil. A sugestão é que a remunera

ção chegue a R$ 4.350, como ocor-

re em Balneário Camboriú e Itajaí,
por exemplo. No Brasil, a remune

ração variá entre meio salário mí- , ..

nimo (cerca de R$272) e R$ 5 mil.
"Precisamos de uma· refor

ma geral. Estão prometendo as

melhorias na estrutura há cin
co anos, e Jaraguá deveria ter

o dobro de conselheiros, com

base na regulamentação na

cional (cidades com mais de R$
100 mil habitantes podem ter um

segundo Conselho Tutelar)", rei
vindica Mannes.

ARQUIVOOCP

Edimara afirma que ainda não houve
wna disCussão·sobre as reivindicações

Reforma vai acontecer.· Oalrcas
mudan9as não �:stão prev.stas
Há quase duas semanas,
uma indicação da vereadora

Natália Petry pedindo.
a implantação de mais
um Conselho Tutelar no

e não só ampliar o trabalho
do Conselho. "Os nossos

programas têm capacidade
limitada e demanda
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TRAGÉDIA

Incêndio mata menino no

bairro Três Rios do Norte
Causa do fogo ainda é
desconhecida. Tia ficou
ferida ao tentar salvar

criança de três anos
.

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

li

Ninguém sabe o que é a dor de perder
um filho", dizia aos prantos Gisele da

Silva, 18 anos, minutos depois de receber

a pior notícia de sua vida. O filho, Davi Pa

dilha da Rosa, de apenas três anos, morreu

carbonizado no momento em que dormia
na casa da família, uma residência mista

de 40 metros quadrados. O incêndio ocor

reu por volta das 8h50 de ontem, no bairro
Três Rios do Norte.

Davi estava com a tia, Adriana Aparecida,
14 anos, enquanto Gisele e o marido, Iomar
da Silva, 23 anos, trabalhavam. A adolescen
te acordou com a fumaça e tentou entrar no

quarto onde dormia o sobrinho. "Eu abri
a porta e veio o fogo e fumaça em cima de
mim. Quebrei a janela, junto coma vizinha,
,fizemos de tudo, mas não consegui salvá-lo",

. conta, com a roupa manchada de sangue.
Adriana teve cortes profundos nas mãos e

não conseguia esconder o nervosismo. O

Corpo de Bombeiros foi acionado e quan
do chegou ao local, o fogo já tomava conta

da residência. Quatro viaturas - dois cami

nhões, um carro e uma ambulância - partici
param da operação, que gastou 20 mil litros
de água. A casa ficou totalmente destruída.
"Fizemos todos os procedimentos neces

sários, acompanhei toda a ocorrência, mas

constatamos que o menino havia morrido.

Foi muito triste", afirma o comandante do

Corpo de Bombeiros, Fabiano Cândido.

Iomar e Gisele trabalhavam no mes

mo restaurante, no Centro da cidade. Após
receberem a notícia, tiveram que ser enca

minhados ao hospital. Horas depois, mais

calmo, Iomar andava pelos escombros da

residência, tentando entender o que de fato
ocorreu. "Eu não consigo compreender de
onde surgiu esse fogo, não tinha nada liga
do, nem gás, nada", dizia ao lado do vizinho,
Jackson Krutzch, 30 anos, que também ten

tou auxiliar no resgate de Davi. "Eu estava

trabalhando da lavoura, quando vi a fuma

ça. Corri, abri a janela, tentei entrar, mas o

fogo era demais. Fizemos de tudo", lamenta

va, sem conter o choro.
Todos os pertencentes da família foram

destruídos pelo fogo, assim como os docu

mentos. O delegado Marco Aurélio Marcucci,
da Delegacia da Mulher, precisou registrar
um boletim de ocorrência com os dados da

criança para que o corpo fosse liberado pelo
IGP (Instituto Geral de Perícias). Ele abriu

inquérito policial para apurar as causas do

incêndio, ainda desconhecidas.

Residência foi totalmente deslnúda. Davi morreu carbonizado

Casal veio em busca de emprego
ARQUIVO PESSOAL

Iomar e Gisele estavam há seis
meses em Iaraguá do Sul. Deixa
ram a cidade de General Carneiro

(PR) e escolheram Santa Catarina
em busca de uma vida melhor.

Ambos trabalham em um restau-

\ rante, no Centro da cidade. Gise
le tentou vagas nas creches mais

próximas do bairro, mas não con

seguiu. Sem dinheiro para pagar
uma particular, deixava o filho
com a cunhada. A casa onde mo

ravam era alugada e agora o casal
conta com a ajuda dos vizinhos e

amigos para seguir em frente. A

dona da residência, Hietraud Krut -

zsch, 52 anos, garantiu ontem um

lugar para o casal morar. Eles pre
cisaram agora de móveis e roupas.

Gisele lembra do filho com

carinho. "Ele era um menino tão

bonzinho, adorava o pai. Como vai
ser minha vida agora sem ele?", se

questiona, em desespero.
Davi está sendo velado na casa

da vizinha Hietraud, na rua José
Martini, em frente ao CTG Trote ao

Galope, em Três Rios do Norte. O
enterro ocorre às 16 horas de hoje,
no.Cemitérío daV:�q-;L�J:i1.?:jl -.. '. '

..

' ';", T

'omar com o &lho Davi, que

completou três éIIlO!; �/abl�r, 'í
• "' � _ •• '" _ .. J 0# � ,

AJUDA
Gisele e Jomar perderam tudo

no incêndio. Precisam de

roupas, cobertores, móveis e

eletrodoméstico. Quem quiser
ajudar, pode entrar em contato

através do telefone (47)3371-9595.

COMO .EVITAR

INCÊNDIO DOMÉSTICO

• Qualquer aparelho que gere
êalor em demasia não deve

ser instalado próximo de
, objetos inflarnéveis como ,

cortinas, cama, tapetes e

outros móveis;
• Sempre destígue 0S aparelhos.

que geram grande calor

quando for dormir e não os

deí�e plugados na tomada
quando for se ausentar de

casa por grandes penedos:
• Verifique sempre

'

os cabos de qualquer
eletrônico, pois muitas vezes.

o movimento de tirar e colocar

o aparelho na tomada pode
. danificar o plugue se isso não
for feito corretamente.

• Eletrônicos não devem

ser expostos a água nem

a umidade excessiva.
• Certifique-se de que a fiação

elétrica da sua casa está
em ordem. Residências

antigas, principalmente,
deve ser inspecionadas para

assegurar que não existam

fios desencapados.
• Nunca sobrecarregue a .

mesma tomada com muitos

aparelhos. Ela pode se

superaquecer nessa situação
originando um grande risco.

• j • - -.

�.# ';,.l '_�1 J .!..."' .. ," 1 ......

" I
,. I "
" ..... .J.J. ..... '"
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Lunelli
STRIPE.

Criatividade, inovação e qualidade são a base na elaboração da

linha STRIPE da Lunelli com exclusivas malhas listradas..

ESTÓRIAS. LENDAS E CANçõES

IIQuel1 Mazolin di Fiorill
A canção italiana "Quell Mazolin di Fiori" (Aquele
ramalhete de flores) conta a história de uma moça
que quer doar um belo ramalhete de flores que vêm

da montanha ao seu "moreno", seu amor. A canção
conta que o rapaz procurou outra moça no sábado à

noite, o que faz a apaixonada chorar e suspirar.

Quel mazzolin di flori,
che vien dalla montagna.
E bada ben che non si bagna
che lo voglio regalar,
e bada ben che non si bagna
che lo voglio regalar.

sarà una brutta sera.

E perchê lui sabato sera

lui non i! vegnu da me,
e perche lui sabato sera

iui non i! vegnu da me.

rLo voglio regalare,
perene l'i! un bel mazzetto.

Lo voglio dare al mio moretto

questa sera quando vien, .

lo voglio dare al mio moretto

questa sera quando vien.

Non Tê vegnü da me,
Tê andà dalla Rosina.
E perche mi son poverina
mi ta pianger e sospirar, .

e perchê mi son poverina
�'

mita pianger e sospirar.

Stasera quando viene,
Fa pianger e sospirare,
sulletto dei lamenti.

E cosa mai diran le genti,
cosa mai diran di me?
e cosa mai diran le genti,
cosa mai diran di me?

Diran che son tradita
tradita nell'amore.
E sempre a me mi piange il core

e per sempre piangerà,
e sempre a me mi piange il core

. ,

e per sempre piangera.

Crédito: Leandro Pedrotti Coradini
e Beth Muller, da pesquisa 'íls

canções que os avós cantauam".

ARQUNO HISTÓRICO

As escolas comunitárias, ou "Gemeíndeschulen", como são

chamadas em alemão, surgiram no Brasil pela ausência da

educação pública no. país, que somente começou a ser difundida
na década de 1930. Antes disso, as igrejas católicas e luteranas
desenvolveram um modelo escolar comunitário para atender as

necessidades educacionais dos imigrantes no Sul do país, além
de representarem a filosofia das comunidades cristãs, como o do
movimento da Reforma de Martinho Lutero. Com a perseguição
aos alemães a partir de 1938, a maior parte dessas escolas; onde
as aulas eram ministradas em alemão, foi fechada, reabrindo após
a Segunda Guerra Mundial. O governo brasileiro acreditava que
ideias nazistas poderiam estar sendo difundidas nessas instituições.

.

':Novidades pa1:a"
Jaraguá cio Sul .

. No dia 29 de junho de 1987, o jornal O Correio
do Povo anunciava duas novas atrações para a

cidade. "0 Arquivo Fotográfico de Jaraguá do Sul

junto com algumas peças que comporão o futuro
Museu Histórico vai ser inaugurado em julho"! di
zia a publicação. Segunâo'a matéria, com a: abertu
ra do Arquivo junto ao galpão da Rede Ferroviária
Federal, a Fundação Cultural esperava o aumento

das doações de peças, documentos e fotografias
antigas para enriquecer o acervo. Outra nova atra

ção para Iaraguã do Sul também foi divulgada nas

páginas do jornal O Correio do Povo, De acordo
com a rn,atéria, a ptóXim� Peirade &:te e A:ftesana
to da cidaCle aconteceria paralelamente aúm novo

evento na região: liA próxima Feira acontecerá nos

dias 18 e 19 de julho, no Agropecuário, junto com

a la Feira da Malha, quando, já começará a atuar

a comissão integrada por artesãos de Jaraguá do
I

·i' ,

Sul, Blumenau, Joinville, Florianópolis, Cilrltiba e
."

bt{SGClide �o�: otg��ção
'

.

São
/llt"li 1',',' ." ,I' I ,"', ,Lili

() ato tecímêüto '.;,datava a publicaçao. .

-

Lunelli
www.lunelli.com.br

PELO MUNDO
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o Apartheid
No dia 29 de junho de 1948, o Partido
Nacional Sul-Africano venceu as

eleições da África do Sul, usando como

lema a palavra apartheid (separação). O

regime de segregação racial foi adotado

por 46 anos. A legislação dividia os

habitantes em grupos raciais e privava
os direitos da maioria dos habitantes,
com exceção da minoria "branca".

1958

Campeões
domando
Neste mesmo dia, em 1958, a Seleção
Brasileira de Futebol conquistou a Copa
do Mundo Fifa pela primeira vez. Na

final, em Estocolmo, o Brasil derrotou os

anfitriões da Suécia por 5 a 2, com dois

gols deVavá, um de Zagallo e outros dois
de Pelé, considerado jogador revelação da .

competição, com apenas 17 anos..

INVENÇÕES ANTIGAS

Máquina ele escrever
A primeira máquina de escrever foi
fabricada pelo tipógrafo americano

Christopher Latham Sholes, em 1867,
·e o modelo somente escrevia em letras
maiúsculas. Porém, a primeira patente
foi concedida ao engenheiro inglês
Henry Mill, em 1714, apesar do projeto
nunca ter saído do papel.

DNULGAÇÃO
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o CORREIO 00 POVO

DIVULGAÇÃO

SHOW

A revista da mulher inteligente!

ANOS DOURADOS
The PIatters faz wna viagem ao passado

tendo como combusIíveI o rock'n roU

e aarca a
Banda mundialmentefamosa passa pelo Brasil,Argentina, Uruguai, Peru e Chile

JARAGuÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

a apresentação movimenta o

Centro Cultural da Scar no sá

bado, dia 9 de julho.
O grupo californiano sobe ao

palco às 21h com muito rockn
roll nas cordas vocais. Donos do
sucesso OnlyVou, gravado na me

tade do século passado, os músi
cos ganharam o mundo e, agora,
serão responsáveis por conduzir
o público local a uma verdadeira
excursão ao passado. Relembran
do os chamados Anos Dourados,

confirmado e já tem

até data e horário

para, acontecer. O
show da banda Tha

Platters, em turnê

pela América do Sul,
vai, sim, desembarcar em Iara
guá do Sul. Produção de Ami
ra Hijaz e Luciano Caviguioli,

.'

o The Platters tem ainda no reper-
tório canções como 'Smoke gets in

your eyes', 'The great pretender',
'The magic touch', 'Remember
when' e 'My prayer'.

Com tantas obras musicais, a

apresentação promete convidar a

plateia aos aplausos, os mesmos

que levaram a banda a vender mais
de uma centena de milhões de có

pias, sendo cinco milhões deles so

mente do disco no qual Only Vou

aparece como principal novidade.

SE ÇO
O QUÊ: showThe Platters
ONDE: Grande Teatro da Scar

QUANDO: sábado, 9 de julho
HORÁRIO: 21h'
QUANTO: os valores dos ingressos
ainda não foram definidos pela
organização,porérn, devem ser

divulgados nos próximos dias

INFORMAÇÕES: (47) 3275-2477

CHEGARAM AS COBERTURAS SABOR CHOCOLATE SELECTA®.
MAIS MA N VID DE O GR

'

FICO DA DUAS R DAS.
Um lançamento de quem entende de sabor para quem ama chocolate.

Acesse o site www.amoselecta.com e conheça novidades de dar água na boca.

li rnê
A passagem pelo Brasil
revive o sucesso de
outra turnê do The
Platters pelo país. Em

maio, eles fizeram
14 shows em terras

tupiniquins. Agora,
voltam e, ainda,
estendem a viagem à

Argentina, Uruguai,
Chile e Peru.

