
Viaduto

Obras começam em dois meses

Os trabalhos de construção do elevado naAvenida

Prefeito Waldemar Grubba (trecho urbano da BR

280), ligando os bairros Vieira e Centenário, devem

iniciar em até 60 dias. A garantia é do superintendente
do Dnit, João José dos Santos. Página 6

Eleições 2012

Mudanças no tabuleiro político
Nova fase de negociações inicia entre os partidos
jaraguaenses, com a desistência oficial de Antídio
Lunelli (PMDB) da disputa majoritária. Sigla busca outro

nome para concorrer a prefeito, enquanto propostas
alternativas de coligações passam a ser cogitadas.

Daiana Constantino
Plenário, página 5
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, ,Dia de festa!
�

Começa hoje, às 19h30, a 133 edição da Festa Catarinense do Arroz, a Fecarroz, no Centro de Eventos de Massaranduba. Expectativa do

prefeito Mário Fernando Reinke (foto) é de que este ano, mais de 50 mil pessoas participem do evento, que vai até IOde maio. Página 16
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Mim M triz
Walter .arq...rclt, 487

3372-8888

Varzeano

Ponte Preta
sofre punição
Penalizada com á perda
da partida, do cheque
caução e asuspensão
,de atletas, equipedo
Ribeirão Grande da
Luz ameaça não entrar

em campo na próxima
rodada, resultado

que pode classificar
seu .adversário, aYátil
Construtora. Página 18
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'Juanna
Fundada em 25 de
abril de 1988, a Iuanna
Têxtil é uma empresa I

privilegiada, pois além
de contar com um

fundador muito versado
na tecnologia têxtil, '.'

tem um profissional da
nova geração com sólida

formação, universitárja
na área. Além disto,
tem sido capaz de se

ajustar às mudanças
do mercado.

.

Center Som
.

Agora já são sete anos

atendendo as mais
diversas preferências
musicais. Motivo de

comemoração.

Núcleo de
.

.

gastroDom!â '

www.ocorreiodopovo.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Capacitação
Depois de oferecer mais de 12 mil vagas

em cursos técnicos e de capacitação
profissional para estudantes da rede pú -

.

blica, no âmbito do Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pro
natec), o Senai de Santa Catarina abrirá 2,5
mil vagas em cursos de qualificação para
beneficiários de programas sociais dos go
vernos. A pactuação das vagas se iniciou na

segunda-feira, dia 23, na sede do Sistema

Fiesc, com o Ministério do Desenvolvimento

Social e Combate à Fome (MDS), a Secreta

ria de Estado de Assistência Social, Trabalho
e Habitação e prefeituras dos 27 municípios
catarinenses com mais de 50 mil habitantes,
que serão atendidos na primeira fase. Tam

bém participaram outras instituições de en

sino profissional do Estado.

MARCELE GOUCHE

llelD tenl boca vai a orna
Este é o tema do Festival Brasil Sabor 2012 que acontece de 3 de maio a 3

de junho. Em Iaraguá do Sul existem seis restaurantes membros do Núcleo

de Gastronomia que participarão. São eles: Água Doce, Arriba, Confraria do
'

Churrasco, Mr. Beef Restaurante Arweg e Brasileirinho. Os pratos preparados
por estes restaurantes especialmente para o evento podem ser visualizados em

www.brasilsabor.com.br. Este festival é uma realização da Associação Brasileira

de Bares e Restaurantes (Abrase!), à qual o Núcleo de Gastronomía Acíjs/Apeví
se associou no final do ano passado e por isto os membros do núcleo já figuram
no último guia da entidade. No Estado, o Brasil Sabor terá a adesão de 74

.'

restaurantes distribuídos por 14 cidades. Temos o privilégio de poder
degustar as criações de seis restaurantes sem sair da cidade.

'
.

/

Planejamento urbano-
Aristides Panstein esteve na plenária da Acijs/Apevi para repassar

informações sobre as atividades desenvolvidas pela pasta no que se refere

ao macro planejamento viário. Claro que são planos que carecem de
um detalhamento muito maior e demandarão diversos anos para serem

realizados, pois envolvem um volume muito grande de desapropríações e

obras de engenharia de custo elevado. Nem sempre será possível conseguir
recursos estaduais ou federais e por isto dependerá das disponibilidades
da municipalidade. O mais importante, no entanto, é ter uma visão do que
será necessário no futuro. São diversas tarefas a serem desenvolvidas pelo
Instituto de' Planejamento que terá de verificar principalmente quais são as

obras mais urgentes e que trarão um impacto mais imediato para a solução
dos gargalos. Não é produtivo começar pelo mais simples e cômodo.

1.n,O'JC:f.!�:lU,l�h.�S!'
LOTOFÁClL
SORTEIO N° 743
01 - 02 - 03 - 06 - 09
10 - 11 - 12 - 14 - 15
17 - 21 - 22 - 23 - 24

QUINA
SORTEIO N° 2879
30 - 31 - 38 - 76 - 80

Criciúma

Construções
Todo o empenho da Criciúma

Construções em oferecer

empreendimentos com qualidade
para os clientes foi recompensado
com sua certificação no Programa
Brasileiro de Qualidade e

Produtividade na Habitação
(PBQP-h nível'A") conquistado
no fim de 2011. Desta forma, a

empresa passa a fazer parte de um

seleto grupo na esfera nacional.
Para isso, a Criciúma Construções
atingiu vários requisitos como a

melhoria contínua dos processos,
a qualificação dos colaboradores
e parceiros e o aumento da

satisfação dos clientes.

Argentina
Não faltam pressões sobre o país
vizinho depois da iniciativa de

nacionalização da YPF. Além das

ameaças de ações nos tribunais
internacionais e de exclusão
do país do G20, a agência de

classificação de risco Standard
And Poor s rebaixou. de estável

para negativa a perspectiva
da nota da economia dô país.
Quando invadiram as Malvinas,
a resposta militar foi mais

contundente, mas esta batalha
também deverá proporcionar
diversas "baixas" no país platino.
Aparentemente, o Brasil poderá
ser beneficiado, pois é a alternativa

para aportar investimentos no

setor de petróleo. Será que
o risco vale a pena?

Dinheiro
danificado
Segundo levantamento do Banco

Central, o estado de conservação
de 30% das notas de R$ 2 e R$
5 apresenta um nível de danos
tal que não deveriam estar

em circulação. Considerando

que este recolhimento é
rotineiramente realizado pelos
bancos, isso dá uma mostra da
falta de educação de nosso povo.

PERÍODO
SELIC 9% 18.ABRIL.2012
................................................ ,

.

TR 0,020% 24.ABRIL.2012
................................................................................................ " .

. CUB 1.136,34 ABRIL.2D12

BOVESPA 'WtO,7% 24.ABRIL.2012
...........................................................................................................................................................................................

NASDAQ -o 30% 24.ABRIL.2012
...........� ! .

ÁÇOES
·· .. ·..

PETR4 22,24 .. -0,19%
VALE5 41,70 ,t 0,00%

.BVMF3 10,77 '/DI; 0,65%
........................................................................................................................................................................................

POUPANÇA 0,5584 25.ABRIL.2012

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT' f. 0,8%
OURO . 'IH/I 0%

CÂMBIO

US$ 117,750
US$ 1642,730

COMPRA VENDA
.

VAR.

j)ói�AR"'có�iEúiciAL"(EM"R$f'i'iú1óá"" i·8'82"3" �Ó:620i�·
:p.9.���·�Q:��.$.�:Q::��:�::�:�L::::·:::::�:�:�:ª§.ª:::::::::.:::.:>::.�:�§.ª:::::::::::..:: ..ª��:::::.:: ...
JjjP'�g (Jjj� .. �.�)... .. .. �?�.��.� �.'.�.��.? :bl;:.y?�?�o .

LIBRA (EM R$) 3,0377 3,0400 fI' 0,22%
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Mais de 60 mílhões sem o ensino mé
•

10

E DEPOIS DE UM DIA ESTAFANTE
DE PREPARATIVOS PARA A FESTA •••

'Po\""NHO$
1); ARRoZ-!
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Do leitor

Quem quer ser. rico?
/\ o pe?sru:mos "" ser ricos,

.t1a pnmeira COIsa que nos

vem à mente é uma boa quan
tia de bens materiais, dinheiro,
carrão, etc. Porém, devemos

ampliar o termo, "ser rico". Po

demos comparar e almejar por

exemplo: rico em saúde. Quem
não deseja ter saúde? Ela é va

liosa para todos nós. Uma ala de
doentes diversos de um hospital
deveria ser incluído no tour de

passeios de quem tem saúde e

não se sente rico por isso .. Quem
tem emprego, mesmo modesto,
honesto, que tem vida simples,
mas com paz de espírito, deve
ria sempre agradecer pelo que
tem e não reclamar do que não

tem. Não existe descanso, nem

paz' para a mente e o coração
que carrega suas energias para
ter posses custe o que custar,

gerando a avareza, o ciúme, a

inveja, orgulho. Toda tranquili
dade galgada nas posses mate-

riais é funesta e perigosa, pois
é aparente. Por outro lado, toda

riqueza que se procura com

amor, com humildade, com

respeito ao próximo e a si, tem

méritos onde o ladrão e a ferru

gero não chegam, e tal riqueza é

espiritual, é moral.
Se lhe sobram bens, divide

um pouco com quem não tem,
evita os supérfluos, por onde

passa procura sorrir e agradecer
com um bom dia para as pesso
as que lhe cruzam o caminho
diariamente. Não espalha nem

absorve as más notícias, é cor

dial no trânsito, faz dele sua ida
e chegada. Eis um pessoa que
com certeza tem critérios para
ser bem rica e feliz intimamen

te, pois quem dita grande parte
de sua vida é o coração humilde
como o amor o é.

Edson Gomes,
servidor público

Compa,,·tUbe a, S11a O/pblião. Escl,·eva..nord
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

o ENEM vale par. certifi�ação
do ensino médio, COIJ:I.O Sé

fosse um exame supletivo.
�

;r. ,'I

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Palavras perigosas
/\ frase parecia boa, mas pensando bem, não é.

rlEstava no pé da página de uma das minhas

agendas, dizia assim: - "Se você não influenciar o

seu destino, acabará por ficar à mercê do acaso".
Duas questões perigosas nessa frase. A primeira

é a palavra destino. Admitir a hipótese do destino,
um tipo de sentença condenatória a que não po
demos escapar, é admitir a inutilidade dos nos

sos esforços na vida. Claro, se há um destino nos

esperando, para que fazer força, lutar? O que é.
para ser nosso, nosso será, o destino se encarre

gará de fazer-nos realizados. Estou cansado de
dizer que quem inventou o destino foi um frou
xo, um covarde, um vagabundo. Esse tipo ordi-

. nário, quando cobrado por sua pobreza, por sua

indolência, por seu nada existencial, diz que é o

destino, que ele não tem culpa. Atrás dele, em coro,
estão todos os vadios do mundo ...

. ,

A segunda questão na frase lá de cima é a pala-
vra acaso. Diachos, quantas vezes já ouvimos que
todo consequente é o resultado de um.anteceden
te? Não há efeito sem causa. Admitir destino e aca

so é admitir nosso papel de impotentes absolutos
diante do nosso verdadeiro "destino", ·que são as

conseqüências dos nossos atos, aquela história do

conseqüente que resulta do antecedente.
Melhor, bem melhor, é sair para a luta, mangas

arregaçadas, lembrando sempre do Evangelho de

Marcos; aquele do - "Se tu podes crer, tudo é possí
vel ao que crê"; e acreditar na força da água benta,
a água benta do suor. Essa água fertiliza o solo por
onde andamos na vida, o mais é firula dos raciona
listas do fracasso. Deus, já disse isso aqui miríade
de vezes, não nos dá um destino, dá-nos, ao nascer,
uma caneta. Com essa caneta escrevemos o nosso

"destino", essencialmente humano. E o resultado

desse destino vem do livre-arbítrio, das nossas es

colhas. O mais é desculpa.

Vaidosos
Que formidável perda de tempo para agradar

o ego de pessoas vazias são as tais formações de
mesa em eventos cívicos. Um babaca anuncia as

autoridades, tem que citá-las a todas, caso con

trário os "esquecidos" fazem bico... É senhor pre
sidente para cá, senhor dr. Fulano para lá, tudo

gente vazia, de pouco ou nenhum valor. Na plateia
todos bocejam e ninguém presta atenção. Vão logo
ao que interessa, presunçosos!

.

Elas
Todos diziam a ela - "Ele não vale nada, ele não

vale nada...

" E ela nem aí, ou não ouvia ou fingia não
ouvir. Até que levou o primeiro tapa. Não se rendeu,
achou que homem é assim mesmo, nervoso, mas

que tudo passa. Não passou, mais tarde levou a pri
meira surra. Não me pergunte pelo fim da história.
É o fim comum das mulheres que não se respeitam
diante de vagabundos, de machos impotentes que
surram mulheres. Ah, e ela era uma socialite...

.Falta dizer
Ela tem sete anos, chama-se Anne Clark, na

tural do Estado da Pensilvânia, Estados Unidos.
Ganhou um concurso estadual de caligrafia. Mas
ela não tem as duas mãos, só os toquinhos, nas-.

ceu assim. A guriazinha segura a caneta entre os

dois toquinhos, e escreve como uma deusa. Mar
cos 9:23 tem razão: - "Se tu podes crer, tudo, é

possível ao que crê ...

" E eu acrescento: E se tive
res vergonha, nada te será impossível, o.uviu bem,
guri e guria de colégios pagos e ótimos de saúde?

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br ··Gestor de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Daiana Constantino e

Elisângela Pezzuti • redacao@ocorreiodopovo.com.br· flll'les: (47) 2106-1919 • Fax: 2106-1945 • Assinatlll'IiJIS: 2106-1936 • rPl;:mtã.í.I Redação: 9221:1268
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Eleições 2012
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Cartório Eleitoral faz plantão
A partir da próxima
semana, o horário
de atendimento
será estendido para
atender a demanda

JARAGUÁ DO SULjCORUPÁ
......................... , , , .

Verônica Lemus

OS residentes de Jaraguá do
Sul e Corupá que desejam

requerer a inscrição eleitoral ou

fazer a transferência de domicílio
têm até as 19h do dia 9 de maio

para se dirigir ao Cartório da 17a
e 87a Zona Eleitoral da Comarca
de Jaraguá, na rua Marechal De
odoro da Fonseca, no Centro.

A partir da próxima quarta
feira, dia 2, os horários de fun
cionamento do Cartório serão

estendidos para dar conta de
atender a demanda. Mesmo as

sim, a juíza da Zona 87a, Candi
da Inês Zoel1ner Brugnoli, pede
à população que não deixe para
se regularizar na última hora,
com o- objetivo de não perder o

.

prazo e evitar filas. "Quem che

gar depois do horário do plan
tão não será atendido", afirma.