�mc

IIi[1Duas
\!!Jl

Rodas

Sabor em udo que taz
• 4' 'II "\ t � ..

i
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PALAVRAS CRUZADAS ,SUDOKU

passatempo· A Recreativa a primeIra revIsta de palavras cruzadas do Brasil

HORIZONTAIS
1. Um símbolo da religião católica
2. Relativo à lã / Uma conjunção coordenativa
3. Compreendido por leves indícios
4. Armação / Abreviatura de júnior
5. O atar norte-americano William, de "O Bom Pas

tor" / Um número primo
6. A segunda desinência verbal/Instituto de Pesqui

sas e Estudos Sociais
7. O que eleva, levanta ou faz subir
8. Outro nome do leopardo, principalmente da espécie

que vive na Ásia
9. (Med.) Presença de corpos estranhos nos tecidos

orgãnicos
10. Dirigir galanteios / 55, em algarismos romanos

11. (Red.) Aquele que substitui o presidente / Exten-

.
são de terra cercada de água por todos os lados

12. Uma ponta do ... paetê / ín'dios que dominaram a

América Central e parte do México e atingiram alto

grau de civilização na época pré-colombiana
iO

13. A atriz italiana Sophia, de "Arabesque" / Abreviatu-
1 !

ra de su-sudoeste.

VERTICAIS
1. (Fig.) Banalidade repetida com frequência / A edi- '!:i

tora norte-americana de "O Homem-Aranha" e

"Quarteto Fantástico", entre outros
2. Fissura, fresta / O fundo do rio
3. Aplicar matéria graxa sobre / O ator norte-america

no Tracy, de "Deu a Louca no Mundo"
4. Que aquece intensamente
5. A membrana que limita a pupila/ (Red.) O campeo

nato conquistado pela seleção canarinho na Copa
de 2002/ O símbolo químico do manganês

6. Doença infecciosa e contagiosa devido a bacilos
.

ou protozoários, com ulcerações intestinais, grave
diarreia e dores abdominais

7. Sufixo diminutivo / Aqueles lá! / O centro do ... co

liseu
8. (Quím.) O xenônio / As iniciais do ator norte-ameri

cano Travolta / As partes da capa e da sobrecapa
de livros que se dobram para dentro

'---

9. Parte do vestuário correspondente às espáduas /
Recipiente para flores.
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Massa começa
a perder força
A massa de ar frio que
despencou as temperaturas
no Estado começa a perder
força a partir de hoje.
Depois de trazer neve e

geada, ela se desloca para o
..

.

...
oceano, mas �tes aumenta �,.. .'

40 11 °

as nuvens no ceu. �__. ��\'.r-"'� .....

_

,"'íIj���

-

ARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE
MíN: 6°C

MÁX: 17°C

QUINTA
MíN: 12°C

MÁX: 16°C

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

SÁBADO
MíN: 12°C

MÁX: 15°C

Visita a� s.ogra
o sujeito abre a porta e dá de cara.com a sogra .

:, L'J@lá, Isogrinkal.- el�m�lihl)Jmtfú�1�Wfi6gin:, . tiSfaç�
"Que bom que a senhora veio nos Visitar.

'

Então, ele percebe que ela está com uma maleta nas mãos.
- Quanto temp,o a senhQ!,a pretende ficar conosco? - p�rgunta preocupado.
- Ali! Acho que até vocês"s'e:cansarem defniai! I. :,_"',

"

' '.

- Sério mesmo? Não vai nem tomar um cafezinho?

Parto
Um homem telefona para o hospital e pergunta à atendente:
- Eu gostaria de saber sobre a minha esposa que, neste momento, está em

trabalho de parto,
Amoça qUél) atende, então, indaga:
- É o primeiro filho dela?

. E ele respondeu:
.

- Não, minha cara� é 0ma1iido dela!
N. I� • ./ '. 'I.'" I, ." ,

,
, "�.' "

,di

i.;

SEXTA

MíN: 12°C

MÁX: 16°C

Por causa do deslocamento da
massa de ar frio, o Planálto e o Litoral
Norte têm chance de terminar a

quarta-feira com chuva. Durante

a madrugada, a temperatura cai e

devem ocorrer geadas nas áreas altas
do Estado. O frio, porém, diminui
um pouco na quinta-feira. Vento de
nordeste a noroeste, passando a sul.

Ensolarado Instável

Parcialmente
Nublado

Chuvoso

Nublado Trovoada

Na quinta-feira, uma frente
fria avança pelo Litoral Sul do

Brasil e favorece a presença de
'

nebulosidade em Santa Catarina
e chuva isolada na faixa Leste.
Os termômetros registram
temperaturas em declínio por
causa da chegada de outra massa

de ar frio de origem polar.

Cidade das mais frias do
Estado, Bom Jardim da Serra

registra temperatura mínima
de -2°C e máxima de 11°C
nesta quarta-feira. O dia

será ensolarado com alguns
períOdOS de céu nublado.

NOVA 1/6

CRESCENTE 8/6

CHEIA 15/6

MINGUANTE 23/6
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MAURICIO HERMANN

Pizzas e Massas
(47) .3370 - 3242

Bela Catarina
'Jõmar uma sopa, beber um vinho é bom em todas as

.1 épocas e ocasiões do ano! Mas não há como negar
que, no aconchego da casa, no encontro com os amigos e

.

familiares, um bom papo em torno de uma mesa cheia
de mordomias em um restaurante, é bom demais. Prin

cipalmente, o tempo que se tem para valorizar ao máxi
mo esse momento. E nessa época de inverno é uma delí
cia. Um grande dica é hoje à noite, na Confeitaria Bela
Catarina. Georgete Damm, dona do pedaço, vai servir
seis tipos de sopas, regadas a deliciosos vinhos. Que tal?

11 o feijoada
As atrações para a 11 a Feijoada do Moa já estão
confirmadas. O evento, que acontece dia 20 de

agosto, contará com o show nacional do Nasi,
Banda Ira!, o sertanejo Fernando Lima e Banda,

.. pagode com Desejo Constante e os Djs Bibbe

Andreata, Paty Lems e Thiago Alves. Agendem!

Buxixo
Pelo meu fio vermelho fiquei sabendo q'te, nas

melhores festas da The Way, o camarote mais

glamouroso é sempre da dupla Ivan Sacht e Thiago
Mattos. O espaço é recheado de mulheres bonitas,
elegantes.e intermunicipal, Quem pode, pode!

DE OLHO . Olhar atento de Paula WuIf, na London Pub

Sou de-todos! .

CI'\'MÓVEIS·t IV)CQPI QCá entre nós, uma música que cairia bem para
um político jaraguaense e muito querido em

todas as rodas é a famosa música "Já sei Namorar"
d'Os Tribalistas. O refrão diz: "Eu sou de ninguém,
eu sou de todo mundo e todo mundo me quer
bem... Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo
e todo mundo é meu também." E viva ele, político
de linhagem alta, com trânsito livre em todas as

rodas, que fez e fará muito pela região sempre.

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é Marcelo Dammíleia-se
Marisol). Ele é outro .amigo que acompanha a

coluna todos os dias para ficar sempre antenado
no que acontece de melhor na região.

www.berlimambientes.corn.br

Velinha -

Sem aquela angústia social: dar festa ou não dar festa;
. grande ou pequena?' Joelma Maris Piccoli vai recrutar

uma turmínha que vai soprar as suas velinhas com

uma reunião bem intimista, dia oito de julho.

Dica de quarta-feira
Curtir a Bela Catarina. Hoje tem noite das sopas.
São seis variedades. Nada melhor nesse frio.

PASSEIO Ricardo Mayer, Enno Janssen,
Giorgio Donini, Ilnselmo Ramos, navio,
Olinto, Ricardo Schiewe, Adriano

Skovronski, e Dieter Janssen. Grupo de
motociclistas jaraguaenses curtindo as

delicias do Uru�, no' J�riad� ,

TEGORal'EI
• A patricinha desbocada
desafia o namorado em

público, faz desaforos e

exigências que irritam todos à
sua volta. Falta de disciplina
e educação que esquentam a

tolerância. Só pedindo nessas

horas um copo bem gelado do

chope Konigs Biet:

• Uma amiga empresária e

bem conhecida da city está
no Sul do'país se recuperando
de uma cirurgia plástica. .

Caiu no bisturi para ficar
com um look mais esbelto,
para curtir: o.Baile de Galá,
dia 30 de julho. A., mulher
do empresário caixaalta
está feliz e com autoestima ,

,

elevada com o resultado da
'

interienção. E viva a vida!

• O qdvogado Theo 'Sasse
"

esteve no fim de, semana
.

curtuido às c{elícias,do resort
ii

"Pedra (ia ilhtlJ: ..

na prrâa de
,

Penha. .'
" ,

I

,_ Na minha opiniãO o

gerente da secretaria de

Esp'ortesdeJaraguá.do Sul,
Marcelo Mueller; deixoü
saudades'na pasta. Cá entre

nós, pelo menos no tubo da
, sua caneta havia tirita.

'i,

'. O�' poisestão adorando.
.' Enquanto fa�em. compras'"

no SheJpping Breithaupt1 a

criançada pintá o sete no

Dibtnká:

•A loja Sta Stephania, na

Barra do Rio Cerro, está com

as araras cheias de novidades
da coleção outono/inverno.
Vale conferir.

• Rodrigo Ibanez, um dos
sócios da Subway, em 'laraguá
e Brusque, será capa da Revista
Nossa Weelcend, que Circula
todas às sextas-feiras.

.
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ELYANDRIA SILVA,
ESCRITORA CRÔNICA

O AMOR DE
VOLTAEM
TRESDIAS

Passando distraída por um poste mal encarado
um cartaz colado com as pontas avisando que

ele já estava ali há algum tempo anuncia que a tal
Mãe Candinha de alguma coisa fazia um grande mi

lagre: "Trago seu amor de volta em três dias". Ima

ginei os desesperados que perderam seus cônjuges
num relacionamento falido batendo na porta da

mulher, entrando no ambiente sinistro e tratando
de toda a operação como se fosse um salvamento.

Depois, tirando a carteira do bolso e deixando as

notas em algum canto enquanto vai embora e co

meça a contagem regressiva para as 72 horas acaba
rem logo e o telefone tocar com a voz do amado (a)
do outro lado da linha querendo uma reconciliação.
Era sexta-feira, será que são dias não úteis ou fim
de semana também contam? E se passar o tempo e

nada acontecer? O que o cliente faz, onde reclama
caso se sinta lesado? E a comerciante dos amores

perdidos não tem medo de prometer algo que não

sabe se poderá cumprir? Não tem medo de ter de
enfrentar algum psicopata irado que pretende ter a

mulher a qualquer custo de volta?
De posse de todas estas perguntas e tomada pelo

espírito junino onde simpatias de amor são feitas na

esperança de um possível desencalhamento, refleti
muito sobre a questão. A simpatia tem uma nature

za totalmente empírica, é uma superstição, algo em

que se quer acreditar, mas nada prova que traz re-

sultados reais, ape
nas a fé (ou desespe
ro em alguns casos)
de quem a faz: Elas
fazem parte da cren

dice popular e foram
trazidas da anti

guidade até os dias
atuais por povos e

tradições como con

sequência de diver
sos acontecimentos.
Todo ser humano
busca a satisfação
plena e a realização
em torno de dese

jos ligados a amor,

dinheiro, emprego e

felicidade, nem que
para isso tenha de

recorrer ao sobrenatural. E a essas alturas alguém
pode estar dizendo: "E essa cronista metida e cética
nunca fez simpatia na vida?" Sim, claro que fiz, mas

faz muuiiiito tempo, nunca deu certo e não tenho
boas lembranças. As que envolvem mel e velas são

as piores, causam um grande transtorno doméstico

depois, não foi fácil acabar com as formigas embai
xo da minha cama.

E quanto à Mãe Candinha do início da crônica.
Ela está totalmente desatualizada do mercado da

magia porque na internet trazem o amor de volta
em 24 horas com pagamento parcelado no cartão
e privacidade garantida de brinde. Realmente, o

mundo não é m�is; o �es��� a:lH,i.��� leitores! r •

.. � I'

Todo ser

humano busca a

satisfação plena
e a realização

em torno de

desejos ligado!;
a amor, dinheiro,

emprego e

felicidade, nem

que para isso
tenha de recorrer'

ao sobrenatural.

CLIC DO LEITOR"
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Essa cachorrinha marrom foi encontrada perambulando pelas
ruas. Por isso, ela precisa de um lar e de amáveis donos para

esquecer o abandono que sofreu. Quem quiser ajudar, pode entrar
em contato pelo e-mail macanhan@hotmail.com.

Contabil"dade
Consultoria Empr.esaria'

..��----�---

�I$; OU626S/D Qualidade
hp�·�,,-lCt'if"np€�Bnri"

Crédibifidôde

wW"N.9,li.ffiZ:.oom.br

147}13714141 um PARÇffjiA QUf 1)' I:Mro. Desde 1978

NOVELAS
�.

• INSENSATO CORAÇÃO
Léo estranha encontrar Wagner na casa de Norma.

Eunice fica transtornada ao descobrir que o dinheiro da
família investido no banco de Cortez está bloqueado.

"

Jandira manda Léo procurar Norma no cemitério onde
Teodoro foi sepultado. Gilda cai na armadilha de Vinícius
e repreende Serginho. Neném conta para Eunice sobre a

sabotagem no avião que matou Luciana. Wagner avisa a

Cortez que ele será transferido para um presídio. Norma
se revela para Léo e ameaça mandá-lo para a cadeia
caso ele não trabalhe para ela.

• CORDEL ENCANTADO
Neusa questiona as histórias de Farid. Bel convi

da Penélope para sair. Miguézim afirma que Açucena
não pode ser coroada e observa a tiara que Augusto
pretender dar a ela." Euzébio diz à filha que eles preci
sam recuperar a medalhinha que ela vendeu. Augusto
vê Janaína usando uma medalha de um membro da
certe, Dora convida Jesuíno para ir à inauguração da
casa de forró. Petrus decide ir ao baile. Úrsula garante
a Timóteo que entregará Açucena para ele.

• MORDE E ASSOPRA
Élcio surge sem disfarce no café e se encontra

com Raquel. Nelsinho reconhece Zariguim e avisa que
. ele é amigo de Ionea Xavier cruza com Élcio, já dis

farçado de Elaine, e oferece carona. Elaine/Élcio volta

para casa com Xavier e Eliseu fica enciumado. Júlia
apoia Dulce e diz que vai ao velório de Márcia com

ela. Celeste planeja seduzir Abner e pede para Áureo
fingir cozinhar em seu lugar. Cristiano conta para Júlia
que se decepcionou com Abelha e rompeu o noivado.
Guilherme se recusa a velar Márcia.

• VIDAS EM JOGO
Juliana diz a Raimundo que lhe dará uma chan

ce. Para isso, ele deve começar a fazer um cursinho
e passar no vestibular de verdade. Marizete compra
um carro para José e contrata um motorista. Alguns
integrantes da turma do bolão terminam a compra de
seus imóveis com o corretor. Após uma passagem de

tempo, todos se mudam para suas respectivas casas.

Eles ficam maravilhados com o luxo. Regina vai à
mansão de Francisco e o ameaça. A empresária diz

que vai acabar com a vida de Rita se o processo movi
do contra ela não for retirado.

ANIVERSARIANTES
29/6 Eduarda N. Mattos Mario Hafemann
Adriana Demarchi Eliane Silveira Marlete K. Steilein
Alexandre S. Rizzotti Endriu Kazmirski Mauricio R. Giosele
Andrei Dili Evete F. Swulf Paula G. Berti
Andréia M. de Albuquerque Fabio Ehlert Paulo C. Becker
Arminio Fischer Glaci E. N. Morais Renata Cerutti
Celso J. Gasparetto Guilherme Moretti Sergio P. Stephani
Cenir de Fátima Jairo dos G. Souza Susana L. Steinert
Clara B. Andreghetoni Kétsya J. Grandberg Tania L. da Silva
Dalton Hanemann Leonardo J. de Souza Terezinha Furlani

. l·,
Dalva Rahn "' , ,11 • ..

Lurdes Dai Pra Wilmar Tr;ntini, .

.Edil�ne:F.I��iéjlIW. - c r •• ; ,
"

i, .;,
•
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,; I' Maicon M. Junkes : . , " f>' " .,., I. . .._ � , ,. . ,

,I "I'" J I ,\ , .. I • • ,# II �I J' I" '=' .. ,J J , • -'\ , j. lo. I, _ J ,

Originalmente lançado em 2005,
o CO Mosaico revela a parceria
entre Toquinho e o compositor
Paulo Cesar Pinheiro. Parceria
que fora ensaiada em várias
situações, mas que só frutificou
em função de um texto de
Millôr Fernandes para o teatro,
baseado nos quinhentos anos do
descobrimento do Brasil. A peça
chamava-se "Outros Quinhentos"
e foi encenada em 2000, em São
Paulo. Além das oito músicas
que integraram a trilha da peça
teatral, Toquinho e Paulo Cesar
Pinheiro criaram mais quatro
canções que completam as doze
componentes do CD Mosaico,
lançado em novembro de 2005.
Sete anos depois, a Biscoito Fino
resgata essa joia rara da MPB.

\

Para comemorar turnê mundial
foi lançado o OVO/CD gravado
ao vivo no Gelredome, Arnhem
na Holanda em março de 2009,
quando Tina se apresentou
para 70 mil pessoas em mais
de duas horas de shaw. Inclui
os sucessos "The Best",
"Private Oancer", "We Don't
Need Another Hera' e "Simply
the Best". Para felicidade de
todos os seus fãs em 2008,
Tina Turner anunciou sua volta
aos palcos. A turnê intitulada
"Tina Turner's 50Th anniversary
Concert Tour" começou em

Kansas e continuou por seis
meses, visitando mais de dez
países em dois continentes.
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BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Carros 2 - Dub (13h, 15h20, 17h40 e 20h)
• Carros 2 - Leg (22h)

• Cine Neumarkt 2
• Carros 2 - Dub (14h15, 16h30, 19h15 e 21h50)

• Cine Neumarkt 3
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas

Misteriosas - Dub (13h45 e 16h45)
• Qualquer gato vira-lata (19h30 e 21 h40)

• Cine Neumarkt 4
• Kung Fu Panda 2 - Dub (14h, 15h50, 17h50 e 19h40)
• X-Men: Primeira Classe - Leg (21 h30)

• Cine Neumarkt 5
• Se beber, não case! - Parte 2 - Leg (13h30, 15h30, 17h30,

19h50 e 22h10)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Meia noite em Paris - Leg (14h40, 17h, 19h e 21 h15)

• Cine Norte Shopping 1
• Carros 2 - üuh (13h30, 15h50, 18h10 e 20h30)

• Cine Norte Shopping 2
.

• Carros 2 - Dub (12h45, 15h05, 17h25 e 19h45)
• X-Men: Primeira Classe _ Leg (22h05)
• Cine Norte Shopping 3
• Carros 2 - Dub (11h55, 14h15, 16h35 e 18h55)
• Carros 2 _ Leg (21 h15)

• Cine Norte Shopping 4
• O poder e a lei - Leg (14h20, 19h05 e 21 h35)
• Meia noite em Paris'- Leg (12h1 O e 16h50)

• Cine Norte Shopping 5
• Sexo sem compromisso - Leg (13h1 O,'17h50, 20h15)
• Se beber, não case! - Parte 2 _ Dub (15h30)

• Cine Norte Shopping 6
• Sem limites - Leg - (16h, 18h20 e 20h45)
• Esposa de mentirinha - Leg (13h40)

• Cine Norte Shopping 7
• Kung Fu Panda 2 _ Dub (13h e 15h)
• Piratas do Caribe: Naveg. em Áglfas Misteriosas - Dub (21 h)

; �} (',I. , I I 'I :

A SeLVA LTDA. GUSTAVO SANCHEZ

www.oselvoltda.com

Juro .. Só
tenho olhas
pra "ocê!
�I

WILL LEITE

CARROS2
O astro das corridas Relâmpago McOueen (voz de Owen Wilson) e o incomparável guincho Mate (voz
de Larry the Cable Guy) levam sua amizade a novos lugares em Carros 2, ao atravessar o mundo para
competir na primeira Grand Prix Mundial para determinar quem é o carro mais rápido do mundo. Mas o

caminho para o campeonato é cheio de obstáculos, desvios e surpresas hilariantes quando Mate se vê
envolvido em uma fascinante aventura de espionagem
internacional. Dividido entre ajudar Relâmpago
McOueen na corrida e se enganchar em uma missão de

espionagem ultra-secreta, a extasiante jornada de Mate
o leva em uma caçada explosiva pelas ruas do Japão
e da Europa, seguido por seus amigos e assistido pelo
mundo inteiro. Somando-se a toda essa diversão em

ritmo acelerado há um maravilhoso elenco de carros

totalmente novos que inclui agentes secretos, vilões

ameaçadores e corredores internacionais.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Carros 2 - Dub (13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21 h30)

• Cine Breithaupt 2
• Água para elefantes - Leg (19h e 21 h20)
• Kung Fu Panda 2 - Dub (15h e 17h)

• Cine Breithaupt 3
• X-Men: Primeira Classe - Leg (13h50 e 16h20)
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas

Misteriosas - Leg (18h50 e 21 h30)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Carros 2 - Dub (13h45, 16h30, 19h e 21 h45)

• Cine Garten 2
• X-Men: Primeira Classe - Leg (21h30)
• Kung Fu Panda 2 - Dub (13h30, 15h30, 17h30 e 19h30)

• Cine Garten 3
• Piratas do Caribe: Navegando em

Águas Misteriosas - Leg (13h15, 16h10 e 21 h20).
• X-Men: Primeira Classe - Leg (18h50)

• Cine Garten 4
• Se Beber, Não Case! Parte 2 - Leg (14h15,

16h45, 19h45 e 22h)

• Cine Garten 5
• Qualquer gato vira-lata (14h30, 17h, 19h15 e 21 h1 O)

• Cine Garten 6
• Carros 2 _ Dub (13h, 15h20, 17h40 e 20h)
• Carros 2 - Leg (22h10)

• Cine Mueller 1
• Carros 2 - Dub (13h45, 16h15, 18h50 e 21 h1 O)

• Cine Mueller 2
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas

- Dub (13h15 e 18h30)
• Se beber, não case! Parte 2 - Dub (16h e 21 h15)

• Cine Mueller 3
• X-Men: Primeira Classe - Dub (21 h30)

.

• Kung fu Panda 2 - Dub (13h30, 15h30, 17h30 e 19h30)

Mike Tyson se

casa de novo

o ex-boxeador MikeTyson renovou os votos

com a esposa lakiha. Os dois, 'que estão
casados há dois anos, convidaram centenas

de amigos para urna festa de aniversário

conjunta. Mas, na verdade, a comemoração
era urn disfarce para renovar a união
secretamente. Eles decidiram fazer a grande
festa, porque, em 2009, a cerimônia foi
discreta devido à proximidade com a morte

da filha de quatro anos de Tyson.

As últimas declarações do jogador Pato

quanto à ex, Sthefany Brito, parecem não

ter surtido efeito positivo algum. Mesmo .

dizendo que ela é a mulher da vida dele,
a atriz passou o aniversário em outra

companhia. Comemorando 24 anos,

Sthefany fez uma festa junina em casa e

convidou Igor Raschkovsky para ser seu par.

Bruno Mazzeo curte

Búzios namorando
Prestes a lançar o filme 'Cilada', o engraçado
Bruno Mazzeo viajou a Búzios, para relaxar
ao lado da nova namorada, a atriz Juliana
Didone. Eles passaram o feriadão de Corpus
Christi juntinhos na Região dos Lagos. Bem
à vontade, o casal trocou beijos apaixonados
e se dividiu entre caminhadas na Praia de

Geribá, onde os dois ficaram hospedados,
barzinhos com amigos e compras na

badalada Rua das Pedras.

Grávida. Letícia se

irrita em aeroporto
A atriz Letícia Birkheuer viajou para Buenos

Aires, mas teve problemas no embarque
de volta para casa, naArgentina. Grávida
de seis meses, ela se irritou por não ter

urn atendimento preferencial. No Twitter,
reclamou de forma agressiva. "Quem manda
contar com esse povinho de merda daqui?
Cadê as leisno mundo que protegem
gestantes e deficientes físicos?", escreveu.

HORÓSCOPO

Atores são vistos
aos beijos no Rio
Casal na novela 'Morde &Assopra', os atores

Marina Ruy Barbosa e KlebberToledo levaram

para a vida real o romance da Tv. Eles, que
vivem os personagens Alice e Guilherme no

folhetim das 19h, foram vistos aos beijos no

Rio de Janeiro. A moça, porém, já disse que
não tem nada com o rapaz. "Acho que é mais
a torcida do público", falou à imprensa.

A atriz Camila Pitanga, que vive a romântica

Carol, em Insensato Coração, contou

que faz terapia desde os 16 anos e que
isso a ajuda a manter o equilíbrio. "Fui
fazer terapia porque queria controlar a

ansiedade, e aí vi que eu tinha medo de ficar
doente. Trabalhei não só isso, mas também
o fato de eu ser muito rigorosa comigo
mesma e com os outros", disse.

rol ÁRIES

•• Valorize o trabalho em equipe. Troque ideias e ouça o conselho
dos mais experientes. No amor, é hora de abrir-se para uma

relação mais sólida. Não perca a chance de aprender.

I!a TOURO

e Mostre interesse pela profissão e não se arrependerá. Não

espere muito da vida amorosa neste dia. Tudo indicll que o

romance tende a ficar em segundo plano.

m GÊMEOS

I!!!I Quanto mais envolver-se com seu trabalho, maior será a sua

realização interior. No campo afetivo, é tempo de assumir

compromissos. Não tenha medo de uma relação mais séria.

•
CÃNCER
Todas as suas energias estarão voltadas para o trabalho e

você não deixará nada a desejar. No entanto, no amor, você
,

terá dificuldades para expressar seus sentimentos.

LEÃO
Hoje as coisas vão estar mais claras. Você estará mais

articulado, bem-humorado e com jogo de cintura. Na relação
a dois, você vai sentir firmeza.

VIRGEM
Concentre-se em seus objetivos para conquistá-I�. A carreira

poderá ganhar impulso. Na vida a dois, sua necessidade de

segurança estará em primeim lugaJ: trace metas .

LIBRA

Viagem a trabalho será bem-sucedida. Quem pensa em

voltar a estudar ou aperfeiçoar-se não deve perder mais

tempo. Na vida a dois, a fase é ideal para fazer planos.

ESCORPIÃO
O trabalho de rotina poderá absorver grande parte do seu tempo.
O asIJaI não favorece a intimidade nem a manifestação dos
sentimentos. O romance ficará em segundo plano.

SAGITÁRIO
De algum modo você saberá se ajus�r aos colegas e

colaboradores com mais facilidade e somar forças. No

campo afetivo, você terá a segurança que sempre desejou.

CAPRICÓRNIO
A carreira receberá poderosas vibrações. Eis o momento de
você mostrar toda a sua boa vontade e talento. Porém, não

espere muito da vida afetiva.

AQUÁRIO
O dia será favorável para assumir um cargo de chefia. Não

perca a oportunidade! A segurança também contagiará o
.

romance.

PEIXES
Tudo que envolva seguro ou alguma medida preventiva virá
a.calhar. No que diz respeito à sua. vid3aJT)Qrosa, a fase, , ,

privilegià as relações mais sólidas.
"
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TRADIÇÃO

Barbeiro com
)

muitoo ho
Antenor Gonzaga cuida dos cabelos da
clientela há mais de quatro décadas

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

Onome dele é uma praticamen
te uma tradição em Jaraguá do

Sul. Mesmo que você, leitor, nunca

tenha aparado a barba ou o cabelo
com Antenor Gonzaga dos Santos é

quase impossível nunca ter ouvido
falar nele. Um dos principais barbei
ros da cidade, o profissional possui
uma trajetória de causar admiração.
São 42 anos dedicados à arte de cui
dar da aparência alheia.