De acordo com a Chefe do.
Cartório Eleitoral Zona 87a, Si
mone Malta Ladeira, a estimati
va é de que o número de eleito
res jaraguaenses passe dos atuais
103 mil para 105 mil. Em Corupá,
atualmente são cerca de 10,8 mil,

podendo chegar até 11,1 mil.
Este ano, os eleitores coru

paenses deverão se dirigir até
o Cartório em Iaraguá do Sul,
tanto para retirar a primeira
cédula como para fazer as alte

rações. "Isso porque não haverá
mais os postos de atendimento
na cidade como havia antes",
avisa a juíza. Candida também
aconselha a quem possuir al

gum tipo de deficiência que
informe a situação para que, se

necessário, seja remanejado a

uma seção já adaptada.
Quem possuir mais de 18

anos e não requerer o título e os

que não justificaram sua ausên
cia em eleições anteriores po
derão pagai multa imposta pelo
juiz. Para evitar a penalização, os

que não puderem comparecer às
urnas terão até 60 dias, passado o

período, para fazer a justificativa.
O eleitor que já estiver em débito
com a Justiça Eleitoral pode ob
ter seu comprovante de quitação
em qualquer zona do país.

A recomendação é que
o eleitor não deixe para
ir ao Cartório na última

f

hora. Quem chegar
depois do horário não

será atendido.

Candida Brugnoli,
juíz�, elei�o�;al

c 'I tÓ, l

.

ESCLARECIMENTOS Juízes das 17a e 87a

Zonas Eleitorais repassam informações

Horário plantão
• 2 a 4 de maio: 9h às 19h
• 5 de maio: 10h às 17h
• 6 de maio: 13h às 18h
• 7 a 9 de maio: 9h às 19h

Exigências
Confira OS documentos necessários

-

-Transferêncía de domicílio: o eleitor deve-
rá comparecer ao cartório eleitoral do seu novo

domicílio, portando o título antigo, se tiver.
Também deverá levar um documento de identi

ficação com foto (carteira de identidade, de tra

balho, nacional de habilitação ou profissional
emitida por órgão de controle de exercício de

profissão) e comprovante de residência recente.
• Segunda via: comprovantes de votação e

identificação com foto (carteira de identidade,
de trab:é!1po, .nacíonal de habilitação ou cartei-

'. .

� �. � ':\�I(ff3,.. ,"",\,

�

ra profissional emitida por órgão de controle de
exercício de profissão).

• Primeira via (facultativo a partir dos 16

anos, obrigatório a partir dos 18): carteira de
identidade. ou certidão de nascimento ou casa

mento, ou outro documento oficial de identidade
em que conste o nome dos pais e a nacionalida
de brasileira; comprovante de residência recente

(conta de água, luz, telefone, contrato de aluguel,
etc); comprovante de quitação do serviço militai,
para homens com idade entre 18 e 45 anos.

i
,�

Começa cadastro para
o projeto "Lar Legal"

Na manhã de ontem, mora

dores do bairro Vila Amizade,
em Guaramirim, participaram
da reunião de apresentação do

projeto "Lar Legal", desenvol
vido pelo governo do Estado,
que tem o objetivo de regula-'
rizar terrenos, com mais agili
dade e menor. custo.

Segundo o gerente da secre

taria municipal de Habitação,
Daugma dos Santos, aVilaAmi
zade sofreu muito com os de
sastres naturais,' e a solicitaçãO
da documentação permite aos

moradores maior facilidade na

conquista de reivindicações. "O

Estado não reconhece por intei
ro os moradores que não tem

esses documentos" afirma.

Já o representante da equi
pe técnica do projeto, Ricardo
Calixto, explica que a intenção
é fazer a comunidade se cadas

trar, mas existem critérios para
a conquista dos documentos.
Ele informa que é preciso que
o terreno esteja consolidado,
ou seja, em consenso de seus

limites em relação aos vizinhos
e dentro dos critérios legais.

Calixto ressalta ainda que
os 'custos para quem solicitar a

documentação pelo programa

Encontro

CDL reúne associados em

plenária mensal hojesão reduzidos. "O valor cobra
'do será de R$ 900, indepen
dente do tamanho da proprie-

.

dade, e pode ser parcelado em

até 22 vezes" afirma. O custo

pelo programa tem a redução
de80% do valor estimado.

A Câmara de Dirigentes Lo

jistas de Jaraguá do Sul rea

liza nesta quarta-feira mais
um encontro mensal' com

.

os seus sócios patrimoniais.
Na reunião, que ocorre ao

meio-dia, no Clube Atléti
co Baependi, o. conselheiro
da Associação de Serviços
Sociais de Iaraguá do Sul,
Gíorgio . Rodrigo Doniní,
fará relato sobre as ativida
des do Corpo de Bombeiros
Voluntários no município.
No mesmo encontro, o pre
sidente da Scar (Sociedade
Cultura Artística), Udo Wag-

ProgTamação
• 1 ° Reunião de apresentação;
• 2° Cadastramento, na escola

municipal Gustavo Tank;
• 3° Análise de documentos
e requisitos;
• 4° Pagamento e aquisição
do registro.

ner, divulgará os resultados

alcançados no último, ano.

Também estará no encontro

um representante da Cai
xa Econômica Federal, que
apresentará os serviços ofe-

_ recidos pela instituição aos '

empresários do segmento lo

jista. A diretoria da CDL tam

'bém aproveitará o momento

para fazer um relato sobre
O Seminário Nacional de
SPCs, realizado em Brasília.

Informações no site www.

j araguadosul. cdl- se. org.br.

Informações pelo telefone
(47) 3275-7070.
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. Daiana Constantino -,
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Meia volta·na política
. .

Um novo ciclo de negociações entre . nal O Correio do Povo, o anúncio oficial
os partidos se inicia devido à últi -

.

da desistência de Lunelli foi feito on

ma mudança nas peças do tabuleiro po- tem, mas na segunda-feira, à noite, em

"lítico jaraguaense. Com as coligações e reunião com o diretório do partido, o

parcerias sendo determinadas, na maio- comunicado já havia sido repassado.
ria das vezes" pelos nomes dos futuros Sem prestar justificativas da decisão

candidatos, o quadro muda com a ofi- pessoalmente ao diretório do PMDB,
cialização da desistência do empresário 00 empresário saiu de cena, segundo o

Antídio Lunelli da disputa eleitoral. . deputado Carlos Chiodini, por motivos
O rumo das conversas mudou.ao pas- particulares.

soque o PMDR não tem mais um pré". . Lunelli continuará na presidência do
candidato e agora corre contra o tempo partido·e terá de buscar uma solução rá

para' lançar um novo nome em poten-
.

pida para sua desistência faltando apenas
cíal: Partidos políticos que querem sair cinco meses antes .da eleição municipal.
dê cabeça de chapa numa aliança com O empresário· havia sé declarado pré
o PMDB agora já podem ver a possibili- .candídato há cerca.de seis meses, quando
dade de negociar o cargo de candidato chegou a conceder entrevista ao OCP.
a prefeito. E até já tem figuras de outras A responsabilidade Ide indicar um

siglas com sorriso de orelha a orelha na novo nome para a disputa cai princi
vitrine da campanha pré-eleitoral. palmente. sobre os ombros de Chiodini

Até então, o· PMDB vem artículan- - que apost<?u todas as fichas no empre
do com os parceiros PHS, PT e PC do B, sário. Sobre a possibilidade de se lançar
as-sim cqmo também já conversou com à corridamajoritária, o deputado. disse
PSDB, DEM; e tem encontro agendado. à coluna que ainda é "prematuro falar

som o PP antes do final do mês. Somente disso, porque até então não havia ana

o PSD, da prefeita Cecília KoneÍl, não foi lisado a hipótese". A legenda tem ainda

procurado para conversar, Aliás, o que na.vitrine á vereadora Natália Petry e o

pôde ter ajudado Lunelli a tomar essa vereador Jaime Negherbon.
decisão foi o caso das antenas de rádio - Questionado sobre a sigla ter sido
levantado pela atual administração. prejudicada e ter agora de começar a

Lunelli preferiu, em algumas situa-· trabalhar um novo nomepara a eleição,I ' .

ções, o silêncio, e aos 'poucos foi se distan- Chiodini responde que a desistência de
ciando da cena política. Mas agora, o que Lunelli "não anulou o projet_o do par-

. importa não é mais o ex-candidato, mas
. tido "de ter cãndidato, e que a legenda"

'sim o rumoque a política local irá seguir. se fortalece no número de filiados que
Conforme já noticiado no site do jor- . ultrapassa os 2,2 mil". .

tem reunião prevista no

.Ministérío dos Transportes daqui .

duas semanas, para tratar do
I

detalhamento técnico do projeto
de duplicação da·BR-280. IINa
última vez em que liderei um

grupo de políticos e empresários,
o ministério se comprometeu .

eom o projeto executivo, que
....

seria apresentado até o fim de
abril e início de maio, e mais

.

dois meses para sair a licitação",
relembrou o parlamentar. _.

.

BR-280
Ú senador Paulo Bauer (PSD"B)

. .

Trabalho em

parceira_continua
.

Presidente do PT de Iaraguá, Riolando

Petry, reafirmou ontem otrabalho em

conjunto com o PC do B e PHS e disse que
.

· espera se reunir com os parceiros ainda esta
.

. .
.

semana, para novos encaminhamentos.
I I I" ,'., ,," '

••• I'

Insegurança·'
:rondaPMDB
Peemedebistas jaraguaenses
comentaram ontem a decisão
de Antídio Lunelli com tom

. de voz desanimado. Alguns'
ficaram bastante abalados
e apreensivos quanto à

.' representação do partido na

majoritária deste ano.

PTde
Guaramirim
A presidente do PT de

Guaramirim, Maria Inês
dos Santos, aposta que a

definição do pré-candidato
a prefeito seja feita em

consenso com o diretório.'
sem precisar realizar'

prévias. Evaldo João
.Iunckes, Evaristo Caviquioli
eIaime de Avila.são os

nomes cotados para a '

majoritária. Segundo a

comandante da sigla, Ávila
. deve abrir mão da disputa.

.
-

As li!leranças políticas
de Schroeder têm

.

demonstrado que são
sensíveis à união de

. todos pelo bem da

comunidade, e o PSD
.. que será a novidade
destas eleições também

busca esta-unidade.

Presidente do PSD de

Scbrooder"o ex.�feito
�. Renel, sobre a

construção de coligaçãO ...

para.a eleição d.e outubro

Nós fazemos política
verdadeira. Te•..

disputaS, tem diferenças,
tem convergências

.' e divergências.- Mas
.

nós respeítames os

adversários.· Não
atuamos para destruir

ninguém, e isso é
.

fascismo: a destruição
e a desqualificação

d,os adversários.
Infelizmente, no nosso

paí�, o partido principal,
que é o partido que está .

·no poder federal_ é um

partido que atua para
.

destruir �s adversários�

Destruição não é
.
fazer política.

Do pré-candidato do
.

PSDB à Prefeitura de
-

São Paulo, José Serra
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MARCELE GOUCHE

Viaduto na 'BR-280.

\
•

Obras 'ímcíam em até
. . �.

·60· dias, _

afirma Dnít
dos serviços já estava licitada
peloDbll'I, Entretanto, a Prefei
tura solicitou ao departamento

. .permíssão para a elaboração de'
um novo projeto, já que o anti-

.!.��,���.�� .. �.l!.,�
v.............

.nír o prazo de início das obras e
go determinava uma passagemTita Pretti qual órgão irá arcar com os cus- de apenas 14,80 metros de lar

tos da alteração do projeto ínícíal. gura sob o viaduto, quando o'

AS, obras de construção do Entretanto, a decisão ainda ideal seria de 25 metros. .,viaduto que será erguido não foi tomada. Segundo Bu- o projeto original, de R$ 4,6.

no. trecho .urbano da �B�-280 zzi, 9 superintendente deu um
.

milhões, foi financiado pelo(Avenida Prefeito Waldemar praz,o de '30 dias 'para a.nalísar
'

. Dnit (Departamento NacionalGrubba), '. ligando os bairros
.

se o projeto foi desenvolvido de Infraestrutura). Após as alte-Vieira e Centenário, irão iniciar '. conforme os padrões estipula- rações, o valor passou pará R$
em até60 dias, segundo o dite- dos pelo órgão': "durante esse ilh

d Urbaní d 5,157m' ões...

·

tor e r amsmo . a Secretaria
. mês, teremos a confirmação

de Planejamento de Jaraguá do de.quem irá pagar o valor, mas

Sul, Wolney João Buzzí. .

.

o 'Dnit sinalizou que provavel-.
. A informação foi confirmada

.

mente irá assumir o custo".
pelo superintendente do Dnit,

-

Esse . é o segundo projeto
João-José dos Santos, que se reu- realizado para a obra. Na ges

. niu na manhã de ontem com a tão anterior, um projeto havia
prefeita Cecília Konell para defi- . sido- elaborado e a execução

Definiç�o de qual órgão irá arcar com custo
.

da alteração do projeto deve sair em um mês

Dnit sinalizou que
deve arcar com os

eustos, segundo
Secretaria de

Planejamento.

.- , .Pavimentação

'Obras estão previstas �'l

A Prefeitura de Iaraguã do
Sul fechou recentemente um

.

financiamento de R$ -IS mi
lhões com o Badesc (Banco do
Desenvolvimento'do Estado de
Santa Catarina), para a realiza
ção de obras de pavimentação,

asfãltíca em aproximadamente
, 13 ruas do município, A infor
mação é do diretor de Urba
nismo da' Secretaria de Plane-

jamento, Wolney João Buzzi. Grubba, no bairro Vila Lalau..
No entanto, as ruas ainda não Buzzi conta que a cerca será
foram definidas. instalada sobreo canteiro cen-

Segundo Buzzi.. a Secretaria tral, em uma extensão que vai,
também deverá receber nesta desde DG da Weg II 'até o tre
semana a visita do superinten-

-

. vo do João Pessoa, onde o via
dente do Dnit de Ioinville, An- duto no trecho da BR-280 será
tania Carlo Gruner Bessa, para construído. "O primeiro passo é I

que o órgão autorize a cons- garantir a autorização do Dnit.
trução de uina \cerca metálica Depois disso, abriremos licita
na Avenida Prefeito Waldemar ção", informa.

,AUTORIZAÇÃO � Construção de cerca metálica dependerá do av8J do D,nit

ACESS� ,Viaduto irá facilitar trânsito' entre
os bairros 'Centenário, Viei.raU,i e João Pessoa

Gre�e do magistério'
, .

. Comando estadual
se 'reúne hoje

.

o comando de 'greve dos

professores da rede estadual·
.' de ensino se reúne hoje, às 9h,

. na sede doSíndicato dos Tra-,
balhadores do Serviço Público
Bstadual de SC (Sintespe), em

Florianópolis, para organizar
as estratégias- que serão ado
tadas durante a paralisação.

Cada regional
.

do Sinte
(Sindicato dos Trabalhadores
da Educação) estarárepresen
tada por um integrante do co
mando. Os professores do Vale

do Itapocu serão representa
dos pelo professor de Sociolo
gia e Fílosofía Rafael Santiago
Gregório, 58 anos, -que traba
lha há 20' anos no magistério.

'

"É uma responsabilidade
muito grande, já que não esta
mos abraçando uma causa in-

.

dividual, mas coletiva. É uma

luta pelas condições de traba
lho dos professores, pela qua
lidade de-ensino. dos alunos e

pelo bem de toda a comuní
dade", afirma Gregório.

Cres'cim'ento

Sínte acredita em adesão'
Até a tarde de ontem, o co-

.

açou descontar as faltas dos
mando de greve do Sinte Re- � professores nesta, semana de
gional de Jaraguá do Sul havia pagamento", conta. Para ela, a

visitado sete escolas -da região expectativa é que na próxima
para mobilizar profissionais " semana o número de sindica
da educação a aderirem à listas aumente. "Vimos ontem

.

greve.' Segundo a coordena- que há um tipo de coação por
. "dora do sindicato, Cristiane parte da diretoria em uma

'

d� Oliveira Müller, a receptivi- escola: de nove professores,
dade dosprofessores foi boa, 'apenas dois quiseram con

mas ainda não há defiriição
.

versar com o sindicato. É uma

do número de adesões. "Sa- luta difícil, mas não' vamos
bemos que o Governo ame-

'

nos amedrontar", conta.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Previsão do TeDlpOFonte: Epagri e Tempo Agora
/

Canoinhas
......
13° 20°

Joaçaba
......
12° 23°Chapecó

......
14° 20°

Tempo instável
Nevoeiros ao amanhecer.
No Oeste e Meio Oeste, sol
com aumento de nuvens e

pancadas isoladas de chuva.
No período noturno e início
da manhã, há chance de
chuva fraca e isolada no

Litoral e áreas próximas.
Temperatura amena ao

amanhecer e à noite.

Quinta-feira de tempo I

instável com chuva e céu
encoberto, alternando com

períodos de aberturas de sol.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Sul 5km/h Vento favorável
• 12h Vento não favorável Sul 5km/h em dois horários,

,. 80%• 15h Vento favorável Sudeste 7km/h /(
• 18h Vento favorável Sudeste 11 km/h

de �:s����:,ade
Fonte: www.ventosbrasil.com.br

HUD10r

Prejuízo,
,

Dois portugueses assaltaram um carro forte e cada um levou um malote
fechado. Meses depois eles se encontram:
- Ô, Manoel! Tinha muito dinheiro no seu malote?
- Que nada! Oitocentos eeais e alguns cheques pré-datados! E o seu?

•
- Nem te conto! "Iava cheio de notas promissórias, acabei de pagar a última
ontem!

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.

www.ocorreiodopovo.com.br

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 18°C

MÁX: 26°C

TeDlperat�
amena pede

manga longa

SEXTA
MíN: 14°C

MÁX: 25°C

Joinville
......
19° 25°

Jaraguá do Sul
......

'�', 18° 250

SÁBADO
MíN: 13°C

MÁX: 23°C·

São Francisco do Sul
• Preamar
• 4h08: 1m
• 18h58: 1,4m
• Baixamar
• 1 Oh21: O,2m

Tábua
• 22h49: O,5m

das marés Itajaí
• Preamar
• 4h02: O,9m
.17h02: 1m
• Baixamar
• 8h51: O,3m
• 21h10: O,5m

Aorianópolis
• Preamar
• 4h30:0,9m
• 17h04: 1,1 m

• Baixamar
• 8h36: O,2m
• 21h13: O,5m

Imbituba
• Preamar
• 2h39: O,6m
• 16h04: O,5m
• Balxamar
• 10h24: O,lm
• 23h36: O,4m

2 3 8

Blumenau
......
19026°

4 6 75

1 II
,.

II
II fi

II

II
II

-

. II
"

IIII
II

II
II

2

3

4

6

7

8

9

12

'BVIl 'enBno51f 'MIf
'6 'lav 'l!lal 'Sªll '8 'OjUeVll 'jSOld '1 'oawoH 'OPl!111f '9 'elslQl!lll!UV 's 'euolV
'::lWO 'jr 'elôolol01Vll 'ld 'f: 'olaN 'llQwnoul 'e 'seweo 'ÔUldwl!::l .

� :SIIf::lllH3Í1.
'ÔlO 'epeos '8� 'walol '!IV 'u 'euas

eôaw '�� 'ewlUQulJ 'O � 'new OQOl '6 'ôl'lelo\:! '8 'nal �l!lI5 '1 'olsOH '::l8N '9 'op
-l!IIWI 'ç 'esJl!:l 'wnd ,jr 'ad!!::l '::l1Al 8 'MH 'Il!W1UIJ 'Z 'ew '9dl::l '� :SllJlNOZIHOH

OY;010S

F Ma,nópolis
... Ji.
18° 23°

São Joaquim
......
80 180

NOVA 21/4

CRESCENTE 29/4

CHEIA 6/5

MINGUANTE 12/5

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Designação comum a determinadas plantas que pen

dem das árvores e nelas se trançam / Anotação médi
ca que declara o fim de uma internação

2. O reino da fauna / As iniciais do compositor alemão
Wagner

3. Mil e cem, em algarismos romanos / Pequeno pren
dedor de papéis

4. Voz imitativa de uma explosão ou de um corpo pesado
que cai / Breve recitação cômica

5. A que se conferiu aparência de outra coisa ou de ou- ,5

trem
6. Famosa rede norte-americana de televisão, a maior do

país J A face humana
7. Mover em torno, de um eixo / Que te pertence
8, Descrever órbita circular / Uma multinacional do ramo

de eletroeletrônicos
9. Personagem da história de Chapeuzinho Vermelho
10. Um tipo de sociedade empresarial 11. Jogo de azar

onde o ideal é acertar seis números
12. Ave marinha e cosmopolita / Animal ou objeto vene- "10

rado corno tronco de uma tribo
13. Estrondo confuso / Sufixo para empresas sem fins 1 i

lucrativós usado na internet.

VERTICAIS
131. (Ingl.) Hábito turístico e esportivo de excursionar e

fazer uso de barraca / Jogo de tabuleiro, entre dois
parceiros, cujo objetivo é comer todas as peças do
adversário

2. Encarreqer i Filho de um descendente de primeira ge
ração

3. (Matem.) Relação entre diâmetro e circunferência; vale
aproximadamente 3,141� / Importância excessiva
que se dá a coisas insignificantes

4. Organização Mundial do Comércio / Diz-se de vogal
não acentuada

5. Pessoa que coleciona ou vende livros antigos de pouco
préstimo, ou valiosos por serem antigos

6. Unido por um pacto, por um acordo / A marca de auto
móveis italiana Alfa

7. O ex-piloto de corridas Alain, tetracampeão mundial de
Fórmula 1 / Hábito de algumas freiras

8. Número ímpar / Entrançado de arame próprio para cer
cados / Abreviatura de aeronáutica

9. As iniciais da ator norte-americano West, primeiro in
térprete de "Batman" / Lugar onde se compra carne /
Abreviatura de miligrama,

9

-
-
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Quer publicar sua foto'1
É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.

Ryan F10riani comemora

8 anos dia 26 e recebe
o carinho dos pais

Roberto e Eliane e da

irmãTayná

,CamiIa Wendorff
está de aniversário
hoje e comemora

com festa no

RestalU"8.l1te

Michel, dia 28.

Quem deseja wn

feliz aniversário
são seus pais e

também os irmãos
Carlos e Gabriel�
"Saúde, felicidade
e juízo!"

Nayara Elyzabeth
'Marquardt completou

4 meses no dia 15.

Quem deseja muitas
felicidades são os pais

Anderson e Rafaela

Parabéns para pai e filho, Laudecir Pires e

Gúilherme C. Pires, que comemoram idade nova

hoje e dia 27, respectivamente. A esposa e mãe
Roseli e os filhos e irmãos Eduardo, Crislainy e

Thiago desejam felicidades

o pai
Leonardo
Gustavo
Karsten

deseja muitas'
felicidades

para sua f"J.lba

KaylaKyami
Karstenque

. faz três anos

no dia 27

.�
�
C
1';1
o

.1';1

r
iH
-8

i AUlAS PRESENCIAIS
;yj 1 VEZ POR SEMANA

.g

.�
iii
&l
o

.1';1

g"
"5

SUPORTE DE
PROFESSORES

MATERIAL DIDÁTICO
GRATUITO

UNIASSELVI
CENTRO UNIVERSITARIO LEONARDO DA VINCI

INSCRiÇÕES ABERTAS

0800 642 5000
WWW.UNIASSELVI-COM.BR

MENSALIDADES A PARnR DE

M203'OO
I I
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Tato Branco
Meu amigo-i�m_ão, e =: ch�mar até �e uma �as pessoas

super especuus em minha vida, que nao me deixa na mão,
o nosso querido José Claudio Branco de Moraes, o popular chef
Tato Branco, destacado nome na culinária de Iaraguâ do Sul, é

um dos grandes aniversariantes de hoje, e vai comemorar a data
ao lado dos filhos Rodrigo, Bárbara e sua amada Elaine. Para

béns, "mano veio"! Felicidades mil, e que Deus abençoe e ilumine

sempre essa bela efelizfamília.

Fofocódromo
Por favor, por um bom tempo
afastem dos corintianos,
os doutores Chico Reis e

Luiz Ruszczak e o boa, praça
Edson Müller, popular Jacaré,
corda, bananeira, goiabeira
e claro, o banquinho. Do

jeito que o trio ficou com

a eliminação do "Timão",
poderemos ter suicídio
coletivo. Vodu neles!

Onde comer bem

em Jaraguá
Na Confeitaria Cantinho
do Céu. FiCa na rua José
Narloch, no Ana Paula. A

cuca da Salete é uma delícia. '

Garage
Uma das galeras mais
animadas de Iaraguá,
no sábado, dia 28, tem

compromisso importante:
conferir a reabertura
d "G "Aha arage . ...com a

presença do nosso ilustre

"Cacique Americano". Não

perco por nada.

•

la
o leitor fiél de hoje é o

grande amigo Krislaine da
LB Costa Representações,
que sempre lê esta coluna

para ficar por dentro
das novidades de nossa

sociedade. Valeu mesmo.

�
\ Café colonial

Hoje a partir das 15h,
Georgete Damm,
movimenta na Confeitaria

Bela Catarina, mais um

delicioso Café Colonial.

I '

Bom demais!

Buxixo
Como diz a música: "O peixe é

pro fundo da rede / Segredo é

pra quatro paredes / Primeiro

é preciso julgar / Pra depois
condenar ... ". Cá pra nós a

letra é bem antiga mas tem

tudo a ver com a "bomba" no

andar de cima que vai estourar

em breve. Problema é que
paredes tem ouvidos. E olhos,
muitos olhos e bem abertos.

Igue Joesting
é o grande
aniversariante
de hoje

moagoncalves@netuno.com.brMoa Gonçalves
CÁSSIA RIBEIRO

r'
- -_ ... _, _. - -- _'- - '. ,_-

:..w;SPORT,.s?nI C> ��: F�:
: Ginástica é moda:
I Av, Mal. Deodoro da Fon eca '

r�!'9__:�!,,!:o ·..:i!,,�,:,á_do�,:,I�

Prisclla Silveira vai representar
Jaraguá, no sábado, na Sociedade Diana,

em Itajaí, no Miss Santa Catarina

MAURICIO HERMANN

\

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

Luzia
A gatinha de destaque Luzia
Lídia Cordeiro, preparando uma

big festa do seu debut de 15

anos. Aguardem! Vai bombar.

A saudade é
a nossa alma

dizendo para onde

ela quer voltar.

Quarta

sert�eja
Hoje à noite com

presença da dupla Jean
Carlos & Mafra, rola

-rnuito sertanejo na Fuel

Living. A mulherada livre
até as 23h. Vai perder?

Pensando

bem...

Você que é linda, inteligente
e poderosa não fique na

toca, pois lá fora há um

desfile de Mickey disponível
e bom para se relacionar.
Por favor, desista de esperar
o Pateta te ligar.
Sai dessa!

Dica para
o dia das Todo dia uma

Pelo meu fio vermelho

fiquei sabendo que o

bar do Dionei, aquele da
subida do Acaraí, é o único

estabelecimento da urbe
sorriso que mantêm três
dias de luto, quando morre

um dos seus assíduos
bebedores de cachaça.
É mole?

-

maes

Dar de presente uma

peça da coleção do
renomado artista

plástico Romero

Brito. Onde comprar?
Na loja Composée,

fone 3370-1738. DESTAQUE Rita Grubba será uma das

destaques da Revista Nossa, edição de maio

• O meu abraço de hoje cheio
de energias positivas vai para '

os boas praças]úlio e Tiago
da Ptemier Som AutomotiuoJ

, ", �
, .."

,.

,i, I I "'ii!l'fl': ".�';
.

'') '1
. "I�,

no,Czernieuiicz, que sempre
estão COTn novidades na loja.

",Aquele(flJiraçâ
'

'",

.Amanhã, na London Pub,
tem 'fJagodeira,eom o grupo 'I

Teu Sorriso, de Florianópolis.
r

• No próximo dia5 'de maio,
na Recreativa Breithaupt, o

CPL promove a 5a
Stammtisch Esportiva.
.Ariovaldo Xavier, o

Arizinho, estará a partir de

hoje, na 13a Fecarroz, com sua

tradicional Batata Recheada.

• No sábado, na Comunidade
Evangélica Luterana, Ilha
da Figueira, tem a Noite dos
Pastéis.

• O casal Plácido e

Carmem Rausis já estáde
volta na urbe, depois de
curtirem intensamente a

Terra Santa, em Israel.

� Respeite e valorize o idoso.

• Com essa, fui!

ásio e Es
e Ma hi

de
$ �8 mi/h,,,.

me es.

. I

)
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Elyandría Silva,
escritora

I Amulher surgiu de repente na sacada,
era cedo, céu esbranquiçado, sem vida,

sem cor. Senhora, estatura baixa. Blusa de
lã vermelha, cabelos curtos e cheios, cor

marrom com toque de caju (nunca sei definir

aquela cor, mas talvez seja esta que você
está pensando, não importa), se apoiou no

parapeito, fumando, lentas baforadas, pele
pálida, certamente por causa do cigarro,
alguns fumantes poderão contestar, dizer

que é por causa do estresse ou da má

alimentação, que fulano ou sicrano fumou
a vida inteira e tal. Outro dia, no caixa do

supermercado, escutei a conversa de uma

cliente, com um macacão florido, com a

moça do outro caixa - contava uma história
de um homem que estava com 91 anos,

perguntaram para ele como tinha uma saúde
de ferro com aquela idade e a resposta foi
"Todo dia eu fumo um cachimbo". A cliente
do macacão florido estava entusiasmada,
ora, ela também fumava todos os dias, não

cachimbo claro, e a história do velhinho
a confortava de alguma forma, preenchia
as lacunas de seu medo de morrer de
câncer de garganta. ((O ser humano é assim

Novelas

',

Crônica

Sem vista para o mar
mesmo, pensei, se alimenta de ilusões até

que a realidade o abrace bem apertado e o

sufoque".
Lá na sacada era visível, pelo semblante tenso

àquela hora da manhã, que a mulher tinha
dormido e acordado com um problema, ele a

perseguia, e ela não sabia como resolvê-lo. A

cidade se estendia invisível à sua frente e, como

em Fílide, do Calvino - Fílide é um espaço em

que os percursos são traçados entre pontos
suspensos no vazio, o caminho mais curto para

o ser h"mano é assim mesmo,

pensei, se alimenta de ilusões
até que a realidade o abrace

bem apertado e o sufoque.

alcançar a tenda daquele comerciante evitando
o guichê daquele credor - as ruas, as esquinas,
as pessoas e os carros sucumbiam à curta

distância de dentro de seus olhos perdidos. O

pior é que não tinha vista para o mar, só vista

para os morros, o que por si só já bastaria

CIIElllS DE CIIllRME .. GLOBO .. 19B
Rosário e Inácio fazem as pazes. Inácio sugere que Rbsário deixe o em

prego na casa de Chayene. Otto é envolvido em um caso de desvio financeiro
e descobre que Conrado o enganou. Penha conta para Sandro que foi procu
rada por causa de sua dívida. Sarmento propõe cortes nos gastos da família.