O primeiro ponto do municí

pio ocupado por Gonzaga foi no

Rio Molha, logo no início do bair
ro. Naquele tempo ele ainda na

morava a futura esposa e resolveu
. abrir um salão próprio. Nesse perí
ado, as diferenças com a atualida-

de eram muitas. "Fazia a barba dos
homens com uma bacia de água e

depois a água regava as rosas", re

lembra sorrindo.
Além disso, o dia a dia profis

sional contava com a ajuda de má

quinas manuais e navalhas. Hoje;
depois de proibição dos órgãos
sanitaristas, as lâminas podem
ser utilizadas apenas nos cabelos.
Outra evolução vinda na medida
em que os anos passaram foi a

troca dos equipamentos simples
por elétricas. E quem pensa que a

modernização provocou a deban
dada da clientela está enganado.
Nem as facilidades em possuir
instrumentos compactos dentro
de casa mudaram o corre-corre

da barbearia. Há, sim, pessoas que
rigorosamente visitam Gonzaga.

MARCELE GOUCHE

Barbeiro há 42 anos,

Gonzaga atende, ainda

hoje em dia, até 900
clientes no mês

Aliás, a média mensal de atendi
mentos do salão é de surpreender:
de700a900.

Para dar conta de tamanha

freguesia, ele tem a ajuda de dois
parceiros. O filho Alan Jonas e um

cabeleireiro autônomo chamado
Luiz Ferraz contribuem na lida
diária.' Mas, isso é coisa recente.

Afinal, quando Gonzaga resolveu
aceitar o convite do Sesi (Serviço
Social da Indústria) para fazer bar
ba, cabelo e bigode na instituição
que inaugurava no município, o

herdeiro ainda nem havia nasci
do. Depois de 22 anos, a data do
retorno ao estabelecimento pró
prio, outra vez no Rio Molha, ficou
na memória: 6 de abril de 1997,
exatamente no aniversário do fu
turo sucessor.

Atualmente com 30 anos, o filho
é a chance de a barbearia prosperar.
"De repente o Alan segue meus pas
sos, faço gosto que toque o negócio
quando eu parar", avisa Gonzaga.
Entretanto, isso pode demorar a

acontecer. Mesmo oficialmente

aposentado, ele nem cogita aban
danar o trabalho. O amor e o cari
nho às tarefas não deixam. "Possuo
um nome a zelar, não quero nin

guém fora da família gerenciando
isso aqui. É o olho do dono que en

gorda a boiada", enfatiza com direi-

to à citação de ditado popular para
confirmar a decisão.

A reputação, segundo Gonzaga,
engrossa a clientela. "Nunca deixei
de dar o troco certo para ninguém
e também jamais atendi mal uma

pessoa", comenta. A única coi
sa que diminuiu o movimento
no salão atende por estação. Isso

mesmo, no verão a procura cres

ce significativamente em compa
ração ao inverno. Culpa do calor.
Com ele, não há quem não queira
se livrar dos fios em acesso. Já no

frio, eles esquentam e, então, cos

tumam ter meses a mais de vida.

Independente das tempera
turas' Gonzaga está lá, com as

portas da barbearia destrancadas.
O horário é unia regra: das 8h às
11h30 e das 13h às 18h30, de terça
a sexta-feira. Nas segundas-feiras,
durante a manhã, ele se presenteia
com folga. Em compensação, nos

sábados, o atendimento ocupa as

primeiras horas do dia.
Nesses poucos períodos de

ócio, a diversão é arrumar a horta
e o mini-pomar mantido em casa

e brincar com os bichos. Eles são

cinco, três gatos e dois cachorros.
Os felinos Gui e Pinta adoram o re

pouso do dono e aproveitam para
ganhar o mimo do colo. "Adota
ram-me", brinca.

1

II

I

10 do CRAS� rnllharesde catarinenses
ando uma virada na vida.

Muitos catarinenses já encontraram um caminho para melhorar o seu presente e mudar o seu futuro: o CRAS -

Centros de Referência de Assistência Social. Lá, famílias em situação de risco social contam com o apoio de

profissionais especializados e têm acesso a diversos programas de inclusão e oficinas culturais, artísticas, esportivas
e profissionalizantes. Com o CRAS essas pessoas já estão provando hoje que o futuro pode ser melhor.

Mais informações: procure a Secretaria de Assistência Social de sua cidade .

• , ,di
I" I, 'J

•

G o V E R N O F E O E R A L SecretarladeEstado .

da Assistência Social,
Trabalho e Habitação Governo do Estado

PAis RICO!: PAis SEM POBREZA www.sst.sc.gov.br SlNIACATARINA
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ENTRADA DE R$

7.990
+60x g� 499

ENTRADA DE R$

12.790+60x
�;269

• Novo Volante • Para-choques na cor do veículo
• Alarme sonoro de faróísligados

• Porta-malas de 390 litros
• Temporizador do limpador do para-brisa • Para-choque� na cor do veiculo

COMPLETO

A PARTIR DE RS

34.990

COMPLETO

A PARTIR DE RS

52.990

COMPLETO

A PARTIR DE RS

44.990
• Arcondicionado digital • AírBog Frontais • Freios ABS
• Cd p/ayercom Bluetooth • Trio Elétrico • Faróis de Neblina
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C3 GlI 1.4 2008
COMPLETO
29A90,OO

Taxas compartilhados com o mercado

GMNECTRA ELEGANCE 2.0
2006 COMPLETO/AR/DIGITAL

R$3S.900.00

3370·7500
Rua Wal,ter Marquardt, 2670

FIATJIDEA ELX 1.4 2007
·COMPLETA
1$31.450,00

Carros com procedência

FORD/COURIER 1.6 l 2006
METALlCANV R$18.990JOO

SCENtC AUTENTIC 1.6 2005
COMPLETA R$25,990,00

Transparência no negociação

PEUGEDT 2061.0
SENSATION 2004 COMPLETO

R$18.S90,OO

Celta 1.0 2P - 60%

Ford KA 1.6 - 50%

Buggy BRM M8 - 80%

Pkk-llp Courier - 60%

Saveiro 1.6 - 60%

Buggy BRM M8 - 90%

r 00

R$15,44ó;PO', RS 277,09
R$15.744,00 RS 282,55
RS 16.204,00 RS 290,80
RS 17.050,00 RS 305,99
RS 19.995,00 RS 358,84
RS19.476,00 RS 349,52
RS 20.034,00 RS 359,54
RS 22.495,00 RS 403,70

R$ 518,62
l·alO"p.rc.l, R$678,61

R$ 70.000,00 RS 532,00 R$ 412,00 R$598,62 RS 453,79
l'alil'parcela R1671,00 RS 55�00 R$ 738,61 R$59J,79

RS 60.000,00 RS 456,00 R$353,14 R$5H,10 RS 388,97
l�al()ilpar(ela R$576,1lO RI47l,14 Rlm,lO RI508,97

RS 50.000,00 RS 380,00 RS 294,29 R$427,59 R$ 324,14
laal()lpar<ela I R$ 480,00 R$394,29 R$m,59 R$424,l4

2009 - Preto - Flex - Ar-quente, Desembaçador Traseiro,

2008 - Branca - FI ex - Protetor de Caçamba.

4 Panas Exclusive 2.0

r�lt'�/j�UlifLJ

2009 - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espeíhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Faróis de Neblina, Sensor de Estacionamento Dianteiro
e Traseiro, Acendimento Automático dos Faróis, Cd Player Freios
Abs, AirBag II, Bancos em Couro, Piloto Automático, Computador de
Bordo,

E·mail:

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

llEPHESENTMHf AUTORllIH'O EM JARAGuA 00 SUl E REGIÃO

MOTOS 60 MESES
S/ire, Serviços Ltda

Rua: João Januário Ayroso, 80 sala 03 - Jaraguá do Sul- se

Fones: (47) 3371-8153/9620-8384/9651-4220
Contato com: Elsio F. Russi e ou RoseleneCARTA DE CRfDlTO CRtDITO PARCELA

Honda NXR 150 Bros - ES R$ 9.830,00 RS199,70
Yamaha XTZ 125 - E RS 9.400,00 R$190,96
Honda NXR 150 Bros- K5 RS 9.270,00 R$188,32
Yamaha XTZ 125 - K RS 8.990,00 R$182,63
Honda CG 150 Tltan EX - Mix RS 8.540,00 R$ 173,49
Honda CG 150 Iitan ES - Mix RS 7.970,00 R$161,91
Yamaha 125 YBR - ED RS 7.960,00 R$161,70
Honda Biz 125 + R$ 7.830,00 RS159,06
Honda CG 150 TItan K5 - Mix R$ 7.440,00 RS151,14
Hondã Biz 125 ES R$ 7.150,00 RS 145,26

Consórcio
UNIA

Aqui seu sonho é real
I wír'i��ww� unaocat com.br I 0800727 8800 �!I;

Palio Weekend Elx 1.4

I Iff;:.'" n $l"�j f""'�WUI/I, IH/11m::) 1&,,1d, !",gplU

2010 - Vermelho - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Eléticos, limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Uga-Úwe, Som Mp3, Faóis de Neblina,
Computador de Bordo.

Ka Gt 1.0

.IPi/1 '//I'jlnill$ 11�!f"'f�1 1/IJ""dh,'Wb
I

. r I/UU I�,. tWI U �I 'U IlJIIl

2005 - Preta - Gasolina - Ar Quente, limpador e Desembaçador
Traseiro,

Vectra GT 2.0 MT

f'� dU')(" (,q!j dlr�&
1111. d'" . ,,/�, �I, li,Ad·

2008 - Cinza - F!ex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráullca,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desernbaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve 17", freios ASS, Air 8,ag Duplo, Faróis de
Neblina,

2P - 2001 - Branco - Gasolina - Travas Elétricas, Alarme, Limpador e

Oesernbaçador Traseiro, Ar-quente.
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3372.0048
3370.8622

Aberta de Segunda a Sexta-feira
das 8h30 às 1.2h.

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

I'

VEIC:ULOS
JARAGUÁ DO SUL I CENTRO

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1014
www.hpjs.com.br
hpcarseeyahoo.com.br

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

R$28.800,00

VECTRA EXP 2.0 MPFI FLEX
.

MEC 2008 R$39.800,00
KA 1.0 8V FLEX 3P 2010

R$24.800,00

VOLKSWAGEN GOL 1.0 MI 8V
TOTAL FLEX 4P MANUAL G.IV

2008 R$22.800,00

iii' '". , iii

CHEVROlET ASTRA 2.0 MPFI
ADVANTAGE 8V' FLEXPOWER

4P MANUAL 2008 R$32.800,00
GOL 1.0 TREND 09

R$29.800,00 COMPLETO

.

XSARA PICASSO EXC 2.0 16V
MEC 2002 R$24.800,00

::z::
c::c
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IMÓVEIS
PARTAMENTOS

• VENDE-SE Apartamento 3 quartos
em Joinville, bairro Boa Vista. Troco

por apto com-3 quartos no Centro de

Jaraguá do Sul. Tr: 9917-3771

• 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..

• CZERNIEWICZ Vende-se apartamento
com 3 quartos (1 suíte), sala 2

ambientes, sacada com churrasqueira,
2 vagas para garagem. Entrada +

parcelamento direto. Tr: 9159-9733.

ASAS
·ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se casa de

alvenaria 100 m2, terreno 420 m2, 3

quartos, sala, cozinha, WC, área de

serviço, garagem com churrasqueira,
livre de enchente. Liberada para
financiamento. Estuda se propostas
Tr:8425-6491 ou 3374-2075.

• SCHROEDER - Vende-se imóvel terreno

2.000 m2, com galpão de 220 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,
parcela nato, suíte máster com hidra,
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 ítaperna/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. Tr: (47)
8825-7730.

• GUARAMIRIM Vende-se Casa centro de

Guaramirim, com 233 m2 área útil, 540

m2 terreno, estuda proposta. Tr: 8448-
8644.

• GUA�AMIRIM 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.

• VILA LENZI VENDE-SE Casa com 233 m2 e

terreno de 1.819 m2, mais área de festa

.com piscina, garagem para 4 carros,

área verde, com 1 suíte, 3 quartos, 2

banheiros, á 3 minutos do centro, R$
370.000,00. Tr: 3275-4811 47 9615-
9970 ou 9245-7365.

• FIRENZE Vende-se casa nova 100 m2

com Terreno 364 rn-', R$149.000,00. Tr:
8443-3633 ou 9918-9996

• VENDE-SE Casa 2 dormitórios, excelente
área para festas, garagem, condomínio
fechado. Possibilidade de financiamento

bancário. Aceito carro no negócio R$
155.000,00. Tr: (47) 9215-0199 (creci
11799) v I:"{ ,.

�'
... '."( '1'-:,;') '�',

CASAS
• GUARAMIRIM Vende-se casa de alvenaria

com 180 rn-, e terreno medindo 1697
m2 no Bairro Corticeira com escritura.

R$ 140, 000,00, aceito imóvel de menor

valor na negociação ate R$ 70, 000,00
que seja em Jaragua do Sul ou no centro

de Guaramirim, Aceito proposta. Tr:

8482-0042 com Pablo após as 14:00 hs

• ARAQUARI Vende-se terreno de 3.814

m2, com casa de alvenaria, todo cercado,
de frente para a lagoa Santa Cruz na

Barra do itapocu. Aceito troca por terreno.

ou casa em Jaraguá do Sul e região. R$
180.000,00. Tr: 3273-5673 1 9183-
4220.

CHÁCARA
• RIO CERRO II - 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.

• SANTA LUZIA Vende-se sitio, região
Grata Funda. Valor á combinar. Tr:

8820-0066.

• SCHROEDE8 Vende-se ou troca

chácara por casa em Jaraguá do Sul,
em Rancho Bom, terreno com 70.674

m-', com duas casas, 3 lagoas. Pomar

de frutas. Tr: 9148-2'677.

-

LOCAÇA0
• APARTAMENTO NOVO Aluga-se com 2

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

• SALA COMERCIAL Aluga-se própria
para mercado ou concessionária, com

estacionamento, região central de
Canoinhas. Tr: 8868-5$22.

• APARTAMENTO Aluga-se com 80 m2

3 quartos, sala, cozinha, banheiro e

lavanderia independente. Rua: Max

Wilhel�) 837 .prédio azul. Tr: 3371-

6021

• GALPÃO COMERCIAL Aluga-se galpão
na Vila Lalau R$1000,00. Tr: 9918-
9996.

SALAS COMERCIAIS
• LOJA 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.

• CLíNICA vende-se, de Estética com

Salão de Beleza, clientela formada.

R$55 OOO,OO(aceito automóvel no

negócio) Tr: 9946-349.

• MINI MERCADO vende-se, em

funcionamento. R$19.500,00. Tr:
9112-3947.