Malaquias se queixa das finanças do bufê. Inácio afirma para Dinha que seu

namoro com.Rosário é sério. Otto decide mandar Conrado de volta para o Rio de
Janeiro. Conrado recebe uma mensagem de Cida pedindopara reatar o namoro
e resolve ignorar, quando Máslova avisa que tem um plano para os dois. Lygia e

Penha encontram Chayene na loja de Messias. Socorro espalha que é amiga de

Chayene e propõe um negócio a Morvan.

AVENIDA BRASn. .. GLOBO .. 21B
Nina garante a Lucinda que provará para Tufão que Carminha o está en

ganando. Silas consegue resistir ao charme de Monalisa. Olenka foge de Iran.

Jorginho conversa com Tufão sobre Nina. Zezé conta para Muricy que Leleco vai
morar com Tessália em sua antiga casa. Max combina com Moreira o suposto
sequestro de Carminha. Tomás conhece Débora. Cadinho inventa uma mentira

para' acabar com a amizade entre Verônica e Noêmia, mas não tem sucesso.

Nina se esconde no carro de Carminha e ouve a vilã combinar seu sequestro
com Max. Moreira apresenta seus comparsas a Max. Tufão pede que Nina o

ajude a se vestir. Nina descobre que o falso sequestro de Carminha acontecerá

após a apresentação de dança de Ágata.

MlÍSCllRAS - RECORD - 22H

Seguranças controlam Otávio que tenta se libertar. Geraldine fica chocada
com a cena. Martim finge dar um abraço para acalmar Otávio. Martim diz aos

seguranças que Otávio é doente. Martim sugere ao imediato do navio que Otávio

tentou se suicidar. Pulga diz a Nameless que seu acompanhante se atrasará. O
imediato percebe que Martim escreveu a palavra suicídio em sua declaração.
Nameless diz a Martim que irá encontrá-lo em breve. Nameless telefona para
Manuela que disfarça, mas Caio estranha. Martim rouba as fichas do jogo de Ma

nuela. Big Blond e Nameless se reencontram após cinco anos. Big Blond pede a

Pulga que diminua a luz do restaurante. Otávio garante a Décio que não tinha a

intenção de pular. Décio diz a Otávio que Maria está viva e o ama.

I r

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

para muitos, mas não para aquela mulher,
com seu rosto contorcido de preocupação
e tristeza. Uma vez em Santos, caminhando

pela praia e me divertindo com os prédios
tortos, avisto um prédio com uma longa faixa
com letras grandes e vermelhas ((VENDE-
SE APARTAMENTOS COM VISTA PARA O
MAR. ÚLTIMAS UNIDADES!". O problema
é que os apartamentos ficavam no lado

esquerdo e direito, não tinha apartamentos
na frente, apenas um enorme e fino paredão
com pastilhas verdes, assim, os ditos cujos
eram com vista de lado para o mar. Imaginei
os felizes proprietários todos os dias se

pendurando na sacada e esticando o pescoço
para ver o mar, orgulhosos por poderem contar

aos amigos que acabaram de adquirir um lindo
}

imóvel com vista para o mar. O sulrrealismo do
consumismo é algo incompreensível!
A fumante da sacada finalmente encerrou

seu ritual baforento, virou as costas e entrou.

Quanto a mim, terminei a série de exercícios

para as coxas, não fumo e não tenho nenhum

apartamento nem com vista nem de lado

para o mar e, nas Cidades Invísiveis de Ítalo
Calvino, minha 'preferida é Ândria.

Envie a foto do seu animalzinho para
contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um

companheiro de estimação nas páginas do Facebook

da Ajapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

Clique animal

Morena foi salva

dos perigos da

DR, e espera
encontrar uma

família que a

ame de verdade.

Tem 9 meses,

está castrada,
vacinada e

ve�,tem
porte médio e'é
dócil. Para adotar

entre em contato

com a Clínica
Amizade, pelo
3371-2340 ou'
3275-1887.

Aniversariantes
25/4
Adolar Lesmann
Adriana Nietzkar
Alcides Hahn
Alfredo Fischer
Alice M. Buttendorff
Almirio Spézia
Anderson R. Gervásio
Antoniana Ferreira
Arlindo A. Xavier
Calito Fuck
Carlos F. Gurjl
Christhopher Weinfurter
Danielle H. de Paula
David Correia

Douglas L. da Silva
Dulce Neujorks
Eleonora l.Tepasse
Eloise Marongoni
Everli Georg
Everson L. Popádiuk
Faraíldes Machado
Gustavo da Silva
Heloisa Nort
lolanda M. Olska

Irmgard Bartel Winter

Irmgard Laube
Isabela Dalacosta de Souza
Jonas Becker
Jose Argenton

Katia Schwartz
Larissa Macedo
Leoni Silva
Lia Schwartz
Marcia Fusi
Márcio guindene
Marcos Vinicius Foppa
Milton Natali
Osni Muller
Rafael Gonçalves
Rafael Kanzler Foester

Sergio Ricardo Rossi
Suzane Kroeqer
Thiago Baade
Valmiria Hansen Hass

TOURO
No campo profissional, nada vai

parecer impossível para você -

obstáculos serão superados com

facilidade. Novos horizontes estão
se abrindo: aproveite! No romance,

seja mais flexível. Converse com sua

cara-metade. Cor: vennelho.

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO .. 18H

Rodrigo estranha a agressividade com que Miriam o trata. Jáqui pede para
trabalhar com Gil na redação da revista. Priscila aconselha Miriam a não se

enganar em relação ao quesente por Rodrigo. Tereza e Deolinda ficam aflitas
com a insistência de Valéria em ficar com pertences de Verbena. Virgílio tenta

convencer a todos que quer encontrar Elisa para satisfazer Carlos. Gabi critica o

relacionamento de Gabriel e Beatriz. Pedro entrevista Melissa para sua reporta
gem sobre a vida de Rodrigo. Jáqui sofre por não conseguir arrumar um empre

go. Melissa comenta com Dimas que tem um plano para se livrar do herdeiro do
sobrinho. Rodrigo sente fortes dores de cabeça.

CORAÇÕES FERIDOS· SBT .. 20B30
Amanda diz a Eduardo' que descobriu que ama Glauco. Eduardo acusa

Amanda de estar doente de ciúmes. Lucy pergunta a Dante se ele se esqueceu
o que eles passaram juntos .em Paris. Loreta chega e Dante a apresenta a Lucy.
Vitor entrega a Olavo documento que encontrou no quarto de Aline que tem o

nome de Nabal. Olavo pede para Saulo investigar a vida de Nabal. Eduardo

conta a Heloisa que Amanda vai viver com Glauco. Heloisa comenta com Edu

ardo que vai falar toda a verdade a Amanda. Glauco tenta convencer Amanda

de que ela está errada a respeito de Heloisa. Loreta afirma a Dante que não vai

dividí-Io com outra mulher. Heloisa vai à fazenda de Glauco para conversar com

Amanda, que a deixa falando sozinha.

Horóscopo
�ÁRIES

.

I Tente aprender com as experiências
das pessoas que estão ao seu redor.
Isso poderá ajudar você a aumentar !
a renda. No setor amoroso, faça com �
que o clima seja mais leve. Aposte
em momentos de descontração ao

lado de seu par. Cor: amarelo.

II GÊMEOS
Bom dia para pedir vantagens no

setor profissional: não tenha receio
de solicitar o que quer. Nos assuntos
do coração, aproveite o momento

para conhecer melhor aquela pes-
soa especial. A dois, é tempo de
fortalecer os vínculos. Cor: preto.

� CÂNCER
No campo profissional, atividades

feitas em equipe são as mais
favorecidas. Em casa, conte com

a ajuda dos familiares para não se

sobrecarregar. Faça uma surpresa
para seu amor! Cor: tons pastel.

óL LEÃo
Para melhorar seu desempenho
profissional, observe os mais ex-

perientes. Em casa, faça o mesmo.

No campo sentimental, não faltarão
assunto e entrosamento a dois. Dê
mais leveza e alegria aos momentos
com o par. Cor: verde.

np VIRGEM"
No ambiente de trabalho, aproxime-
se de pessoas influentes e demon-
stre interesse por suas atividades.
Colherá os frutos desta dedicação.
Valorize também os pontos fortes do
seu relacionamento afetivo e evite
discutir por bobagens. Cor: creme.

.n, UBRA
Boas oportunidades profissionais
podem surgir a partir de suas real-

izações: fique de olho! Compartilhe
suas exoeríêncas e poderá colher

bons frutos. No campo sentimental,
não deixe assuntos pendentes ou

poderá perder a confiança de seu

par. Cor: roxo.

TrL
ESCORPIÃO
Evite distrações ou poderá perder
produtividade. Tenha cautela ao lidar
com suas responsabilidades, elas

podem mexer com seu equilíbrio
emocional. No romance, tudo indica

que uma fase de maior compreen-
são. Cor: vermelho.

X'
SAGITÁRIO
Ao desenvolver suas atividades,
baseie-se em sua própria
experiência. Evite fofocas ou

poderá ver seu nome envolvido
em intrigas. Leve o compromisso
afetivo mais a sério. Cor: branco.

CAPRiCÓRNIO
Aposte no diálogo para resolver os

desentendimentos que surgirem.
Nos assuntos do coração, os astros
enviam ótimas energias. Curta os

momentos maravilhosos ao lado de

quem � ama. Cor: rosa. '

� AQUÁRIO-
� Encontrará maneiras inteligentes de

lidar com os desafios e obstáculos.
Tente olhar para a sua carreira de
uma perspectiva mais ampla, pen
sando em uma promoção. No amor,
aposte na sinceridade para evitar

problemas com o par. Cor: lilás.

PEIXES
A troca de infonnações entre pes
soas de diferentes idades favorece
o aprendizado. Reflita sobre tudo o

que ouviu e aplique os novos con

hecimentos em sua vida Na paixão,
compartilhe seus desejos com sua

alma gêmea Cor: bege.
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•Tirinhas
LAÇos DE: FA/VtíliA - 2coo
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Cristiano
Ronaldo
está·
em Pro
Evolution
Soccer
2013

Pro Evolution 1----
\

Soccer 0\
\

\
,

�
"\
\

I

\
L

• •

prnnerro
paraPCs

Diversas plataformas atuais vão receber
uma versão de Pro Evolution Soccer 2013, mas

os jogadores de PC serão os primeiros a poder
testar o game. A produtora Konami revelou que
pretende lançar uma demonstração do jogo no

início de setembro para os computadores.
Além da novidade sobre a demo, a compa

nhia revelou também os requisitos mínimos

para rodar o game em sua máquina. PES 2013

requer no mínimo um processador Intel Core
2 Duo 1.8 Ghz (ouAMD equivalente), memória
de 1 GE, placa de vídeo mínima Nvidia Geforce
6300 ou ATI Radeon x1200 e qualquer placa de
som que suporte DirectX 9.0 ou maior. Lem
brando que o jogo é compatível com Windows
XP, Vista ouWindows 7 e suporta uma resolução
mínima de 800x600, mas, obviamente, com ca

pacidade de se expandir além disso.

Cinema
JARAGuÁ DO SUL· SHOPPING BREITHAUPT
• eine Arcoiris 1
• Guerra é Guerra - Dub. - segunda, terça e quinta às 15h, e diariamente às 17h, 19h, 21 h
• O Lorax - Dub. - sábado, domingo e quarta às 14h10
• eine Arcoiris 2
• A Mulher de Preto - Leg. - 21 h1 O
• Espelho, Espelho Meu - Dub. - 14h40,

17h, 19h10
• eine Arcoiris 3
• Drive - Leg. -19h15, 21h15
• Fúria de Titãs 2 - Leg. -15h15, 17h15

-----------_._----------_._------------_._-_._-------------,
r--·-·-·--:-·-·-----'-------------

\
I

l

A loja Game Mania recebeu

a versão limitada do X-Box

360 com kinect na cor white

piano e ainda vem com

dois jogos! Vá conferir esta

maravilha da Microsoft

"O Lorax: Em Busca da Trúfula
Perdida" é uma adaptação do

conto clássico do Dr. Seuss,
sobre uma criatura da floresta

que compartilha o eterno

poder da esperança.

��j�UI�fIIIIlIIIrIlIIII�

<iIA)
,

joinville (Show Room): 473435-0885
Joinville: 47 3435-3595
Florianópolis: 48 3248-0777
São José: 48 3288-0777

Power Import
WWWJPGWa'fmportl.Qmt��\._j

Sal. (amboriú: 47 3360-9777
Slumenau (Loja (entro): 47 3236-8000

Slumenau (Loja SR): 47 3323·7171

Jaralluá do Sul: 47 3275-0808
Av. Preléito Waldemar Grubba, 1346 - Baependi

Preço válido até 30/04/12 ou término do estoque, o que ocorrer primeiro, pára Sportage cód.: P.5Z5, para pagamento à vista.
'Frete de RS Z.OOO,OO não incluso para Sportaga Estoque de 1 unidade para Sportage. Garantia de 5 anos ou 100.000 Km, o que ocorrer primeiro,
para cobertura básica. Fotos ilustrativas. Cinto de 'segurança salva vidas.
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ARQUIVO fU.s,tóJ!Ico

As im8gens acima registram a rUa Guüherme
, Weege, na década de 1980.'Hoje, a nJa é as�tada

e uma das ma,is movimentadas do Centro de

Jaraguá do Sul, fazendo esquiDa com outras
vias importantes como a avenida Marechal

Deodoro da Fonseeà e nJa Reinoldo Dau

<:

GUMZ,
,

C,ontabUidad'e
'Consufto'ria Emlpr,esaria4

f�ljn5S�fJ(ltl{iS�':�rn
C (;ff,pi!1Ô-"'ci,,,

-

Cn�dibilidêldê

o.uafidade

Confiança
_.""