• RESTAURANTE vende-se, com clientela

formada, Rio da Luz. Tr: 3370-3599.

• PONTO COMERCIAL vende-se, para
mercado, ótima localidade, com

clientela formada. Tr: 3372-1055 ou

8407-0190.

• USINAGEM Vende-se contendo

maquinário para usinagern pronto
para funcionar Acompanha material
de escritório como computadores e

carteira de clientes. Tr: 9993-7632

(Adilson)

• PIZZARIA SCHROEDER vende-se
no centro, toda equipada e ótima
clientela. tr: 9973-9664

TERRENO
• SCHROEDER Vende-se Terreno de

3000 m2 para residência, próximo de

asfalto, creche, escola, mercado etc;
área urbana, lugar sossegado, livre de

enchente e deslizamento, distancia
até DG WEG, 6 km - R$ 130.000,00
Tr: 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.
• SCHROEDER Vende-se Terreno de

aprox.3000 m2, para residência, valor
a combinar. Tr: 9124-7715

• JOÃO PESSOA - Vende-se 'Lote de

325,00 m2 - Residencial Marajoara II
- R$ 68.000,00 - Somente à vista. Tr:

t47) 8825-7730.

• GUARAMIRIM - Vende-se Terreno

loteamento São Francisco, R$
58.000,00 á vista. Tr: 3372-5413 ou

9118-1799.

VENDE-SE
MERCEARIA
R$ 19.500,00

A vista
Tr: 9112-3947

VENDE-SE
PIZZARIA

Centro de Schroeder.
Toda equipada e

ótima clientela.
Tr:9973-9664

Vooê tem um imóvelP
Quer alugar seu imóvelD
Não sabe com quemP OomoP
Nós temos a solução.

Anuncie. aqui!
(47) 2106-1919

1-
I�

www.ocorreiodopovo.Go�.b�·
'" '. t ., (. .. f ..., � , ,. � i'. ti. �.. I t " "

.. ':.:
"
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•
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VENHA COMEMORAR COM A GENTE A CHEGADA
DO NOVO CITROEN C3 PICASSO. HAPPY HOUR
TODOS OS DIAS A PARTIR DAS 1 7H.

cCRÉATIVE TECHNOLOGIE

1- Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. 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% + 36 parcelas fixas com ta:xa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. Citroên C4 GLX 1.6 10/11 com
valor à vista de R$ 54.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% + 24 parcelas fixas com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição
financeira específica) + IOF. Citroên C4 Palias GLX 2.0 10/11 com valor à vista de R$ 59.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% + 36 parcelas fixas 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
& ,ap'�ovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. Ofertas válidas até 03/07/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas.

co
N

.._

-
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IMÓVEIS
APARTAMENTOS
• JOINVILLE Vende-se Apartamento 3

quartos, bairro Boa Vista. Troco por
apto com 3 quartos no Centro de

Jaraguá do Sul. Tr: 9917-3771

• JOÃO PESSOA VILLAGE STARK Vende-se
2 aptos c/ 2 quartos por R$114.900,00
cada. Entrada R$14.900,00, restante
financiado pela caixa econorruca

federal. Entrega em maio deste ano. Tr:

9233-8008 com Fábio.

• CZERNIEWICZ Vende-se apartamento
com 3 quartos (1 suíte), sala 2

ambientes, sacada com churrasqueira,
2 vagas para garagem. Entrada +

parcelamento direto. Tr: 9159-9733.

CASAS
• ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se casa

de alvenaria 100 rn-', terreno 420 m2,
3 quartos, sala, cozinha, WC, área de

serviço, garagem com churrasqueira,
livre de enchente. Liberada para
financiamento. Estuda se propostas
Tr:8425-6491 ou 3374-2075.

• SCHROEDER - Vende-se imóvel terreno
2.000 m2, com galpão de 220 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
Ir: 3372-1765 ou 9109-9085. Aceita
troca por apto em Jaraguá e ltapema/
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. Tr:

(47) 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.

• VILA LENZI VENDE-SE Casa com 233
m2 e terreno de 1.819 m2, mais área
de festa com piscina, garagem para
4 carros, área verde, com 1 suíte, 3

quartos, 2 banheiros. á 3 minutos do

centro, R$370.000,00. Tr: 3275-4811
47 9615-9970 ou 9245-7365.

• FIRENZE Vende-se casa nova 100 m2
com Terreno 364 m2. R$149.000,00. Tr:

8443-3633 ou 9918-9996 .

• VENDE-SE Casa 2 dormitórios, excelente
área para festas, garagem, condomínio
fechado. Possibilidade de financiamento
bancário. Aceito carro no negócio
R$155.000,00. Tr: (47) 9215-0199

(creci 11799)

• • • f

CHÁCARA TERRENO
• RIO CERRO II - 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.

• SCHROEDER Vende-se Terreno de 3000
m2 para residência, próximo de asfalto,
creche, escola, mercado etc; área urbana,
lugar sossegado, livre de enchente e

deslizamento, distancia até DG WEG, 6
km - R$130.000,00 Tr: 9124-7715

• JARAGUÁ 99 - Vende-se Terreno
com área de 317 m-; 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.

• SANTA LUZIA Vende-se sitio Região
Grota Funda. Valor á combinar. Tr:

8820-0066.

• SCHROEDER Vende-se ou troca
chácara por casa em Jaraguá do Sul,
em Rancho Bom, terreno com 70.674

m-', com duas casas, 3 lagoas. Pomar
de frutas. Tr: 9148-2677.

LOCAÇÃO • JOÃO PESSOA - Vende-se Lote de
325,00 m2 - Residencial Marajoara II -

R$68.000,00 - Somente à vista. Tr: (47)
8825-7730.

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

• APARTAMENTO NOVO Aluga-se com 2

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

• SALA COMERCIAL Aluga-se própria
para mercado ou concessionária, com

estacionamento, região central de
Canoinhas. Tr: 8868-5822.

• QUARTO EXTERNO Aluga-se em casa

de família com cama, geladeira e

um fogão disponível na área de
festas. (uso do banheiro junto com a

família), livre de aluguel, luz é água
uma pessoa R$200,00 2 pessoas
R$180,00 cada Tr: 8826-2565.

• APARTAMENTO Aluga-se com 80 m2
3 quartos, sala, cozinha, banheiro e

lavanderia independente. Rua: Max

Wilhelm, 837 prédio azul. Tr: 3371-
6021

• GALPÃO COMERCIAL Aluga-se galpão
na Vila Lalau R$1000,00. Tr: 9918-
9996.

VENDE-SE INDUSTRIA:
DE CONFECÇÃO i

montado em atividade na cidade de I

Jaraguó do Sul a 5 anos atuando no

segmento de Modo feminina com

faturamento médio de torno de
R$120.000,OO mês. Motivo: Particular.

Tr: {47} 8457-8549

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: Das 19h às 04h.
Rua Joaquim Francisco
de Paula, 1058.
'Chico de.Paula

t, ••••

SALAS COMERCIAIS
• LOJA vende-se, ótima oportunidade,

loja com estoque e roupas, calçados
e móveis, com clientela formada,
por apEfilas R$25.000,00. Motivo

mudança. Aceita carro no negócio, há

possibilidade de negociação. Tr: 3371-
9604 ou 9188-3815 com Elisa.

• CLíNICA vende-se, de Estética com

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

negócio) Tr: 9946-349.

• MINI MERCADO vende-se, em

funcionamento. R$35.000,00. Tr:

9112-3947.

• RESTAURANTE vende-se, com clientela
.

formada, Rio da Luz. Tr: 3370-35$9.
• PONTO COMERCIAL vende-se, para

mercado, ótima localidade, com

clientela formada. Tr: 3372-1055 ou

8407-0190.

• USINAGEM Vende-se contendo

maquinário para usinagem pronto
para funcionar Acompanha material
de escritório como computadores e

carteira de clientes. Tr: 9993-7632

(Adilson)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUARTA.FEIRA, 29 DE JUNHO DE 2011 I NEGÓCIOS I 7

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

Suíte + 2 dorm e demais dependência, 2 sacadas 1 com chur

rasqueira, 1 garagem, Hall de entrada, elevador, portão eletrôni
co. Totalizando 110.06m2. R$185.000,00 Estudo propostas.

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
Superior: Gestão da Tecnologia da Informação

Inscrições para o vestibular: 20 a 27/06
Prova: 02/07 Inrcio das aulas: �8/07

.. Oratória
Período: 11 a 15/07/11

.. Excel Avançado
. Período: 04/07 a 10/08/11 senac

•• Suíte + 1 dorm e demais dependências, 2 sacada com churrasqueira,
1 garagem, Hall de entrada, elevador, portão eletrônico. Totalizando

99,62 m2. De R$165.00C,00 por R$150.000,00. Estudo propostas .

.. Fotografia Digital
Período: 08/08 a 14/11/11

.. Técnito em Enfermagem
Início: 11/07/11 ótimo no seu currículo

.. Técnico em Segurança do Trabalho
''licio: 18/07/11

.. Técnico em Manutenção e Suporte em Informática
Início: 18/01/11

.. Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho

Início: 15/08/11
.. Especialização Técnica em UTI

Início: 16/08/11

... Contato: fones= 9662 09.85 ou 3370 6042.
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3372·1070 I 3370·4714 I 9125·2008
automóveis Rua Walter Marquardt, n° 1850

,

Bairro 'Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul.

SANDERO
. AUTHENTIQUE

HI-FLEX 1.0 16V SP 09

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

IDEA ADVENT. LOCKER
1.8 MPI FLEX SP 10

.

C4 PALLAS' 201 o 2.0
FLEX

CORSA SEDAN SUPER
1.0 MPFI4P 99 GNV

PALIO CELEBRATION 1.0
FIRE FLEX 07

STRADA TREKKING 1.4
MPI FIRE FLEX 8V CE 2010

SAVEIRO CL 1.6 MI C
1.61997

SIENA 1.0 EX 1.0 MPI
FIRE FLEX 8V

206 FELlNE 1.4
FLEX 8V SP

206 SW PRESENCE
1.4 FLEX 8V SP'

PALIO EDX 1.0 MPI4P
1996·

(OURIER 2008 (4 PAlLAS 2009 GLX
AU OMATICO

FIESTA STREET 4P 2003
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RETRATO DA DESIGUALDADE

Vivendo na mais"extrema pobreza
� 't

"''ir

\
'li'

if;:"

.,
Isaías F.rancisco

Lino, morador
em Guaramírím,
nãotemnem

água encanada e

sobrevive do que
ele mesmo planta
GUARAMIRIM

ELISÂNGELA PEZZUTTI

De acordo com relatório da ONU

(Organização das Nações Uni

das) divulgado em novembro do
ano passado, pelo menos 8,5% da

população brasileira, ou seja, qua
se 16 milhões de pessoas, vivem na

mais extrema pobreza. No bairro
Nova Esperança, em Guaramirim,
Isaías Francisco Lino, 48 anos, é
mais um integrante desta parcela da

população excluída da sociedade.
Em um barraco de chão batido,

erguido por ele mesmo no meio
do mato, sem luz elétrica, água
encanada ou qualquer espécie de

.

conforto, Isaías apenas sobrevi
ve. O rádio de pilha não funciona
mais há algum tempo e o contato

com familiares quase não existe.
Com facilidade para se expressar,

MARCELE GOUCHE

Isaías vive completamente sozinho, em um barraco no meio do mato

ele conta que nasceu em Schro

eder, mas mora em Guaramirim
há muitos anos. É separado e tem

quatro filhos - três casados e resi
dentes no bairro Corticeira e outro

solteiro, que mora em Joinville. uÉ
um sistema de cada um por si",
diz, se referindo à sua família.' A
única companhia que Isaías tem

são dois cães que vivem com ele.

"Estudei só até a segunda série,
porque eu e meus irmãos tínha
mos que ajudar o pai na planta
ção de banana", relembra. Para

conseguir alimentos, Isaías planta
aipim, batata, vende bananas e,
às vezes, recebe ajuda de alguns
moradores da região. A água que
bebe vem de um poço, também
feito por ele. Apesar de afirmar

que a água é limpa, basta dar uma

olhada para constatar o contrá

rio. É uma água insalubre, escura

e com muitos insetos. Dois ratos

mortos já foram retirados do poço,
mas a única doença da qual Isaías
se queixa são as dores na coluna.

Apesar da situação precária em

que vive, ele fez questão de dar à

reportagem do O Correio do Povo

algumas batatas de sua plantação
de subsistência.

Ajuda não
so6citada

A assistente social da Secreta
ria Municipal do Desenvolvimento
Social e Habitação, Cristiane Mus

sinato, informou que Isaías nunca

procurou a Prefeitura para solicitar
auxílio. uAno passado ele veio até
nós porque havia perdido os do
cumentos e queria fazer a segunda
via da carteira de identidade, mas

nunca solicitou nenhum outro tipo
de ajuda", diz Cristiane. "Descobri
mos o Isaías em 2009, quando um

sobrinho dele, na época com 37

anos, faleceu. Através do sobrinho,
que morava no barraco junto com

o tio, .tomamos conhecimento da
existência do Isaías", completa. O
morador admite que nunca procu
rou ajuda do poder público.

De acordo com Cristiane, Isaías
sofre de alcoolismo e se recusou a

fazer tratamento. A assistente social
se comprometeu em procurá-lo
novamente. "Vamos oferecer a ele
os nossos serviços, mas nossa inter

venção tem um limite e não pode
mos obrigá-lo a nada", ressaltou.

Mais de 70% dos professores voltaram ao trabalho, afirma a SDR
Segundo a SDR (Secretaria de

Desenvolvimento Regional), aproxi
madamente 70% dos professores da

região - Jaraguá do Sul, Guaramirim,
Corupá, Schroeder e Massaranduba
- já estão de volta ao trabalho. No

total são cerca de 750 profissionais
atuando nas 32 escolas da rede esta

dual nos cinco municípios. Destas,

27 unidades estão atendendo par
cialmente e 214 professores conti
nuam parados.