VIJ\&{X'lf.ç'dn'.z .Cl:lJnq ,br

Desde 1978

s

'Atenção, eleitores!
Em abril de 1952, o Correio do Povo registrava o seguinte alerta:

"A fim de evitar acúmulo de serviço de entrega, são convidados todos
,

os eleitores possuidores de recibo até o n" 6000, para retirarem, com

urgência, seus novos títulos eleitorais no Fórum da Comarca".

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
'L -a ���2-' LUfJ'elli �'at.azooi. ·

unen er � lt II'
k

Grupo Lunelli

Pelo Mundo

'1956

Fundação da Usbninas
A Usiminas foi fundada em 25 de abril de 1956, em Ipatinga. É uma empresa do
setor siderúrgico, líder na produção e comercialização de aços planos laminados a frio
e a quente, bobinas, placas e revestidos, destinados principalmente aos setores de bens
de capital e de bens de consumo da linha branca, além da indústria automotiva. Sua

constituição societária e legal foi elaborada por Gabriel Andrade, Ianot Pacheco, e seu,

primeiro presidente foi o engenheiro Amaro Lanari Júnior. Sua sede administrativa
encontra-se em Belo horizonte. O Sistema Usiminas destaca-secorno o maior complexo
siderúrgico de aços planos da América Latina e um dos 20 maiores do mundo.

°,1974

Revolução dos Cravos
Corresponde a um período da história de Portugal resultante de um golpe de ,

Estado militar, ocorrido a 25 de abril de 1974, que depôs o regime ditatorial doEstado
Novo, vigente desde 1933. Neste período, iniciou-se um processo que viria a terminar
com a implantação de um regime democrático, com a entrada em vigor da nova
Constituição a25 de abril de 1976. Este golpe, conhecido pelos portugueses como 25
de Abril, foi conduzido por um movimento militar, o Movimento das Forças

��"Armadas (MFA), composto por oficiais intermédios dahierarquia militar, na sua

� ��):Iiaior parte capitães, que tinham participado na Guerra Colonial e que foram
.

.

'_ apoiados por oficiais milicianos, estudantes recrutados, muitos deles universitários.
:

.

'
': Este movimento nasceu por volta de 1973, baseado inicialmente em reivindicações

corporativistas, como a luta pelá prestígio das forças armadas, acabando por se·'

estender ao regime político em vigor. Sem apoios militares, é com a adesão em massa

da população ao golpe de Estado, a resistência do regime foi praticamente inexistente.

]
."f

�ersoD_gem his�órico'

'�i :8ik"'�h��v'
I" .:.-:'::" J,:',. /f:�. � .�i.:,:"��,, .... i:

�.�
"

",.f.':::' . :\��..,.', '" :,' _ '>_' .

Foi um matemátíco sóviético'·-qile.:�,parti-
. "

cipou das principais descobertas de_as'
cio século 20 na área 'da Estatística e eID,teoria
da Informação. Andrei Níkolaevích Kdhn.ogo- ,

rov foi autor da principal teoria científioa no

campo da probabílidade: a Teoria da Medida, .

que revolucionou o calculo das integrais.
Um de seus prinsipais trabalhos publica

dos foiTundamentos de Teoria das Probabi
lidades", em que ele esboça oque seda a teoria
da medida. Como grande cientista, Kolmogo
rov recebeu diversas honrarias ao longo de sua

carreira. Em 1939, fói eleito para a Academia
de Ciências da URSS e recebeu um dos primei
ros prêmios científicos dados pelo Estado sovi
ético em 1941, o prêmio Lenin. Ele também foi,
eleito para inúmeras outras academias e socie
dades científicas como, por exemplo, a Socie-, Em 1939, foi eleito para a Academia

,

dade Estatística Real de.Londres em 1956. II j. q i :l ,de Oênijius, da União Soviética
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ponto de Vista
Raphael Rocha LQpes, '

advogado e professor

Nossos governantes..

assassinos

Loucuras no trânsito é o que
mais se vê por aí. Na reali

dade, acredito que loucura não

seja apalavra mais adequada, já
que 'significa insanidade �en
tal, demência. Pelo menos' não

do ponto de vista médico. Ati�

nal, os tais motoristas sabem
muito bem o que estão fazendo.

O' problema destes candi
datos a marginais não é de lou
cura. É de irresponsabilidade'
mesmo. Da mais grave, incom -

'

preensível e absurda..

Vou dar um simples exem

plo que presenciei um tanto

aterrorizado e indignado nes
ta segunda-feira, (anteontem),
por volta de 18h40. Estava indo

para a faculdade de Guarami

ri:r;n e após a ponte entre Iara
guá do Sul e Guaramirim, na BR

280,' o trânsito estava natural
mente lento, por causa daquele'
afunilamento.

, Pois bem. Qual não foi a mi
nha -surpresa quando vejo um

imbecil (e já peço desculpas
pelo tom da palavra" mas não

encontro outra menos agres- ,1',.,.,

siva) tirando \0 seu Vectra novo

e branco para o acostamento

e por ali, mesmo ultrapassan-
do .os demais' veículos na fila,
quase chegando 'ao meu lado. E o governo é tão irrespon
Pensem comigo: umhorário de sável que em 'uma curva, num

.
.,. .

escurecimento e muito movi- '. trecho absolutamente movi-,

menta. Mais do quê isso, muito mentado, em plena rodovia
movimento nos acostamentos, federal," entre' duas cidad�s
com pessoas á pé e de bicicleta separadas por uma ponte, há

indo e vindo em todas, as dire- uma faixa, de pedestres! Uma

ções. O dito parou, apesar da passarela nem pensar. Uma fai-

Faleeímentos
·'Faleceu às 15h30 do dia 23

a Sra. EricaArndt, com ida
de de 81 anos. O sepulta
mento foi realizado ontem,
24, às 16h, saindo o féretro
da Igreja da' Paz no Rio da
Luz Vitória, seguindo após
para o Cemitério da mes

ma localidade:
-' '

• Faleceu às 23h do dia 23 a

Sra. Alice Ines Dªna com

idade de 62 anos. O se

pultamento será_realizado
hoje, 25, às 09h, saindo o ,

féretro da Cap�la Maria

Leier, seguindo após' para
o Cemitério Santo Antonio,
de Nereu Ramos.

velocidade incompatível \ que
imprimia, justamente por cau

sa de alguns cíclístas. Confesso
que pensei que iria presenciar
uma tragédia naquela hora.

, Esse caso específico pode
até não ser culpa direta dos

nossos assassinos governantes,
Contudo, outros exemplos há

.

em' que não consigo não 'ima

ginar 'a responsabilidade dos
nossos políticos ante sua inér

cia e seu descaso.
Continuemos na BR 280, tre

cho entre a ponte Jaraguá do Sul
- Guaramirim e o trevo de Gua
ramirim ., Massaranduba. Neste

curto espaço de estrada é pos
sível ver as mais incríveis bar

beragens e irresponsabilidades.
Penso que só por sorte" não' há

"

acidentes graves diários por ali.

o ,problema destes
candidatos a

mar�is não é de
,� .'f" -

'��.c-:.._.� �""

loucura. E de

�respoDsab�da4�
mesmo.

xa de pedestres mesmo, para os

pedestres fazerem uma loteria
diária de súas vidas.

Isso sem falar .naquela rua

'à esquerda logo após a ponte
'(quando sé vai no sentido Ia
raguá do Sul - Guaramirim).
Para, adentrar na mesma, al

guns motoristas pensam que
estão andando no Centro da
cidade. Simplesmente entram!!
Cruzam na frente do fluxo que
vem do outro lado, atrapalham
os veículos que vêm atrás e não '

estão preocupados com nada.

Quando muito, dão sinal da,

convergência. Quando muito. ,

Mortes já aconteceràm e vão
continuar acontecendo. Culpa'
de quem? Dos nossos governan
tes assassinos po.r inércia. E não

é sõ dos Presidentes da Repúbli
ca que já passaram por Brasília,
não. A responsabilidade é dos

prefeitos das duas cidades. Dos
, atuais e dos inertes anteriores.
A responsabilidade é do gover
nador do Estado. Deste e dos
outros. E dos. vereadores, depu
tados e senadores, Pena que, .ao.

contrário dos macacos sábios'
do provérbio japonês (aqueles,
que não vêem o mal, não' escu

tam o mal e não (alam o mal),' ,

'estes nossos políticos podem
ser chamados detrogloditas ce:
gos, surdos e mudos por pura,
falta de vontade de,buscar as so
luções necessárias.

'E digo que há solução ime
. diata para prevenir o pior nesse

Caso.

eDITAL
Registro de ImÓveis da Camarca de ,j�ra9t�á do SullSC

tSAMA�TAMOHRZteMANN, Ofi�iala do Registro de Imóveis da Comarca
de Jaraguâ. do Sul/Se, torna público pelo presente edital., que HERBERT, ARNO
MOHR{ESPÓUO).

.

neste' ato representado péla inventarlan1le a Sra. IRMGARO,
HELGA NEITZEL, brasileira, viúva. aposentada. Cf nO ,139.289, CPF nO
'292.140.17g..f2, residente e domicllíada na Rua 18-Quintlno Bocalúva nll 42, centro,
nesta cidade; REQUER com base ne artige 213. inciso 11.,' da Lei nó 6,Ó1'5113, com

à.$ mOdificações introduzid,as pela Lei '1:)0 10,931, de 02.08.2004', a RETlficAÇÁO DE
AREA da im6vel consistente em um terreno situado nesta cidade, na Rua 13-Vidal -

Ramos, transcrição n° 28.408, fls. 32, Livro nO 3--0, a ser. retificado conforme planta e

mem'Onal descritivo arquivados neste Reg'istro de ·lmóveis. sendo que, nos termos dos
\ §§ 2° e 30 do mencionado dispositivo legal, FICA NOTIFfCAOO O CONFRONTANTE

A SEGUIR NOMINADO para, querendo, se manif$star" no prazo de 15 (qulnze)dlas
. (a contar da presente publicação): CONFRONTANTE •

.

UMBERl'O OE PIAN, Rua
Hercílio Luz n° 157, centro, (CE?) 89.27a..OOO. Corupá·SC; Se for 'O caso. a

manifestação deverá, ser feita na forma de impugnação fundamentada, dirigida a'O

endereço 'deste Registro. de Imóveis (situado na Rua Barlo do Rio Branco nO 414,
:sala 021 Centro; na. cidade de Jaraguâ do Sul..SC, expediente das 09:QOhs às 12:001\$
e das 14:00hs às 18:00h$), advertindo·se aesde já que presumir-se-ã a -anuência do

,

confrontante que não apresentar, impugnação no prazo da notificação
'

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
. JARAGUÁ DO sui, - sc

CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES

CHAMAMENTO PÚBLICO
. ,

O .SAMAE de' Jaraquá do Sul, através da unidade de Licitações e compras,
.

em observância ao art. 34, parágrafo 1°, c/c o art. 36, da Léi Federal nO

8666, de 21 de junho de 1993, convida os atuais cadastrados a promoverem

ÇI atualização. dos registros existentes e novos interessados em fornecer

bens: obras. e serviços a esta Autarquia, na 'forma prescrita pela Lei de

Licitações e Contratos Administrativos, a realizarem seu cadastramento,
junto ao Setor de Cadastro, Licitações e Compras localizado à Rua: Erwino

Menegotti,'478, no horário das 8h às 12h e dastôh às 16h.

, ,

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 47 -

2106�9100

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

�da�eFecuáriadoB_1 I�IFederação da Agricultura. e Pecuária do Estado -.�
de Santa Catarina FAESt

.

ED'ITAL

'CONTRIBUiÇÃO SINDICAL RURAL
·PESSOA FíSICA - EXERCíCIO DE 2012

A .Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com a Federação da

Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina - F4ESc; e o Sindicato. do Produtor Rural de Abdon

Batista: Sindicato Ruml de Abelardo Luz; Sindicato Rural de Agrolândía; Sindicato Rural de

Agronômica; Sindicato Rural de Agua Doce; Sindicato do Produtor Rural de Alfredo Wagner; Sindicato

Rural de Angelina; Sindicato Rural de Anita Garibaldi; Sindiéàto Rural de Araranguá; Sindicato Rural de

Armazém; Sindicato Rural de Aurora; Sindicato dos Produtores Rurais Bela Vista do Toldo; Sindicato
Rural. de Benedito Novo; Sindicato Rural de Blumenau; Sindicato Itllfll1 de Bom Jardim da Serra;
Sindicato Rural de Bom Retiro; Sindicato Rural de Braço do Norte; Sindicato Rural de Campo Alegre;
Sindicato Rural de Campo Belo do Sul; Sindicato dos Produtores Rurais de Campo Erê; Sindicato dos

Produtores Rurais de Campos Novos; Sindicato dos Produtores Rurais de Canoinhas; Sindicato Rural de

Capinzal; Sindicato Rum! de Caranduvas; Sindicato Rural de Caçador; Sindicato Sincravese; Sindicato

Rural de Chapecó; Sindicato dos Produtores Rurais de Concórdia; Sindicato Rural 'de Correia Pinto;
Sindicato Rural de Curitibanos; Sindicato dos Produtores Rurais de Dionísio Cerqueira; Sindicato Rural

de Faxinai dos Guedes; Sindicato Rural. de Fiorianópolis; Sindicato dos Produtores Rurais (te Fraibçrgo:
Sindicato. Rural de Galvão; Sindicato Rural de Ilhota; Sindicato Rural, de Imaruí; Sindicato dos

.Produtores Rurais de. Imbuia; Sindicato Rural de Ipurnirim; Sindicato Rural de 111m;; Sindicato dos'
Produtores Rurais de liinêopolrs; Sindicato Rural 'de rtaÍ(�põtis; Sindicato dos Produtores Rurais de

Itapiranga; Sindicato Rural de Ituporanga; Sindicato dos Produtores Rurais de Jacinto Machado;
Sindicato Rural de Jaguaruna; Sindiê.ato Rural de Joaçaba; Sindicato Rural de Joinville; Sindicato Rural

de Lages; Sindicato Rural de Lebon Regis; Sindicato dos Produtores Rurais de Mafra; Sindicato do

'Produtor Rural de. Major Vieira; Sindicato dos Produtores Rurais de Massaranduba; Sindicato dos.