A diretora financeira do Sinte

(Sindicato dos Trabalhadores em

Educação), Cristiane de Oliveira

Müller, disse que não poderia con

firmar o número exato de professo
res que ainda aderem ao movimen-

to, já que nem todos comparecem
aos atos promovidos pelo Coman
do de Greve. Cristiane informou

que, até agora, o Sinte não recebeu
nenhum comunicado oficial do

governo sobre uma folha de paga
mento suplementar, já que os dias
de paralisação foram descontados
dos professores. "Tem professor

em fin'al de carreira que recebeu

R$ 700, menos da metade de seus

vencimentos", diz. USe não houver

pagamento dos dias descontados,
não haverá reposição das aulas. Se
não tivermos 200 dias de aula, o ano

letivo pode ser perdido", completa.
Ontem à tarde, professores rea

lizaram um ato em frente à Secreta-

ria de Educação, em Florianópolis.
Uma reunião dos grevistas com

um representante do governo es

tava agendada para às 21h de on

tem, no Centro Administrativo. Na

próxima sexta - feira, professores
da região de Iaraguá do Sul reali
zam nova assembléia em local e

horário a serem definidos.

Aquece o corp

AIS
doa

Mcrrsot

PONTOS OE ARRECADAÇAO: O Correio do Povo [Lunender I Postos Mhne I Marisol I Weg
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VACINAÇÃO

para ganhar a "gotinha"
Até agora, Jaraguá
imunizou 90% das

crianças contra a

poliomielite; já em

Guaramirim, meta

foi ultrapassada

JARAGUÁ DO SUL

PEDRO LEAL

Acampanha Nacional de Va

cinação contra a poliomie
lite encerra nesta sexta-feira,
10, e Iaraguá do Sul ainda não

alcançou a meta de imunizar
9.984 crianças. Até a manhã de

ontem, 8.987 meninos e meni
nas com idade entre zero e cinco
anos haviam recebido a gotinha,
o equivalente a 90% da meta.

Já em Guaramirim, a meta já
foi ultrapassada. Até ontem, 2.731

crianças foram vacinadas, sendo

que o estimado era que a dose fos-
.

se recebida por 2.630 pequenos. A

orientação do Ministério da Saúde
é que os municípios devem atin

gir, pelo menos, 95% da meta.

Segundo a enfermeira res

ponsável pela campanha em

Guaramirim, Maria Fernanda

Pacher, os números passados
pelo Ministério da Saúde são

estimativas, e às vezes diferem
da realidade dos municípios. O
diretor de Vigilância em Saúde
de Iaraguá do Sul, Walter Cla
vera, pede para que os pais não

esqueçam de levar os filhos aos

15 postos de saúde com sala de
vacina do município. É obriga
tório levar a carteira de vacina

ção' pois as equipes verificam
se todas as doses estão em dia,
como os reforços da imuniza

ção contra a gripe.
Em Guarainirim, além da

vacinação contra a paralisia in

fantil' durante toda a semana

crianças com idade entre seis
meses e dois anos devem re

tornar aos postos de saúde do
Centro, Corticeira e Rio Branco

para receber a segunda dose da
vacina contra a gripe.

EDUARDO MONTECINO

I,

Para receber a vacina contra a paralisia infantil, pais devem levar a carteira de vacinação da criança

Política Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional". .

As discussões levantadas du
rante o encontro municipal se

rão levadas à Conferência Esta
dual do segmento que acontece

em agosto, em Florianópolis.
As inscrições são gratuitas e

estão abertas até hoje. Interessa
dos precisam preencher a ficha
de inscrição no site da Prefeitu
ra (www.jaraguadosul.sc.gov.br).
Cerca de 200 pessoas são espera
das para o evento. Mais informa

ções podem ser obtidas através
\

do telefone (47) 2106-8285.
Apontamento: 181086/2011 Sacado: GEllTO COM DE GELO LIDA Endereço. RUA BENJAMlM PRADI 94 . FUNDOS -

Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-415 Credor: BOOZ SERVICOS EMPRESARIAlS LIDA ME Portador: COM-DE EMBAL
SUCATAS Espécie: DMI - N° Titulo: 002988-01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2319,20 - Vencimento: 22/05/2011

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL-ESTADO DE SANTA CATARINA

Tabelionato do Município e Comarca de }araguá do Sul
- Carlos Fabricio Griesbach, Tabelião

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca nO 1589
Telefone: (47) 3273-2390· Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

Segurança alimentar
f'

é tema de conferência
Tabelionato Griesbach

Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CG}/SC, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a

contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecerpor escrito os motivos da sua

recusa, dentro do prazo legal, FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 180747/2011 Sacado: BRASIL SUL EMBALAGENS IlDA Endereço: RUA MATHIAS RUYSAN 400 - ILHA
DA FIGUEIRA - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89258-340 Credor: BAHR PAPEIS IlDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo:
1139/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.l31,00 - Vencimento: 08/06/2011

O Conselho Municipal de Se

gurança Alimentar e Nutrícional
e a Prefeitura de Jaraguá do Sul

promovem no Cejas (Centro Em

presarial), promovem na próxi
ma quinta e sexta-feira (dias 30

e 10), a 1 a Conferência Municipal
de Segurança Alimentar e Nutri-

.

cional. De acordo com os orga
nizadores, o objetivo é discutir o

tema, entre os profissionais que
atuam no setor alimentício, além
de representantes de escolas, as

sociações de moradores e igrejas.
Na quinta-feira, o encontro

acontece das 19h às 22h, e na

sexta, das 8h às 12h e das 13h30
às 17h. "Alimentação adequada
e saudável: direito de todos" é
o tema central da conferência
e será abordado pelo médi
co endocrinologista Dalisbor
Marcelo Weber Silva durante a

palestra de abertura, às 20h de

quinta - feira. No dia seguinte, ""'Ullml",mm""""",,,,,"/lN,"""/I''''''-
1I__,/IIfI/1iII1/

estão programadas três oficinas ,_,...,.

dentro de tudo

específicas: "Avanços, ameaças
Fique por

na regiãO
que acontece

e perspectiv�s para a efetivação 't:!I,��ml'�IiJiwt:,t,%IlII®,1:t'" I

do direito humano à alimenta-@ocorreiOdOPOVO\1cão adequada e saudável e da
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Apontamento; 181101/2011 Sacado: CLOOS E DEUMA DO BRASILIlDA Endereço: RUA OSCAR SCHNEIDER i777 SALA
02 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-640 Credor: TRANSPORTES WALDEMAR IlDA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 759920 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 313,07 - Vencimento: 15/06/2011

Apontamento: 181109/2011 Sacado: DUIECH SERVICOS IlDA ME 'Endereço: RUA DOS IMIGRANTES, - Iaraguá do SuI
SC - CEP: 89254-430 Credor: CORTIACO METALURGICAIlDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 5759/01- Motivo: falta

'

de pagamentoValor: R$ 608,88 - Vencimento: 16/05/2011

Apontamento: 181117/2011 Sacado: FABIO JEFERSON N. CHAGAS Endereço: JOSE EMMENDOERFER 159 - Iaraguã do
SuI-SC - CEP: - Credor: CENTRO FORM COND LES aDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 24036 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$163,25 - Vencimento: 15/05/2011

Apontamento: 181105/2011 Sacado: FLEX - ACAO CONFECCOES IlDA Endereço: R PAULlNA DEMAIHE PICOm 81 -

JARAGUADO SUL - CEP: Credor: MALWEE MALHASIlDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 1022802008 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 670,96 - Vencimento: 11106/2011

Apontamento: 181143/2011 Sacado: FLOR DE LlZ!NO E COM DE CONFECCOES L Endereço: RUA FELlCIANO BORTO
L1NI 389 SALA03 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89260-180 Credor: FIORELLAPRODUTOS TEXTElS IlDA Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 1003766 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 783,60 - Vencimento: 16/06/2011

Apontamento: 180727/2011 Sacado: GABRIEL LOPES PIRES Endereço: OUMPIO JUNKES 50 - Jaraguá do SuI-SC - CEP:
89258-700 Credor: CENTRO FORM CONO LES IlDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 28165 - Motivo: falta de

pagamento Valor: R$ 228,00 - Vencimento: 10/05/2011

Apontamento: 189893/2011 Sacado: GRAFICOP COPIAS E IMPRESSOS IlDA Endereço: RUAWALTER MARQUARDT 623
SALA 3 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-700 Credor:VJM MANUTENCAO EM EQUlPAMENTOS IlDA Portador: - Es

pécie: DMI - N° Titulo: 18476-7 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ L442,35 - Vencimento: 12/06/2011

Apontamento: 180765/2011 Sacado: GRAZIELA FURQUlM LEAOVENERO Endereço: RUAARTHUR ENKE 475 - AMlZA
DE - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: MARI1\ADELAlDE FLORES EPP Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
83474/01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$140,68 - Vencimento: 28/05/2011

Apontamento: 180722/2011 Sacado: IVANlLDO CUBAN Endereço: MATIAS RUYSSAN N 153 - Iaraguã do SuI-SC - CEP:
89258-340 Credor: CENTRO FORM CONO LES IlDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 27980 - Motivo: falta de

pagamento Valor: R$ 288,00 - Vencimento: 10/05/2011

Apontarnento: 180903/2011 Sacado: JAYRO BAC{(MOTOS E PECAS IlDA ME Endereço: RUA JORGE LACERDA208 SALA
02 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: JEFEX COMERCIO DE EQUlPAMENTOS DE SEGURANCA LIDA Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 00416001lA - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 526,40 - Vencimento: 13/06/2011

Apontamento: 180610/2011 Sacado: LAURITA SCHMID Endereço: ESTRADA PEDRA DE AMOLAR 1500 - CORUPA-SC -

CEP: 89278-000 Credor: SILMAQ S/A Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 37443*003 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 385,00 - Vencimento: 08/06/2011

Apontamento: 180867/2011 Sacado: MARLI DOS SANTOS PONSTEIN Endereço: R.OUMPIO JUNKES 110 - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: 89258-700 Credor: OESA COM E REPRES IlDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 5882497U - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$196,50 - Vencimento: 07/06/2011

Apontamento: 180736/2011 Sacado: VERONlCA GESSER Endereço: FREDERICO CURI ALBERTO VASEL 324 - JARA
GUÁ DO SUL-SC - CEP: 89259-560 Credor: CONOOMINIO RESIDENCIAL ORION Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
301B042011- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 93,97 - Vencimento: 1'0/05/2011
---------------------j---- ..

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

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 29/06/201L

Jaraguá do Sul (SC), 29 de junho de201L

Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 15

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PONTO DE VISTA

I

Na terça-feira da semana passada
cinco estudantes tentaram entrar

pelo telhado do Pantanal Shopping, em

Cuiabá, para assistir ao filme "Namora
dos para sempre" e caíram de uma al
tura aproximada de oito metros. Uma
adolescente de 12 anos morreu na hora
e outro de 14 morreu no hospital. Ou
tros dois foram encaminhados ao hos

pital sem risco de vida e o quinto adoles
cente não sofreu ferimentos. Segundo
informações da polícia e da imprensa,
os estudantes saíram de uma escola

evangélica situada ao lado do shop
ping e entraram por uma das saídas de

emergência, localizada no terceiro piso
do prédio, invadindo uma área técnica e

restrita, com acesso ao telhado do sho

pping, o qual cedeu. Suponho que, pela
idade e por estarem vindo de uma es

cola, sabiam ler e sabiam, também, que
estavam fazendo a coisa errada.

Entretanto, para minha surpresa, em

reportagem que assisti pela' televisão,
uma mulher, que não lembro se era mãe,
tia ou irmã de uma das vítimas, esbra

vejava contra o shopping dizendo que a

responsabilidade pelos garotos terem en

trado em área restrita e subido no telhado
era do próprio estabelecimento.

E
Que fique bem claro que não estou,

aqui, duvidando ou desdenhando a dor
dos familiares dos adolescentes. O que
me incomoda é a inversão de valores que
estamos vendo com mais frequência a

. cada dia. Um dos familiares dizendo que
'a morte ou as lesões dos adolescentes é

culpa do shopping quando quem infrin

giu todas as regras e desrespeitou as nor

mas mais comezinhas de educação foram
os próprios garotos parece-me fruto de

pura inversão de valores.
Ou seja, em vez de assumirmos nos

sas responsabilidades, jogamo-las, sim

plesmente, para outros, independen
temente das consequências. Ou, talvez
ainda pior, damos mais valores a coisas
fúteis e materiais do que àquilo que pode
servir de aprimoramento pessoal ou da

humanidade, como educação, respeito às

pessoas e às regras e reflexão.
E essa inversão de valores não se res

tringe ao Mato Grosso, obviamente.
Em Guararnirim, o prefeito e sua tru

pe em vez de mostrarem as cartas e se

defenderem adequadamente, preferiram
, obstaculizar o prosseguimento da Comis

são de Investigação da Câmara de Verea

dores, demonstrando que nada querem
esclarecer de fato.

'

ALEXANDRE MARCARINI, CPF n° 038.311.709-75, re

sidente na Rua Frederico Todt, n° 295, Jaraguá do Sul/

SC, DECLARA para os devidos fins de direito que per
deu 03 blocos de notas de serviço, numeração 000148

a 000250, da empresa Marcatur Transporte e Turismo,
CNPJ n° 06.255.503/0001-94, sendo uma parte de um

bloco utilizado e as demais notas sem utilização, confor

me boletim de ocorrência registrado em 22 de junho de

2011 na Delegacia da comarca de Jaraguá do Su/SC.

s
Em Iaraguá do Sul, os vereadores

(alguns) fazem ouvidos moucos a quem
os elegeu e insistem em aumentar o nú
mero de edis enquanto faltam médicos
na rede pública.

Algumas pessoas acham normal ter

metade da família da prefeita em cargos
de confiança na prefeitura.

Vereadores recebem mais de R$ 7.000

por mês por duas sessões na Câmara en

quanto o salário mínimo nacional para 44 '

horas corresponde a R$ 545.

Políticos mudam de partido como tro

cam de roupa.
Um partido novo está sendo criado de

cima pra baixo e com sérias suspeitas já
na arrecadação das assinaturas (de pes
soas mortas, fora do domicilio eleitoral,
etc).

Adolescentes acham um tênis de R$
400 barato e um livro de R$ 20 caro.

Uma das maiores operadoras de tele
fonia do país (a Oi), como eu já disse aqui,
acha bonito os pais não darem atenção ao

filho pequeno e se utiliza disso para nos

vender internet.
O que está faltando é pararmos, refle

tirmos e tentarmos não repetir os erros

que nos levaram a esta inversão absurda
de valores.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO BENDITO FRUTO

(GRUPO DE ESTUDO E APOIO A ADOÇÃO
DE JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO)

Bendito Fruto - Grupo de Estudo e Apoio a Adoção
de Jaraguá do Sul e Região CNPJ 05.341.580/0001-

02, pelo presente edital, convoca os participantes
do mesmo para comparecerem em Assembléia

Geral Extraordinária, a ser realizada na Sala de

Reuniões do Setor dos Conselhos Municipais, sito

à Rua: Walter Marquardt, n° 1111 - Rio Molha - na

cidade de Jaraguá do Sul- se, no dia 19/07/2011,
das 18:00 às 19:00hs, para realização de eleição
de nova diretoria, para o exercício 2011 a 2013.

Jaraguá do Sul, 28 de Junho de 2011

BRASIL SECURITIZADORA S.A.
CNPJIMF: 13.483.537/0001-00

Extrato da Atâ da 1" Assembléia Geral Extraordinária de 29/04/2011.

Data, Hora e Local: 29/04/2011, às 14:00 hs, na sede social: R. Gerônimo

Correia, 449, sala 02, Centro, CEP: 89.270-000, Guaramirim-SC.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação, face a presença de

todos os acionistas da Companhia. Mesa: Presidente: Carlos Hugo Dequêch;
Secretário: José Dequêch Neto. Deliberações da Ordem do Dia, aprovadas
por unanimidade de votos: 1 Aprovar os termos da la (Primeira) Emissão
Privada de Debêntures Simples. 2. Foi aprovada a proposta apresentada pela
Diretoria da Sociedade, da la emissão privada de 300 debêntures simples,
série única, no montante de R$ 3.000.000,00, com valor nominal unitário de

R$ 10.000,00. 3. Foi aprovada a proposta apresentada por Eduardo José

Dequêch, para execução dos serviços de Agente Fiduciário da presente
emissão privada de debêntures simples, sendo autorizada a Diretoria
Executiva a contratar o Agente Fiduciário e demais participantes da presente
emissão privada a celebrar a Escritura de Emissão Privada de Debêntures,
bem corno todas as demais providências necessárias no sentido de

implementar a emissão privada em pauta. 4. Foram fixadas e aprovadas as

características das debêntures a serem' emitidas pela Sociedade, cuja
descrição completa das mesmas foi registrada na JUCESC juntamente com a

íntegra desta Ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a

ata a que se refere esta Assembléia, que foi aprovada pela unanimidade dos
acionistas da Companhia. Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.
Certifico o registro sob o n° 20111444098, em 01l06/201l. Blasco Borges
Barcellos - Secretário Geral. ( 1

'

DO LEITOR

ATITUDE

Hoje quero falar sobre um tema de suma

importância: atitude!
Por que tão importante? Justamente por

ser muito difícil de ser colocado em prática, as

pessoas em geral querem resultados rápidos,
mas se esquecem de três coisas que são fun
damentais:

1. Pesquisar o mercado onde vão atuar e o

segmento a ser atingido
2. Tomar atitude no momento oportuno
3. Acompanhar os resultados' passo a pas

so, para decifrar os possíveis erros e elaborar

estratégias de acerto.

Sabe-se que há muitas pessoas que tem

alto potencial para crescer e ficam estagnadas
por não saber o momento certo de tomar ati
tude. Há maneiras de treinar essa competên
cia e aperfeiçoá-la ao longo da vida pessoal e/
ou profissional.

Construir relações fortes, oportunizando
criar uma relação de confiança é a base para
o sucesso do seu negócio, não importa a

área de atuação. Esse elo está estabelecido

quando você percebe que sua equipe de tra

balho e/ ou seus clientes ou fornecedores se

sentem à vontade para trocar ideias e críticas
constantemente.

Relacionamentos baseados na colaboração
mútua fazem com que os esforços se multipli
quem, transformando o ambiente de trabalho
em caminhos férteis rumo ao sucesso.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 167/2011.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. COMUNICADO DE ALTERAÇÃO. A

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através da Excelentíssima Sen
hora Prefeita Municipal, torna público para conhecimento dos interessados
na licitação por Tomada de Preços acima, que está promovendo alteração
no item VI alínea "p" do Edital - Documentação de Habilitação, de forma a

ampliar o caráter competitivo do certame e consequentemente objetivando
buscar a melhor proposta ao Município. O conteúdo integral da alteração
estará disponível no Edital Versão" que estará disponível a partir do dia
30/06/2011. Sendo assim, e por força do §4° do art. 21 da Lei Federal
n.? 8.666/93, tendo em vista a alteração modificar a formulação das pro
postas, esta Administração Pública comunica aos interessados, que está

prorrogando a data para visita técnica, entrega e abertura dos Envelopes,
conforme segue: PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES:
até as 09:00 horas do dia 15 de julho de 2011, no Setor de Protocolo de
sta Prefeitura Municipal, sito a Rua Walter Marquardt nO 1.111 - Barra do
Rio Molha - Jaraguá do Sul- SC. ABERTURA dos ENVELOPES: 09:15
horas do dia 15 de julho de 2011, na sala de reuniões da Gerência de

Licitações e Contratos. DATAS e HORÁRIOS PARA VISITA TÉCNICA:
dias 05/07/2011, 07/07/2011 e 14/07/2011. As visitas já realizadas serão
consideradas válidas para todos os efeitos, não havendo necessidade de

agendar novamente. Jaraguá do Sul (SC), 28 de junho de 2011.
CECILIA KONELL
Prefeita Municipal

Ildelaide Brunilde Dornbusch Ender,
antes, empresária, agOra, aposentada

FALECIMENTOS

• Faleceu no dia 27/6 Geraldo Campestrini
com idade de 85 anos, o sepultamento foi

realizado dia 28/6 às 15h saindo o féretro da

Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz, Bairro
Vila Nova seguindo após para o Cemitério

Municipal do Centro.

• Faleceu no dia 27/6 Elfonso Schramm
com idade de'63 anos, o sepultamento foi

realizado dia 28/6 às 16h saindo o féretro
da Igreja Evangélica Lutherana do Centro, .

seguindo após para o Cemitério

Municipal do Centro.

• Faleceu no dia 27/6 Adelina Brumuller Zelfeld
com idade de 68 anos, o sepultamento foi
realizado dia 28/6 às 16h saindo o féretro
da Capela Divino Espirita Santo, Bairro Duas

Mamas Schroeder, seguindo após para o

Cemitério Municipal de Schroeder.

• Faleceu no dia 28/6 Marcos Simmer com

idade de 72 anos, o sepultamento foi
realizado dia 28/6 às 16h30 saindo o féretro
da Capela Mortuária Maria Leier, seguindo
após para o Cemitério Municipal do Centro.

• Faleceu no dia 28/6 Ana Fodi Fischer com

idade de 74 anos, o sepultamento será
realizado hoje ás 10h saindo o féretro da

Capela Mortuária da vilà Lenzi, seguindo após
para o Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FUTEBOL AMERICANO

Agora o foco é no nacional

Com o fim da participação no

Campeonato Catarinense
de Futebol Americano, o foco do

Jaraguá Breakers está no Cam

peonato Brasileiro, chamado de
Torneio Touchdown, que começa

. ,

no dia 16 de julho. Os "Quebra
dores" estreiam em casa, contra

o Curitiba Predadores.
Apreparação da equipe jaragua

ense começou já no fim do Campe
onato Catarinense, pois não tinha
mais chances de classificação. A

partir de agora, a intenção é me

lhorar a parte física dos jogadores.
Devido à dificuldade de reunir to

dos os 40 atletas, os treinamentos
técnicos acontecem aos sábados.

Eliminado do

Estadual, equipe
de· Jaraguá já
treina pensando
na estreia, que
acontece 16

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

NACIONAL Breakers busca reforços para enfrentar os times do Rio de Janeiro

Para a competição nacional, o

treinador Rodrigo Boeder afirma

que vai mudar o estilo de jogo, que
até então esteve focado no passe
de bola. "Analisamos a tendên-

missão técnica está à procura de

jogadores com a mesma caracte

rística. Além disso, aqueles que se

contundiram no início do Estadu
al estão recuperados e em condi

ções de jogo. '� expectativa é que
o desempenho melhore", disse o

treinador. Segundo ele, o principal
objetivo no início é conseguir uma

vaga nos playoffs, já que depois

"cada jogo é uma batalha".
Nos bastidores, a diretoria

trabalha para fechar com novos

patrocinadores. De acordo com

Rodrigo, seria importante ter mais

apoiadores para conseguir levar
todos os atletas para os jogos fora
de Jaraguá do Sul. "Vamos enfren
tar equipes qualificadas e é impor
tante estar com o time completo".

cia do Campeonato e vimos que
é melhor ter um time que corre

mais", explica Rodrigo. Para isso,
foi contratado um atleta corredor

que jogava em Tubarão e a co-

SUPERSEMANA DE OFERTAS
STRASBOURG. ·SÓ ATE DOMINGO.

\ , .

�'t8 I PEUCEOT � FÁBIUCA
,llf" ASSISTANCE >';-"'NOBR:ASll PEUGEOTFlECOMENDAToTAt.. Faça revisões em seu veículo .requtarrnente.

Base do Jave
jogou on_em

A SUPER SEMANA DE OFERTAS STRASBOURG e uma promoção das Concessionárias Strasbourg e tem validade até 30 de junho ou enquanto durarem os estoques. Peugeot 207 HB XR l.

Flex, 3portas, ar, direção, vidros e trovas elétricas, pintura sólida, ano/mOdelo 11/12 ,preço público sugerido para venda à vista a partir de RS 31.990,00 com frete incluso e 02 unidades E

estoque. Peugeot 207 Passion XR 1.4L Flex, 4 portas, ar, direção, vidros e travas elétricas, pintura sólida, ano/modelo 10/11, preço público sugerido paro venda à vista a partir de RS 36.990,
com frete incluso e 02 unidades em estoque. 207 SW XRS 1AL Flex, ano/modelo 10/11 ar, direção, vidros e travas elétricas, faróis de neblina, pintura sólida, frete incluso, preço público sugeri
para vendo à vista a partir de R$ 44.100,00 por R$ 39.300,00 com 01 unidades em estoque. Peugeot 307 HB Presence 1.6L Flex - 10/11 - Ar, direção, Vidros e travas elétricas, Freios AB�

Air-bnq duplo, pintura sólida, frete incluso, preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 46.212,00 com 02 unidades no estoque. Hoggdr X-Line lAL Flex - 11/11 - pintura sólido. fr e

Strasbourg
www�strasbourg"com�br

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

Blumenau (47) 3331-4500

Rep. Argentina, 2077

Neste sábado, das 9h às '13h,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PROMESSA

Destaque no hipismo estadual
Aos 11 anos,
. ,

jaraquaense e uma

das três atletas
vai representar
Santa Catarina em

competição nacional

JARAGUÁ DO SUL

JARAGUÁ DO SUL

OhiPismo brasileiro pode es

tar ganhando um novo ta

lento vindo de Iaraguá do Sul.
Com apenas 11 anos, a amazona

Marina Mazurechen Boga se cre

denciou a disputar o Campeo
nato Brasileiro, que acontece no

próximo dia 14, na cidade de Flo

rianópolis. A vaga foi garantida
com o terceiro lugar no Campeo
nato Catarinense de Hipismo, na

categoria mini-mirim, realizado
no último fim de semana, tam

bém na capital.
A pequena Marina é estreante

na categoria mini-mirim, para ida
de de até 12 anos e competidores

'ESTE veíCUlO PO$Sur
VERsões A PARTJR DE R$

46.212
À VISTA

DIVULGAÇÃO

Marina e Shiva saltando para conquistar vaga na competição nacional

que saltam um metro. Até então,
a jaraguaense competia na cate

goria escola, pela qual já disputou
um Campeonato Brasileiro, com

desempenho modesto, pois não

estava com sua égua Shiva, que
hoje se tornou inseparáveL

A preparação para o Cam-

peonato Brasileiro segue com

quatro treinos por semana, na

Sociedade Hípica de Jaraguá do
Sul. Mesmo estreante na com-

'r;: * .'k- 'fç * *' -ti * * *
,

307 E HOGGARQ ÚLTIMAS UNIDADES COM PReçO DE �
J!�TA FISCAL De. F:ÁlltICA'*'

**'A'***** ESTe veíCULO POSSUI
VERsões A PARTIR PE R$

29.871. OFERTA
ESPECIAL'

COM PREÇO
IMPERDíVEL

À VISTA

petição, Marina está tranquila
De acordo com a mãe, Nadja
Paula Mazurechen, a filha nun

ca esteve tão confiante. "É bem
facinho de montar, ela (a égua)
é meio agitada às vezes, mas vai
dar certo", disse a amazona. Em

relação à nova categoria, a meni
na garante que está se adaptando'
bem. O treinador Iaci dos Santos
afirma que se surpreendeu com

o desempenho tanto de Marina

quanto da égua Shiva.

Início

Sempre apaixonada por cava

los, Marina começou a montar aos

quatro �os de idade, quando a

mãe a levou à Sociedade Hípica de

Jaraguá do Sul. "Fui com ela e des
cobrimos que tem escolinha. Ela

pediu para entrar", conta Nadja.
No entanto, o limite deidade para
participar das aulas é de 6 anos,
mas o apelo de Marina convenceu

o.treinador Iací dos Santos. Ao sa

ber que poderia não ter aulas de

hipismo} a pequena pediu: "Me dá
uma chance".

cluso.preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 29.871,00 e com 01 unidade em estoque. Linha 408 com taxo 0% de juros a.m. ( 55% de entrado e

Ilda em até 12 meses sem juros), Peugeot 408 Allure mecânico, completo + freios Abs e Airbag duplo, ano/modelo.: 11/11 , frete incluso, pintura sólida, versões
partir de R$ 59.500,00 e 02 unidades em estoque. Não cumulativa para outras' promoções. Para mais informações sobre preç.os e condições especiais, consulte
Rede de Concessionárias Strasbourg, ligue poro 0800-7032424 ou acesse: www.peugeot vcom.br. Ouvidoria do Banco Peugeot ligue para 0800-77190-90 e SAC
;erviço de Atendimento 00 Cliente do Banco Peugeot 08007715575. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 7711772.

.