Produtores Rurais de Meleiro; Sindicato dos Produtores Rurais de Monte Castelo; Sindicato-Rural de

Nova Veneza; Sindicato Rural de Orleans; Sindicato Rural de Otacilio Costa; Sindicato Rural de Ouro

Verde; Sindicato dos' Produtores Rurais Palmitos; Sindicato dos Produtores Rurais de Papanduva;
, Sindicato dos Produtores Rurais de Paraíso; Sindicato Rural de, Petrolãndia; Sindicato Rural de

Pinhalzinho; Sindicato Rural de PonteAlta; Sindicato RUI".u de Ponte Serrada; Sindicato Rural de Pouso'
'

·

Redondo; Sindicato do Produtor Rural de Quilombo; Sindicato dos Produtores Rurais de, Rancho

Queimado; Sindicato R�ral de Rio das Antas; Sindicato Rural de Rio do Campo; Sindicato dos

Produtores Rurais de Rio do Oeste; Sindicato Rural de Rio do Sul; Sindicato Rural de Rio dos Cedros;
Sindicato dos Produtores Rurais de Rio Fortuna; Sindicato dos Produtores Rurais de Rio Negrinho;
Sindicato Rural de Santa Cecília; Sindicato dos Produtores Rurais de Santa Rosa de Lima; Sindicato dos

Produtores Rurais de Santa Terezinha; Sindicato Rural de Seara; Sindicato Rural de São Bento do Sul;
,

Sindicato dos Produtores Rurais de São Bonifácio; Sindicato Rural de São Domingos .Sindicato Rural de
'

São Joaquim; Sindicato Rural de São José; Sindicato dos Produtores Rurais de São Jose do Cedro;
Sindicato Rural de São José do Cerrito; Sindicato dos Produtores Rurais São Lourenço do Oeste;

· Sindicato Rural �e São Martinho; Sindicato dos Produtores Rurais de São Miguel do Oeste; Sindicato
Rural de Taió; Sindicato Rural deTangará; Sindicato dos Produtores Rurais de Timbé do Sul; Sindicato

Rural de .Irês Banas; Sindicato Rural'de Tubarão: Sindicato Rural de Turvo; Sindicato RUI".d.1 de Urubiei;
Sindicato'dos Produtores Rurais de Urupema; Sindicato dos J:irodutóres Rurais de VidalRamos; Sindicato.
dos, Produtores Rurais de Videira; Sindicato dos Produtores Rurais de Xanxerê e Sindicato Rural de

Xaxim com base no Decreto-lei o" 1.166, de 1,5 de abril de 'j ,971, que dispõe sobre a Contribuição
Sindical Rural:...· CSR, em atendimento .10 princípio da püblicidade e ao espírito do que contém 01111., 605

da CL1� vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais. pessoas físicas, que possuem .imÓvel
rural ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como "Empresários" ou

"Empregadores Rnrais", nos termos do artigo l", inciso Il, alíneas a, b e cdo eirado Decreto-lei, para
, realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical RUfai do exercício cle 2012,
devida por força do que estabelecem () Ikcrclo-,Ici Ll66t7l c os artigos 57R e seguintes (la CLT;

aplicáveis ii espécie, O SCL! recolhimento deverá scr efetuado impreterivelmente nlé o dia 22 de maio de

2012. em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compeosação bancária, A falta de

recolhimento cL1' Ç()ntribui�-ão Sindicai Rural a:té a data de vencimento acima indicada, éonstituinl o

produtor rural em mora c o sl.\.ieitará ao pagdmento de juros, multa e atualiza.ção monetária,prcvistos IJO
'

,artigo 600 da ClT I\S guiasJOf<llll emiti'das com base !las .illtornmçõe's presta�las pelos contrií1t1intes nas
,

Dec1al'íilçÔ!'$ do Irnrlosto Sobre � Propriedade Tenitprial Runlt .. lTR. repa�sadas ii eNA pela Secretaria da ,

Receita Fe.deral do Bn�sil, com amparo no que estabelece o artigo 17 da L�i n° 9.393, de 19 de dezembro

tle 1.996, e estão sendo remetidas porviapostal para os endereços indicados nas respectivas declarações,
Em caso de perda, de extravio ou de n�10 recebimento dMs Guias de, Recolhimento pela via postal, os

contribuintes devemo solicitar a emi.ssào da2" via diretamente à Federação daAgricultura do Estado oude
I"

tên1 domicílio, até õ (cinco) dias úteis alltçs da data do vencímell!(), podendo optar; :únda, pela sua

retimda, diretamente, pela inlen'let. no site· da CNA www.canaldopn.ldutor.com.br. Eventllais

impugnações administrativas contra o lançamento e cobrançada conllibuiçào deverão ser feitas, no pi-azo
de 30 (trinta) dias, contados do'recebimento ela guia, por escrito, perante a. eNA, situada no SGAN

, Quadra 601, MMnlo K1 Edificio CNA, Brasí.lia - Distrito Federal, Cep: 70.830-903, O protocolo das

impllgnações poderá.ser realizado pelo contribuinte na sede da eNA ou da Fedemção da Agricultura do

l:sta90' podendo ainda, a impugnação ser enviada diretamente ã eNA.• por cOITeio.: no endereço acima
· mencionado, O sistema sindical mm!. é composto pela Confederação da Agricultum e Pecuária do

Brasil-eNA, pelas Federações Estaduaís de Agricultura eíou Pecuária e pClOS Sindicalns Rurais e/ou de

Produtores Rurais.
Bnlsilia,,09 de Abri! de 20U.

Kântl Regina deAbreu
Pre,�idente CAr.'t

José Zliferi1w PedroZIJ
Presidente R4.ESC •

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1. a

Abertura oficial do
..

' ..

evento: é nesta noite
COIJ1 desfiles e atrações nacionais, prefeitura'
pretende atrair mais de 50 milvisitantes

MASSARANDUBÁ algumas exigências;' como não,
causar danos ao gramado do
campo, mas a estruturá e os ar

tistas é tudo com as empresas",
.explicou o prefeito, Mário Fer
nando Reinke. Segundo ele, o va

lor aproximado para a constru

ção do palco seria de R$ 200 miL
iA gente nunca teve problemas
nas outras edições, mas desta,
vez, decidimos não gastar nada".

Já para o pagamento.das des
pesas gerais de evento, será utili
zado o dinheiroarrecadado com

o aluguel do espaço dedicado
à montagem dos estarides das .

,empresas expositoras e com o

total cobrado pelo ingresso, no

'valor de R$ 5,00. "E é um pre-.
ço bastante acessível, porque
a gente quer que ÇlS pessoas ve-

Verônica Lemus

Começa hoje, às 19h30, a

13a edição da Festa Catarí
nense do Arroz, a Fecarroz, no

Centro de 'Eventos de Massa-
-

randuba, na Rodovia Guilher-
, '

me Iensen (SC 413). A abertu-
ra oficial será no Pavilhão C e

contará com a 'apresentação da
Banda Marcial Ministro, Pedro

"Aleixo, com eritrada franca. Ó
,

'

.

evento segl!e até a sexta-feira,
dia Iode maio.

Pela primeira vez, toda a es

trutura e organização da parte de
shows foram feitas por,empre
sas privadas, através de licitação
promovida pela-prefeitura. "Nós

"

só cedemos o espaço e fizemos

-
'

, nham paraa festa", conta Reinke;
que reitera: "Nós dias 29 elo a

entrada é franca até as 13h".
Uma das novidades para,

esta, edição será a' degustação,
de, pequenas porções, de arroz,
'preparadas pelo cheff Mueller
e servidas em dias e horários
alternados. "Nós também re

cebemos algumas reclamações
por causa do espaço do res

taurante no ano passado e, por
isso.a gente ampliou a área", co
menta. Além disso, no espaço ,

de exposição de bovinos e equi
nos, também estarão em exibi

ção coelhos, patos, carneiros eJ
'

'marrecos. "Essa é unia inovação
mais para as crianças", comple-

'

ta Reinke. E para os adultos e os'
expositores; uma choperia foi
instalada, "onde vai ter música
e espaço para as pessoas senta

rem". A expectativa é de bater o

número de 50 mil visitantes da
,

edição anterior.

.:

Progra:maçao- 11M Pr,incipais atrações
25/4 - QUARTA com o cheff Mueller, Trailer do MainBaun, máquinas
• 19h30 - Abertura Oficial, agrícolas, carroceiros,

, Apresentação Banda Marcial Meiã-noite: Show com eTG e Viaturas da
,

Ministro Pedro Aleixo. Pav. C Marcos e Beluti Prefeitura Municipal
• 20h30 - Abertura dos ,

• 14h- Tarde dançante com

Pavilhões, feiras é 29/4 - DOMINGO MusicalLos Angeles. Pav. C
restaurante. Pav C • 9h30 - Desfile Festivo pela • 18h - Baile de encerramento

-

'. 20h30- Festival de Degustação rua 11 de Novembro com com a Banda Arte Livre. Arena
de receitas a base de arroz particípação de escolas,
com o cheff Mueller. Trailer clubes, sociedades e da INGRESSOS ANTECIPADOS

Centopéia da Oktoberfest • Massaranduba: Mercado
26/-4 - QUINTA • 13h- Banda Jazi Elite de Boga, Souza Promoções,

'

• 11h, - abertura dos 'portões Corupá. Pav. C Tonho Lanches, Prefeitura

(entrada franca) • l7h - Boi de Mamão de Municipal'
• 14h - Tarde dançante da BarraVelha. Pav. C • Iaraguã do Sul: Mime Matriz

Melhor Idade com Gilberto e MimeWEG2
Shaw. Pav C ' 30/4 - SEGUNDA • Guaramirim: Posto 28

.'19h - Eliminatórias do 2° 18h3Ó - Noite das crianças - • Blumenau: Bruneti
....

Festival Regional da Apresentação Silker ' Discos (Newínarkt)
'- ,

Canção. Pav. C Show. Pav C • Luís Alves: TCW Móveis
-

• 20h - Participação de • Pelo síte:
27/4 - SEXTA personagens do Parque Beta www.mínhuentrada.net
• 21h :Abertura Arena de Shows Carrero World - com sorteio
• 21h - Tenda Eletrônica de passaportes para o parque

Connectíon Party e e diversos brindes. Pav. C VALORES
--'

Dubai.Arena • 20h15 - Final do 2° Festival
�

Regional da Canção. Pav. C
. PASSAPORTE PISTA: R$ 55,00 •

. Meia-noite: Show com INGRESSO PISTA
Latino - Arena Meia-noite: Show com .1° Lote.Latíno.Râ 21,00

,
'

Charlie BrOWD Jr. - Arena • '2° Lote Marcos eBelutti:
28 - sÁBADO R$ 26,00
.18h30 - Soyreé coma banda 1/5 - TERÇA • 2° Lote Charlie Brown Ir.:

Coração de Ouro. Pav. C • 9h30 - Tradicional Desfile H$ 26,00
,

INGRESSO VIP• 19b - Festival de degustação Festivo pela rua 11 de
de receitas à base de arroz Novembro com participação 1 ° Lote: R$ 31,00

- (

www.ocerretcdopcve.com.br

e.

'"10IJJU'iArrJi,1fJ.JAI!Sii Equipe de Agentes ComwrltáriaS da
Saúde fez a 'decoraçã� de todo' o Centro-de E;ventos

,

PREFEITO "Festa vem sendo planejada desde o
. ,

ano passado. E um orgulho para Mass�duba"
"

CHRISTA INGE HITLEWAGNER. Interventora

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANTACATARINA
Tabelionato do Município e Comarca de Guaramirim - CHRISTA INGE HIll.EWAGNER, Interventora

Rua28 de Agosto nO 1918 - Telefone: (47) 33.73-0404
Horário de Funcionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDITÍ\L DE INTIMAÇÃO

Saibamtodos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os

devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo 'legal (3 dias úteis), alertando-se, desde
já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, serlavrado e

registrado o protesto correspondente,A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicadaís) para aceitar(em), ou

, pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s)
fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço forne-
cido pelá apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

•

Protocolo: 30137 Sacado: CIAUDINEI GOMES DOS SANIDS CPF: 047.325.859-57' Endereço: RodoviaBR 280, Km32 nO s/no,
Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUtSA CNFJ: 92.702.067/0001-96 Número
do Título: 120-B Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimen
to: 10/04/2012 Valo_r: 1.800,00 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$,15,00

�
•

.J. _

Protocolo: 29812 Sacado: ERAIDO CHAVES CPF: 569,673.909-10 Endereço: Rua Herminio Stringari nO 1280, Corticeira,
89270-000, Guaramirim Cedente: CIFRA SA - CREDTID, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CNPJ: 08.030.215/0001-67
Número do Título: 182690004280 Espécie: Cédula de Crédito Bancário Apresentante: NElSON PASCHOAWTIO ADVOGA
DOS ASSOCIADOS DataVencimento: HlI04/2010 - Valor: 6.263,34 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 22,76,
Diligência: R$ 35,60, Edital: � 15,00

'

"

.. .t.. -; "' _

Protocolo: 30095 Sacado: EUGENIA SAFANEU WULF CPF: 899.189.839-49
• Endereço: Rua 11 de Novembro nO 4501, Cen

tro, 89108-000, Massaranduba Cedente: COOPERATIVA CRED. RURAL INTER SOUD, uns ALVES - CREDIALVES CNPJ:
04.430.100/0001-09 Número do Título: 723 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 10/04/2012 Valor: 1.723,01 liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO

'!

- "

.Protocolo: 29815 Sacado: FlAVIO LUIZ BALSANEll CPF: 628.72Ll79-20 Endereço: Estrada Jacu Açu nO 100, Rio Branco,
89270-000, Guaramirim Cedente: BVFINANCEIRAS/A CEI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 131029226 Espécie:
Cédula de Crédito Bancárío Apresentante: SERGIO scm E ADVOGADOS ASSOCIADQS Data Vencimento: 14/01/2010
Valor: 47.142,00 Liquídação após a intimação: R$11,60, Condução: R$10,88, Diligência: R$ 35,60, Edi�al:.R$15,OO

Protocolo: 30027 sitcado: JOSFANE BUZZE CPF: 004,972.639:04 Endereço: Rua João Francisco Lyra n° 50, Centro, 89270-000,
Guaramirim Cedente: POSTO MIME IlDA CNPJ: 83.488.882/0001-03 Número-do Título: 154118 Espécie: Duplicata de Ven- ,

'

da Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 15/02/2012 Valor: 6.677,35 liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital. R$15,00

Protocolo: 30047 Sacado: JUAREZ FERREIRA WICKMANN CPF: 489.0ll.729-68 Endereço: Rua Raíael Marangonj nO 70,
Beira Rio, 89270-000, Guaramirim Cedente: UNTAS ALESSI CNPJ: 05.007.043/0001-12 Número do Título: 1057002 Espécie: �

Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante.Iláll UNIBANCO SA DataVencimento: 30/03/2012 Valor: 108,04
Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: ll-$ 5,OO� Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
--------------------_..:.:. 0

---------_::_------- _

I
o .- ..

Protocolo: 30108 Sacado: MACIGE COMERCIO IlDA - ME CNPJ: 73.321.697/0001-76 Endereço: Rua lrineu Vilela.Veiga n°

137, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: KAllSKA TEXI1L IlDA CNPJ: 85.359.412/0001-75 Número do Título: 3939/2-6

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil porIndícação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA-ÇUARAMIRIM Data
- Vencimento: 26/02/2012 Valor: 579,67 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5;00, Diligência: R$ 23;20, Edital:

R$15,00 .