Jjaí (47) 3344-7000
Idovia Osvaldo Reis) 3200

Brusque(47) 3355-4500

Praça Vicente Só) 7
Rio do Sul (47) 3522-0686
Al. Aristiliano Ramos} 1595
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Corinthians quer ,a
liderança em breveHenrique Porto

Gratuidade
Atendendo a uma solicitação

da Associação de Clubes
de Futebol Profissional, a

Desembargadora Salete
Sommariva concedeu liminar

suspendendo a Lei Estadual
n° 15440. Esta lei assegurava o

acesso gratuito de menores de
12 anos aos estádios e ginásios

henriqueporto@yahoo.com.br

em toda Santa Catarina. Assim,
a partir de agora os clubes
como o Iuuentus e o Iaraguâ
- e até mesmo os de outras

modalidades - podem cobrar
um ingresso mínimo de R$ 5

por criança nos dias de jogos.
Bom para os clubes, mas ruim

para os jovens torcedores.

SCJaraguá
O Sport Club Jaraguá anunciou seus primeiros patrocinadores:
Begin's (material esportivo), Italy, Usapeças e Soletex. Porém,
ainda é preciso batalhar para levantar os R$ 40 mil necessários

por mês para disputar a Divisão de Acesso. Assim, o clube aposta
suas fichas na torcida e criou 9 Sócio Leão. Nele, o torcedor paga
R$ 125 pela temporada e terá o direito de assistir aos dez jogos

.

do clube, além de amistosos. Também ganha uma camiseta,
convites para festas e concorre em sorteios. Boa iniciativa!

Olympya
Que o abismo de estrutura entre

-o Olympya e o Kindermann
é gigantesco, isso é evidente.

Porém, sempre é bom ver o

poder de superação do ser

humano. Saber que é quase
impossível vencer, mas lutar
até o fim para mudar a história.
Existem coisas que o dinheiro
não compra e uma delas é o

amor em defender uma camisa.

Futebol
l1li

erlcano

Noite à Fora
Estava devendo uma notinha
ao campeão jaraguaense
de seniores, o Noite à Fora.

Porém, vou enaltecer todo o

trabalho realizado pelo Noite
à Fora Esporte Clube. Uma

equipe que investe pesado
no esporte amador da região
(futsal e futebol) e que começa
a colher os frutos em forma de ,

I.,
títulos. Nada mais justo.

Eliminado do Campeonato Catarínense, o Jaraguá
Breakers já está com a cabeça no 'Iorneío Touchdown
- uma espécie de Campeonato Brasileiro. Para Isso, se

reforçou com um atleta de Tubarão. Já o Corupá Buffalos

segue fil-me na competição estadual, onde aguarda seu

adversário na semifinal, Torneio Touchdown, só depois.

Basquete
Já coloquem na agenda. No

domingo inicia o Campeonato
Brasileiro de Basquete Sub15
Masculino, em Jaraguá do
Sul. Os jogos acontecem no

ginásio das Duas Rodas, onde
a Seleção Catarinense jogará
sempre às 20h (até quarta
feira). O time é treinado pelo
jaraguaense Rafael Muller e

conta com atletas da casa.

Primeirona

Voleibol
No feriadão o voleibol
infanto masculino de Jaraguá
do Sul disputou a 2a Copa
Itajaí. A competição foi de
alto nível, sendo vencida pelo
SESI (SP). Os jaraguaenses

.

terminaram em terceiro, ao

baterem a Sogipa (RS) por
3x2: O evento serviu como

preparação para os Joguinhos
Abertos de Santa Catarina.

A expectativa em torno do Campeonato Jaraguaense da
Primeira Divisão é grande. Qualquer conversa de bastidor
gira em torno do alto nível técnico da competição deste
ano. Na sexta-feira acontece o congresso técnico (18h30).
A Néki confirmou presença, mas deve vir com o nome de
Caxias, clube atualmente licenciado.

:1
j'

�
��
I' Três times paulistas estão na briga
I pela liderança do campeonato, mas a

� competição ainda está no começo
�
I�'i
�
�

DA REDAÇÃO vador enfrentar o Bahia de olho
II ALEXANDRE PERGER

�
na liderança, que pretende assu

mir nos próximos jogos, já que
tem uma partida a menos que
os adversários. Esses três pontos
seriam suficientes para colocar o

Timão na primeira colocação.
Já o São Paulo joga em casa,

no Morumbi, contra o Botafo

go, precisando vencer para não
deixar escapar a liderança. O
Tricolor tenta esquecer a humi

lhação sofrida na última roda

da, quando jogou com seis atle
tas da base. O discurso dentro
do clube é de evitar o abatimen
to e dar força ,para os garotos. O

Depois de duas semanas, o

Campeonato Brasileiro de
Futebol volta a ser disputado no

melo de semana. Hoje, serão re

alizados seis jogos, sem nenhum

clássico, mas com briga pela li

derança. Por enquanto, a ponta
da tabela está com o São Paulo,
seguido de perto pelos rivais Co

.I rinthians e Palmeiras. Na quartaiI,
i.J

colocação, com vaga na Liberta
�I
�. dores de 2012, está o Botafogo.
r; Depois de golear o São Paulo

� por 5 a O, o Corinthians vai a Sal-
,II

Botafogo enfrenta os paulistas
com o contrato do goleiro Je
fferson renovado até 2014 e terá

algumas mudanças na equipe,
com a entrada de Somália no

lugar de Marcelo Mattos.
Na quinta colocação e garan

tido na Libertadores, o Vasco re

cebe o Cruzeiro no São Jariuário.
A equipe mineira está na 15a po
sição, um ponto acima da zona

de rebaixamento e busca reabi

litação. O técnico Ioel Santana,
que recém assumiu o time, pre
fere fazer mistério e não revelou
a escalação para o confronto.

Segurando a lanterna do Bra

sileirão, o Avaí vai a Porto Alegre
enfrentar o Grêmio na busca da

primeira vitória. Se vencer,' a

equipe gaúcha pode entrar na

zona de classificação para a Sul
amencana.

DIVULGAÇÃO

Atacante Liedson depois de marcar .um dos cinco gols contra o São Paulo
r ."

'''_'' _'I ,",,,

Bruno diz que foi vítima de extorsão de juíza
Após quase um ano preso

acusado de mandar matar a ex

amante Eliza Samudio, de 25

anos, o goleiro Bruno Fernandes
resolveu partir para o ataque.
Ontem, ele, o advogado Cláudio
Dalledone Júnior e a noiva do
atleta, a dentista Ingrid Calhei
ros Oliveira, acusaram a polícia,

..

advogados e uma' magistrada de

tentar extorquir o jogador para
inocentá-lo durante as inves

tigações ou ao menos .permítír
que ele aguarde em liberdade o

julgamento por júri popular pela
morte da jovem.

Em depoimento à Comissão
de Direitos Humanos da Assem
bleia Legislativa de Minas, o go
leiro voltou a', alegar inocência

em relação ao desaparecimento
de Eliza e confirmou denúncias

já apresentadas por' Ingrid, de

que a juíza Maria José Starling e

o advogado Robson Pinheiro te

riam pedido R$ 1,5 milhão para
conseguir sua libertação. Pela

denúncia, eles "garantiam" a con

cessão de habeas-corpus em uma

das' três ínstâncíàs' daIustíça. .. , ·
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INCENTIVO

Refis deve movimentar
cerca de R$ 10 milhões.
Programa de

Recuperação Fiscal
tem o objetivo de
diminuir índices de

inadimplência no
. , .

murucipio

JARAGUÁ DO SUL
........................... " , " .

DEBORA VOLPI

Já está em vigor a Lei Comple
mentar Municipal nv 108/2011,

que institui o Refis (Programa de

Recuperação Fiscal de Jaraguá do

Sul), uma oportunidade para os

contribuintes inadimplentes co

locarem suas contas em dia com

a Prefeitura jaraguaense.
Os incentivos estabelecem

descontos de até 100% para
multa e juros de mora de dívi
das referentes a IPTU (Impos
to Predial e Territorial Urbano),
ISSQN (Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza) - exceto

o retido na fonte, os ainda não
constituídos e aqueles sujeitos
ao Simples Nacional -, Contri

buição de Melhoria, taxas de

Limpeza Pública, de Conser

vação de Vias, dos Atos da Vi

gilância Sanitária e de Licença

para Localização e Permanência

.no Local. As dívidas podem ser

parceladas em até 60 meses. Os
valores mínimos das parcelas são
de 50% da UPM (R$ 57,10) para
pessoas físicas e de uma UPM

(R$ 114,20) às pessoas jurídicas.
De acordo com o secretário

da Fazenda, José Olívio Papp, as

dívidas serão isentas de multas
e juros, e passam a ser corrigi
das monetariamente, apenas. A

iniciativa, ainda de acordo com

Papp, deve movimentar R$ 10 mi
lhões, até outubro, quando encer

ra o prazo para enquadramento
no programa. liA dívida hoje dos
contribuintes em impostos chega
a R$ 40 milhões. No Refis de 2009,
recuperamos R$ 5 milhões. Mas
este ano com mais tem_eo, e uma

notificação mais eficiente, a pre
visão é de arrecadar cerca de R$
10 milhões", explica.

O dinheiro recuperado através
do Refis deve ser aplicado, obriga
toriamente, 25% na Educação, 15%
na Saúde, e o restante em obras de
melhorias necessárias ao municí

pio. Interessados devem procurar o

Setor de Tributação da Secretaria da
Fazenda, que funciona das 7h30 às
11h30 e das 13h às 17h, no prédio
da Prefeitura. Outras informações
podem ser obtidas através do tele
fone 0800-6433210.

Temperatura aumenta, mas

volta a cair nesta sexta-feira
Melhor manter os agasalhos ao

alcance, pois a semana deve conti
nuar fria em todo o Estado. Depois
da madrugada gelada de ontem,

que alcançou temperaturas entre .

O°C e 5°C no Norte catarinense, as

temperaturas devem subir cerca

de 2°C a 3°C nos próximos dias.
Com o aumento na nebulosida-

.

de a partir de hoje, o frio deve ser

mantido por todo o dia, sem dimi
nuir próximo ao meio-dia.

Segundo a meteorologista do

Epagri/Ciram, Gilsânia Cruz, o au

mento da temperatura durante a

semana se deve ao fim da influên
cia de uma massa de ar frio sobre
o Estado, que partiu para o oceano

na manhã de ontem. Porém, Gilsâ
nia ressalta que o alívio deve durar

pouco. "Entre sexta e sábado uma

nova frente fria vai passar pelo Es

tado, com frio �.Qq4 ��51 intenso

do que o de segunda e terça - feira".
Além do frio, a previsão é de

chances de chuva a partir de hoje
à noite, embora em volumes re

duzidos. liA chuva deve ceder na

quinta-feira, mas volta no fim
de semana com a nova massa de
ar frio", explicou Gilsânia. A ten

dência para a estação é de chuva
abaixo da média e temperaturas
variando conforme a passagem
das massas de ar polar pelo Es
tado, alternando períodos de frio
intenso com dias mais amenos.

Com as temperaturas em

queda, a Defesa Civil do Estado
recomenda aos serviços sociais
das Prefeituras e as defesas civis
dos municípios a acompanha
rem as pessoàs expostas ao frio, e

se necessário, providenciar abri

gos. O telefone da Defesa Civil do

município � 0,��9.

ARQUIVOOCP

. .

Re&s é opC)l'tunidade para quitar
dívidas de impostos com a Prefeitura

EDUARDO MONTECINO

Recomendação é de que os moradores

se agasalhem bem nas próximas semanas
",

.....
r �

FGTS
Morador
critica a

liberação
Já se passaram mais de
90 dias desde a última
enxurrada que atingiu a

região, mas moradores
de algumas ruas da área
central de Massaranduba
ainda não receberam a

liberação para o saque
do FGTS (Fundo de
Garantia por Tempo de

Serviço). Um morador
da rua Alberto Holtz, que
foi atingido em fevereiro
deste ano e preferiu não

se identificar, critica a

demora para obter o

benefício na agência
Germânia, da Caixa
Econômica de Blumenau.
(la processo têm sido

vagaroso. Boa parte do
Centro do município foi

atingida, mas ninguém
que eu conheço foi
beneficiado", comentou,
acrescentando que quase
todos os nomes incluídos
nas listas divulgadas pela
Caixa Econômica são de
Guaramirim. O morador
também afirma.que mais
de duas semanas teriam se

passado entre a emissão
da lista de ruas atual e

da anterior, rebatendo

informação dívulgadà pela
Caixa de que as listagens
são diárias
No entanto, a subgerente
de Coordenação urbana,
Elaine Cristina Gunsvick,
confirmou que novas

listas saem todos os

dias. A gerente geral
da Caixa Econômica
Federal de Guaramirim,
Brunilde Grasel, ressalta

que quase todas as ruas

do município já foram
atendidas. liAs listas de

liberação tem mais nomes

de Guaramirim porque tem

mais pessoas atingidas no

município. Quem ainda
não teve o nome incluído
nas listagens precisa
aguardar", orientou.
Os nomes das ruas

cadastradas para
receber o benefício

podem ser acessados
no site da Prefeitura de
Massaranduba (www.
massaranduba.sc.gov.br)
ou em murais do prédio

.

do governo municipal
ou da Caixa.

" • �
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AN02007

R$33.900,
OPCIONAIS: COMPLETO

CELTA VHC 1.0
ANO 2007

R$22.700,
OPCIONAIS: 4 PORTAS

VOYAGE 1.6
ANO 2009

Rs28.900,

FIESTA 1.0
ANO 2009

R$25.800,
OPCIONAIS: AQ LO!

NOVO GOL G5 1.0
ANO 2011

R$26.900,
OPCIONAIS: AQ urr

BORA CONFORTLlNE 2.0
ANO 2009

R$42.500,
OPCIONAIS: COMPLETO + TETO

POLO SEOAN 1.6
ANO 2007

Promoções válidas até 29/06/2011. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio, Financiamento sujeito
a aprovação de Cadastro, Garantia de motor e caixa VÁLIDO PARA VEíCULOS À PARTIR DE 2008/2008 COM KllOMETRAGEM ABAIXO DE 40.000KM.

NUCUiO ,DAS
COHCIESSIOHMIAJ

Dili VElcUl..OS
ACI,S·"'PWJ

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 4732746000

Caraguá Auto Elit�
A escolha perfeita

I •• • I . ., f I, 1
�
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ISOP6
CONFIRMA:
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PEtA qa VEZ,
A MAIS OWIOA.
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