'
'

---------------------------------------------------------------------r---------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 2,9861 Sacado: MAIRAEUSlANE STENGER CNPJ: 13.775.830/0001-32 Endereço: RuaApolonia Schimitz nO'66, Nova

Esperança, 89270-000, Guaramirim Cedente: CMRINDUSTRIAECOMERCIO IlDA CNPJ: 61.558.937/0001-24 Número dõTí:
tulo: 0003769401 Espécie: Duplicata deyendaMercantilpor Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimen
to: 29/03/2012 Valor: 375,73 liquidação após a intimação: R$ll,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23;20, Edital: R$15,OO

,

,\ , '

Protocolo: 30227 Sacado: OLGA DEVIGIlLE UBER CPF: 582.739.139-53 Bndereço.Bstrada Bananal n° slt«, Bananal, 89270-

000, Guaramirim Cedente: JOSE APARECIDO GARCIA DUARfE ME CNPJ: 07.443.741/0001-96 Número do Título: 123/04
_ Espêcíe Duplicata deVel)da Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MUU1PlD DataVen
cimento: 10/04/2012 Valor:-195,00 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital:
R$15,00

Protocolo: 30135 Sacado: USINAGEM SAFANEUlIlDA ME CNPJ; 14.765.231/0001-09 Endereço: Rua Alto Guarani Mirim
, nO s/no, Guarani Mirim, 89108-000, Massaranduba Cedente: BANCO DO'ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ:

'

92.702.067/0001-96 Número do título: 1 O4U12 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SA DataVencimento: 10/04/2012 Valor: 2.569,98 liquidação após a.intimação: R$ 11,60, COndução: R$ 44,10,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00'

,

Guaramirim, 25 de abril de 2012.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,

,

��\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2 I NEGÓCIOS I QUARTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2012

KA 2001 ROCAM
COMOPCS

-_ .oo�mnma�
..o�ama�

MEGANE 1.6 2007
COMPLETO

MONTANA 2004
COM AR

SANTANA 2003 4P
COMPLETO + RODAS 17

PALIO 2P 2008
ELX 1.4

/

. � -;
'ú'aeê �, 14Ja �..

FOX 2010 ALARME
. DT OH LTTE

..

Rua Walter Marquardt,

ff 1850 Bairro Barra do Rio Molha,
.

.

Jaraguá do Sul - se

l:.ltilLmú. llc:ti:(E: t::ttUtiUU d.ti{;
{;,t (!.,(! ttt � ..'��t(�(! lt.l:..

Contatos: 3372-1070 • 3370-4714 • 9125·2008

/

CERATO 1.6 16V MEC. 2011
.

R$ 52.900,oa A VISTA
GOL 2000 OESEMB E TRAVA

ELÉTRICA:
CLlO SED. EXPRESSION HI-FLEX

1.0 16V 4P 2007
CORSA 2000 BASICO

SPACE FOX 2007
COMPLETA LIGA LEVE

MONTANA 2007 COMPLETA
R$ 28.900,00 A. VISTA

SAVEIRO 2008
COMPLETA

LOGAN AUTHENTIQUE HI

FLEX t.o 16V 4P 2010
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Cinto de segurança pode salvar vidas. . qablvel.com.br

, \
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� CITROEN C3 GlX 1 4 Flt. 12

O A"l '�TO 0MPI ETO D IERnADF

A PARTIR DE

36.990

GRÁTIS'
RODAS DE LIGA LEVE 15"·

CD/MP3 PLAYER

CONFIRA TAMBÉM
A VERSÃO CITROEN

C3 AUTOMATIQUE,

DIR i\C El t, RI,z/>. • AR-CONDICIONADo'
• TRIO ELETRtC0 COMPUTADOR DE BORDO

I

E MUITO 1V1AI�!

À VISTA

CITROEN C3 EXCl SIVE
1L:! kx2C 2

TODO OS ITEN� pOGLX MJliIS
'Sft

• r::p. ( SOE N L I-lA
• AK JICI( 'A)U r- ..,lrA!

:"lE B'V\.:;'O
.

À VISTA

. .

GRATIS
RODAS DE LIGA LEVE 1 5'"

CD/MP3°LAVER

CITROEN AIRCROSS2012
,
AVENTURA DE VER.D...·\DE

TAXADEQ,99%JUROS �m24x

A PARTIR DE

54.99
AVISTA

• INSTRUMENTOS DE NAVEGAÇÃO: INCLlNÔMETROS (LATERAL
. E LONGITUDINAL) E BÚSSOLA' RÁDIO "PIONEER FOR CITROEN"
COM EXCLUSIVA PUNÇÃO HIFI-LlKE DE ESPAelAUZAçÃO SONORA

• ROD�S DE LIGA LEVE DIAMANTADA? BUGGY 16"
• PARA-BRISA PANORÂf"lICO E ANTI-RUíDO • PORTA·MALAS

DE 403 L E 1.$00 L COM BANCOS REBATIDOS
, SUSPENSÃO ELEVADA E MUITO MAIS!

CONFIRA TAMBÉM
A VERSÃO AUTOMÁTICA
DO CITROEN AIRCROSS,

-�.I..--I·'""'"l''''�lA ÇA t.(Ef HA
CITROEN SOLARIS.
EDiÇÃO LIMITADA. COM TETO SOLAR DE SÉRIE,

VENHA FAZER UM TEST-DRIVE
OU ACESSE WWW.LEMONDE.-COM.BR

CRÉATIVE TECHNOIl.OGIE

1-Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroén C3 Picasso GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 49.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA
com entrada de 40% + 24 parcelas com taxa de 0,99% a.rn + IOF. Citroên AirCross GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$' 54.990,00 e COC realizado pelo Banco PSÁ com entrada de 40%
+ 24 parcelas com taxa de 0,99% a.m + IOF. Citroên C3 GLX 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 36.990,00. Citroén C3 Exclusive 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 38:990,00. Citroên
C4 GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 54.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 24 parcelas com taxa 0% a.rn (condição especial negociada pela
concessionária com instituição financeira específica) + IOF. Citroên C4 Palias GLX 2.0 Flex 11/12 com entrada de 60% + 24 parcelas com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela
concessionária com instituição financeira específica) + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance.
Financiamento simulado para Pessoa Física. *CO/MP3 player e rodas de liga leve 15" grátis na compra dos modelos: Citroên C3 GLX e Citroén C3 Exclusive Okm. Benefícios não podem ser

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



_ CITROEN
.C3 PICASSO 2012

A MINIVAN DO ANO

A PARTtR DE

AVISTA

TAXA DE 0,99%JUROS' em24x

• RODAS DE LIGA i.:JVE. 1 b"
• AR..cONDK IONADO
• [)fRE:ÇAO "1[ RAULlC '\
• (:ARÓIS DE NEBUNA
• VIDROS ELETRICOS
• ,RAVAMEN O (F-NTRAl

DAS POR AS OM -=:r AVt
• CD/Mn3 PLA [R

C 1\1 CO H O I( VO!JI.N

� MUITO MAIS!
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CONFIRA TAMBÉM
A VERSÃO AUTOMÁTICA

DO ClTROEN C3 PICASSO

,

KM 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

LlNHAC3 3x R$ 89,00 3 x R$ 153,00 3 x R$ 161,00 3 x R$ 153,00 3 x R$ 153,00

AIRCROSS/C3 PICASSO 3 x R$ 109,00 3 x R$ 174,00 3 x R$ 166,00 3x R$ 174,00 3 x R$ 174,00

LlNHAC4 3 x R$ 121,00 3 x R$185,00 3 x R$ 166,00 3 x R$ 185,00 3 x R$ 185,00

ivertldos em espécie. C3 Série Especial Solaris, equipada com teta solar, é uma edição limitada para o modelo Citroên C3 Solaris, versão Exclusive 1.6 automático 11/12. C4 Série Especial'
aris, equipada com teta solar, é uma edição limitada para o modelo Citroên C4 Solaris, nas versões Exclusive Sport 2.0 11/12 e Exclusive BVA 2.0 11/12. Promoção San Voyage Le Monde

ida de 08/02/2012 a 30/04/2012 ou enquanto durarem os estoques. 2 (duas) passagens de Florianópolis/Paris/Florianópolis, voando TAM dentro das datas estabelecidas no regulamento da

moção publicado no interior das concessionárias Le Monde Citroên. Esta Promoção tem validade para os veículos: C4 HATCH (EXCETà C4 Hatch série especial Solaris), C4 PALLAS, C4

;ASSO, GRANO C4 PICASSO, 'C5 e C5 TOURER Zero quilômetro (O km)
)2011/modeI02012. Benefício não pode ser convertido em espécie. Imagens Faitrativas. Ofertas válidas até 30/04/2012 ou enquanto durarem os estoques.

I
revisões em seu veículo regularmente .._ j
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• Doa 'se um Cocker fêmea, com 1 ano

de idade, na cor branca. Tr: 8886-
3266 com Maicon

• Trabalho com serviços de corte e poda
de arvores. Tr: 9158-0019

• Trabalho como diarista na Vila Lenzi e

região. Tr: 9178-1437 com Lucia.

• Moça para dividir aluguel, boa localização,
. apartamento em ótimo estado, todo

mobiliado Local: Condomínio Bartel

Baependi. Valor do aluguel: 350,00.
Telefone para contato: 47-9912-4067

• PRECISA-SE DE VENDEDORAS. Paga-se
bem. Interessadas fazer contato pelos
fones 3372 - 0013 I 3273-5673 I 9662-
6777

• Procura moça para dividir Apartamento no

centro de Jaraguá do Sul, Apto mobiliado
e com internet Interessadas ligar: 9648
5447

• Trabalho como diarista e mensalista. Tr:
3273-D779.

• Compra-se Motorhome porte médio de
30.000,00 a 50.000,00 mil reais Tr:

9905-20641 Dalto

• Buscamos empreendedores, grande
oportunidade de negócios. Fone: 47 9992-

60450uWWW.hlom.netjvenci
• Procuro empregada domestica, casal

necessita para São Paulo para todos os

serviços e que saiba cozinhar. Tr: 3372-
1490 com Darci

• Aceito doação de beliche usado em bom
estado. Tr: 9198-5568

• Me ofereço para trabalhar como

carpinteiro. Tenho experiência. 8435-
5023 I 9248-3309 Diego

• Procuro estagio na área de pedagogia em

escolas ou empresas estou na 5 fase da
faculdade. Tr: 8412-4928 até as 16:30.

• Trabalho de pintor na parte da manha,
falar com Jeanderson no (47) 8435-5203
na parte da manha.

• Vende-se maquina nova de cortede aço a

plasma-oxipira, Tr: 9653-D717

• Gravador dvd externo da Samsung para
note ou pc usa 02 portas usb semi novo

R$ 100,00. Tratar 9917-3771

• Vende-se Torno e Guilhotina, interessados
falar com Cristiano 9918-6757

• Vendo estrutura de ferro 12x25 com

colunas de 6 m, interessados falar com

Cristiano 9918-6757

• Vendo estoque de decoração para festas

infantis, tratar pelo fone: 88139131.

• Vende se uma diária no Hotel Ribeirão
Grande, para o casal, apartamento
Standard, com 3refeições(almoço,
jantar e café da manha + o acesso a

toda estrutura de lazer com exceção aos

esportes radicais). Tr: 3275-D944.

• Vendo lindos filhotes de Yorkshire com

apenas 30 dias, são puros e já com a

primeira vacina. R$ 800,00 a Fêmea e R$
650,00 macho. Fone 47 9182-2268

• Vende - se colchão de casal. R$ 50,00. Tr:
3273-D779

.

• Vende - se comercio de pescados, atende

mercado, lanchonetes e restaurantes. Tr:
9988-6649.

• Vende - se rnaquina overlok, reta
eletrônica. R$ 2200,00 as duas 3376-
6143 cl Rosahgela

• Ps3 Slim 160 Gb Bluray e 3D modelo novo

ORIGINAL SONY cl controle, jogos. R$
690,00 ..

X-Box 360 Slim e 3D modelo novo,
controle, jogos. R$ 590,00. Nintendo
3ds destravado cl jogos, bate fotos em

3D R$ 510,00. Tr: 9188-7769/9907-
1512/8462-8442/8840-4992, e-mail/
msn giovannibnu.vendas@gmail.com
Entregamos instalado e configurado

• Vende-se filhote de York Shire macho,
R$350,00 contato 3370-2715 - cl Dorli

• Vendo filhotes lasa Apso com 5 meses. R$
450,00. Tr: 9231-1166 18404-2883.

• Vende - se 1 caixa selada com 2 sub
bravox uxp, 4 cornetas selenium d 250 x,
4 meia nove pionner 850 rms, 1 modulo

digital 1200 roadstar, 1 modulo corzus

xr 2100 watts pra voz mas toda a fiação
cabo 25 mm todos cabos rca mas tampão
pras cornetas. 'tr: 3376-4050

• Vende - se Jogo de molas cortadas para
Gol Gl, G2, G3 ou G4 Fica na altura de 2
dedos do pára-lama. Valor: R$ 80,00. Tr:
9943-4172

• APARTAMENTO cl suíte + 1 quarto, sacada

cl churrasqueira, cozinha mobiliada.
R$ 149.000,00 (liberado para financi. E

FGTS). Tr: 9104-8600.Creci 14482.

• APARTAMENTOS cl 2 quartos +sacada cl
churrasqueira, área de festa, áreas de 53
á 65 m2. R$ entrada + parcelamento +

financ.Tr: 9159-9733. Creci 14482.

• Apt.76ril2 privativo na Vila Lenzi 3 quartos
mobiliado R$145.000,00.Tel 9918-9996
8443-3633

• Apartamento novo com 2 quartos, cozinha
mobiliada, vaga de garagem aceita

. financiamento e FGTS. R$ 120.000,00.
Tr:9159-9733. Creci 14482.

• Apartamento em construção, valor

promocional para investidores, 2 quartos, R$
80.000,00. Tr: 9159-97;33. Creci 14482

• Vende - se prédio no Estrada Nova com

3 apartamentos, e uma Kitinete. R$
3�0.000,00. Tr: 9987-3576.

• Alugo Apto, com 1 quarto, cozinha e BWC.
Rua: Max Wilhelm, 837 prédio azul. Bairro:

'Baependi. Tr:3371-6021

• Apto no Rau, 67 mP área útil - 2 quartos,
sala cozinha, BWC, área de serviço,
vaga de garagem. Pode usar o FGTS. R$
120.000,00 Tr: 9159-9733 creci 14482

• Vende - se aptos no Rau, prox. ao posto
cidade. R$ 100.000,00 a 110.000,00. Tr:
3273-5233.

• Vendo Apartamento suíte mais 1 quarto,
próximo do mar, aceita carro como parte
do pago Fone 8448-8644

CASA
• VENDE-SE Casa Nova 100m2 no Firenze

terreno 370m2 murado R$135.000,00.
Tel: 9918-9996 ou 8443-3633

• CASA CONFORTÁVEL NO AMIZADE -

Amplo quintal para aproveitar o lazer e

ótimos cômodos bem distribuídos. Suíte,
02 qtos. Terreno: 364 m2• Casa: 125 m2.
Rnanciável. (47) 3371-4008. CRECI15022

• Casa Nova 135 m2 porcelanato, água
quente, laje inclinada, moderna próxima
da Unerj/Rau, R$275 mil. 9918-9996

• Casa Nova com 135 m2, terreno 390 m2•

Porcelanato, água quente, laje inclinada,
moderna próx. Unerj/Rau. R$ 275 mil.
8443-3633

• Vende - se uma casa de alvenaria
com 2 quartos, BWC, e cozinha, grade
nas janelas na praia de Piçarras. R$
95-900,00. Tr: 3371-9753 ou 9135-5112

• Vendo casa Nova na praia Barra Velha,
Suíte mais 2 quartos, e demais dependo
Fone 8448-8644

• Vende-se uma casa prox. a Weg I
de alvenaria com 180 mP, 3 salas
1 escritório, 2 bwc, área de serviço,
churrasqueira, 3 quartos e 2 vagas de

garagem, o terreno mede 13 por 27.Tr:
3371-8082 I 9905-7365.(aceito apart.
ate R$ 150,000,00.) Valor da casa R$
298.000,00.

• Vende-se uma chácara no perímetro
urbano com 21.146 mt a 300 mts do
asfalto com casa de alvenaria aprox. 80

mt2, 2lagoas,água corrente e cachoeira
com nascente, arvores frutíferas 60%
de área desmatada, com escritura. R$
290.000,00 aceito proposta.Tr: 9118-
5474. 9662-D895.

• Sítio Rancho Bom Schroeder, casa

alvenaria 170 m2, lagoas, ranchos plano
8 mil m2 total 35 mil m2• R$310 mil aceita
casa ou terreno até R$150 mil. 3054-
1696 Ivan

• Chácara 2500.00 m2 toda plana com

pastagem no Rio Cerro II. R$ 200.000,00.
Tr: 337E?-Q726.

• Vende - se chácara 25 mil mt2 si casa

em Guaramirim, no Bairro Caixa da Agua,
Rua Guilherme Tomelin. R$ 150.000,00.
Tr: 8422-1926.

• Vende-se uma locadora com ótima
clientela, 'ponto de funcionamento a

13 anos, mais de 3000 DVDs entre

lançamentos e catálogos. Preço
imperdível/aceito carro no negócio Tr:
9631-2588

• Aluga-se sala comercial no centro de

Corupá 120 mP cl estacionamento. Tratar
no horário comercial. 3375-1004

• Vende - se loja de presentes, utilidades e

acessórios femininos, Bairro Vila Lenzi. Tr:
9175-1200 ou 9663-5682

• vendo agropecuária, pet em Guaramirim ,

bairro Avaí, valor a combinar contato com

Fabio ou Marley (47) 9244-6304

• Aluga se sala comercial em Guaramirim
com 18 mP, ótima localização. Tr: 3373-
1900

.

• Aluga-se - Sala comercial na Marechal
Castelo Branco, 2128 - Centro -

Scheroeder. Tr.: 3374-1488

• Vende -se um petshop completo, com

consultório veterinário, banho/tosa e

venda de animais. Tr: 47 8492-7060

• Aluga-se quitínetes no Centro, Vila Lenzi
e Vila Nova com 112, 3 quartos e Casa
na Vila nova. Tr: 3371-9311/8809-
8185(vivo) Com Evonete/Alberto,

• Alugo quarto pensionista no centro

livre de água, luz e internet. Garagem
disponível após as 22:00. Tr: 8826-2565.

• Salas comerciais para aluguel na Rua
José Picolli, bairro estrada nova. (56 e 72

m2). Excelente localização. Salas estarão

prontas em +1- 20 dias. Interessados
entrar em contato com Gileno no fone

, (47) 9172-9175

• Alugo kitinete peça única, com 30 m na

Rua: Ernesto Lessmann, 615. Vila lalau -

Jgua do Sul. R$ 300,00 + água e luz. Tr:
9976-5630 I 3635-4443.

• Vendo 3 terrenos na praia de Itajuba,
R$ 28.000,00 escrlturados 300 m2
fone 8448-8644

• Vendo terreno 7522 mP Rio Cerro II,
ótimo para construção de galpão. Tr:

9654-2206

• Vende - se terreno 2500 mt- plaino
no Rio Cerro II. Valor a combinar. Tr:
3376-0726

• Vende - se terreno em Guaramirim
com 835 mP plano pronto para
construção, no Bairro Guamiranga
próximo ao campo do Zipf.R$
40,000.00. Tr: 8436-4124 I 9950-
5754 cl Tiago.

• Vende - se terreno no Bairro João
Pessoa com 7 mil mP plano, próximo
a escola Machado de Assis +- 30 mt2.
Tr: 9160-5970 valor a combinar.

• Vende - se Terreno Rua: Hilário
Floriani, em frente ao Edifício Moradas
da Serra na João Planincheck, no

Nova Brasflia. 450. m2 (15 x 30 mt)
Contato' pelo telefone 47 8818-3320

• Terreno de 20 por 70 mts com casa

de 220 mts,sala e cozinha dois
banheiros 3 quartos e escritório,
tudo murado com portão eletrônico,
jardim, garagem para 3 carros. Preço a

combinar. Tr: 9969-5540.

• Terreno na praia de Itajuba, R$
10.000,00 entrada e saldo parco
Direto C. propriet. Fone 8448-8644

• Vende - se área de reflorestamento de
12 anos, já possui madeira quadrada,
área plana de 50.000 rnt? próxima a

Rio do Sul. R$ 3328-3516.

• TERRENO ALTO PADRÃO - CONDOMíNIO
FLAMBOYANT. 600 m2, excelente vista.
Aceita apartamento de menor valor.

(47)3371-4008. CREq 15022

• Caminhão GMC 710 gabine Basculante,
baú de alumínio, 7 pneus novos,
motor de BMW, baixa quilometragem,
revisado. Aceito propostas, troco por
menos valor ou maior valor. Tr: 3370-
7994 I 9916-9619

• Vende - se Celta vermelho 2010 completo
4 portas. Tr: 9962-3747 com José.

I

• Vende - se Tempra 96 Giw. R$
3000,00. Tr: 3276-0850.

• Fiat Strada 2007 fire flex R$21.200,00.
Tel: 3373-4131

• Vendo sem troca Pálio 2006 flex 1.8

hlx, completo com computador de
bordo 4 p , branco, por R$ 20.500,00
(tabela FIPE R$ 23,500) Tr 3371-1634.

• Ford ka ano 2000 completo, 2 dono.
R$ valor a combinar. Tr:9168-7441.

.. Vendo Fiesta 98 1.0 básico, motor

novo,IPVA pago. R$ 8500,00. Tr: 3370-
6910 I 8816-4437.

• Vende-se Ford Ka preto -1.0, flex

2009,com ar condicionado, totalmente
revisado e emplacado. R$ 21.000,00.
Tr: 9936-0243.

• Fiesta 97, cor prata, duas portas em

ótimo estado, R$ 7.000,00 aceito
moto. Tr: 3276-0478

• Vendo F 4000 ano 82,MWM. R$
25.000,00 ou troco por carro de menor

valor. Tr:3371-6968.

• REPASSE Ford Hesta 2006 4 portas R$
16.500,00 fino 100%. Tel: 3373-4131

• Peugeot 307 Feline 2.0 Aut. Ano: 2007
Preto Completo/Bancosem couro; Ar

Digital; ABS; RII ; Valor R$ 31.000,00.
Tr: 8888-5583/8885-2085

• Vende -se Peugeot 206 1.0 16
válvulas gasolina 2005 vermelho
ar cond , vidro elel trava' manual

insufilm, mp3, etc. R$ 15.500,00.
3371-1634.

• Renault clio hatch authentique 2004

portas vermelho, alarme, trava, vidros

elétricos, ar quente, des. traseiro.
Entrada 6 mil+financiamento, aceita
moto como entrada. 9132-7771

• Vende - se Scenic 2004 Prata model

Privilege completo + couro, abs e air

bago R$: 21.900,00. Tr: 9103-2020

• Renault Scenic 1.6 Expression Mec,
2004, Chumbo. Completo, RII. R$
42.000,00. Tr: 8888-5583 I 8885-208�

• Clio Sedan Privilege 1,.0 16 v ano

2004, cor prata, completo. Ar

Condicionado, Air Bag Duplo, Direção
hidráulica, Vidros elétricos, Volante
com regulagern de altura, Controle
som no volante, IPVA pago. Sem troca

R$ 16.000,00. Tr: 8410-0000 Fabio

• Vende se Gol, ano g3, completo, prata,
ótimo estado de conservação. R$
16.500,00. Tr: 3370-7994/ 9916-9619

• Vende-se Fax 1.6 4P preto completo,
ano 2004/2005 os itens são
originais de fábrica. Carro bem
conservado. Valor: R$ 24.900., Fone:
91725331132761265 Thiago

• Vende -se Voyage 2010 completo. R$
28.000,00. Tr: 3276-0850

• Vende - se gol Bola, 2002 GNV. R$
10.800,00. Tr: 3275-0850

• Vendo Moto Apache Dafra vermelha
150 c com corpo de 250. Modelo

�011 com um ano de uso nova. 450
km rodados. R$ 2000,00 + assumir
15 parcelas. IPVA pago. Tel: 9923-
9418 ou 99698058 falar com Marce

• Vendo Pólo Preto sedan 2007, completo,
com rodas de liga leve. R$ 31.000,00. Tr
9159-9733

• Kia Picante EX 1.1 Aut 2006, Preto,
Completo, RII. Valor A Combinar. Tr: 8888-
5583/8885-2085.

• Vende - se Fiorino 2006, GNV. R$
9000,00 + 31 em R$ 533,00. Tr: 9988-
6649.

• Vende - se Escort impecável, ano 94. R$
8000,00. Tr: 3370-7994 199169619

• Vendo Escapade 2008 1.6 completa
abaixo da FIPE. Telefone de contato: 9992J
4000

• Compro Carros e Motos financiados ou

de consorcio, mesmo com prestação
atrasada, busca e apreensão, documento'
em atraso, oujá apreendido.Tr: (47) 969
3566.

• Vendo parati 1.8 ano 95, 3 dono, muito
bem conservada, gasolina, farol de milha,
trava Multloch.R$ 11.850,00. Tr: 9151-
2805.

• Vendo Corsa ret ano e modelo 984 portas
cor verde perolizado, Ar condicionado,
travas elétricas, alarme, chave geral, cd con

DVD totalmente revisado. R$ 13.000,00
somente venda. Tr: 8313-6088:

• Sportage 2008, preta, interior couro

caramelo, único dono, impecável. R$
44.900,00. Contato (47) 9973-8743

• Vendo 2 veículos uma moto Suzuki GSXR
1100 azul, IPVA 2012, com motor aberto
poucos reparos, e um Logus 93 vermelho,
com motor novo. R$ 12.800,00. Tr: 47
8890-9854 com Marcos.

• Scenic ano 99 verde, completo.R$
180QO,00. Tr: 9973-5780

• Vende - se Gol GIII 2001/02 motor 1.0 8
V Gasolina, modelo básico, com som MP3,
kit de portas, protetor de cárter, cor branco,
2 portas. Valor R$ 5.000,00 de entrada à
vista mais 30 parcelas de R$ 336,00. Tr:

3276-1109/9648-9399
• Vende - se uma Pick up ano 98 completa.

R$ 25.000,00. Tr: 9986-1575.

• Vende - se um Jipe ano 76.valor a

combinar. Tr: 3371-8437 com João.
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Palio Celebration 1.0

21.800,00
SX4 2.0 MT

Venha conferir!

2007 - 4 portas - Vermelho - Flex - Aquecimento, Vidros Elétricos,
Limpador e DesembaçadorTraseiro.

o KM - Branco - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player, Freios ABS, Air Bag
Duplo, Tração 4x2, 4x4 e 4x4 Bloqueada.

Uno Mille 1.0

19.500,00'
2007 - 4 portas - Verde - Flex - Ar-condicionado, Vidros e Travas
Elétricas, Limpador e DesembaçadorTraseiro, Cd Player.

TR4 2.0 AT

65.000,00
2010 - Vinho - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, Cd Player, Freios Abs, Air Bag Duplos, 4x2, 4x4 e Reduzida, Câmbio
Automático.

Fiesta Hatch 1.0

23.000,00
2009 - Preto - Flex - Aquecimento, Vidros e Travas Elétricas, Limpador e

DesembaçadorTraseiro, Rodas de Liga-leve, Cd Player.

TECNOLOGIAS
E OVAS IDEIAS
MOVEM O MU DO.
TRAGA AS SUAS
PARA O SENAC.

GESTAoDA
TECNOLOGIA

DAINFORMAÇAo
Noturno

QUARTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2012 I NEGÓCIOSI 7

Grand Vitara 2.0
4x4 MT

Venha conferir!
o KM - Preta - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, CD Player, Freios ABS, Air Bag
Duplo, Tração 4x2, 4x4 e 4x4 Bloqueada.

207 Escapade 1.6

.34.000,00
2009 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Faróis de Neblina, Acendimento Automático de Faróis e

Limpador do Para-brisa.

LOCAÇÃO DE
IMPRE SORAS
E COPIADORAS
HP Office Jet 8500
Impressão em PB e COR,
scanner e fax, com franquia
de 2000 páginas, no valor
de R$ 100,00 mensal.

Matriz (47) 3371·7805
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Vá até a Emmendõrfer e reserve sua senha.

GMAC CONTE COMIGO

EM TODA A REDE DE CONCESSIONÁRIAS CHEVRO�ET I CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO'SITE: WWW.CHEVROLET.COM.BR/OFERTAS
OS veículos Chevrolet estão em contormtdaoe com o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por Veiculas Automotores.

www.chevrolel.com.br - SAC: 0800 7024200. Ouvidoria GMAC - 0800 722 6022.

Faça revisões em seu veículo regularmente
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Nova Brasília,

Comunidade sofre com alagamentos
o presidente da

Associação de

Moradores, Marcos

Glatz, diz que causa

do problema é,a
, tubulação antiga

JARAGUÁ DO SUL
...........................................

SamiraHahn

Comerciante há 20 anos na

rua José Emmendoerfer,
no bairro Nova Brasília, Aroldo

Wolski, 70 anos, se lembra do
último alagamento que ocorreu

na área, em fevereiro. Ele conta

que quando a chuva forte co

meçou, levantou os materiais
de sua loja, pois já previa que
a água iria subir. "Picamos' de
olho, quando a água apareceu
levantamos tudo", afirma. Se

gundo o presidente da Associa-

ção de Moradores Marcos Glatz,
o problema de alagamento é
bastante antigo no bairro.

Glatz explica que os proble
mas são devidos à tubulação
antiga, e que aumentaram de

pois do assoreamento do rio
há alguns anos. Ele conta que
o rio sobe e a água volta pelos
próprios tubos, alagando casas

da região. "A tubulação antiga
não acompanha a rua, passa
por debaixo das casas, o que
dificulta a manutenção" conta.

Segundo o diretor de Obras
da Prefeitura, Alcides Donatt, o

caso da rua José Emmendoerfer
é complicado. Ele afirma que
os alagamentos não acontecem

por causa da tubulação antiga,
,

mas sim devido a proximidade
do rio. "O rio sobe e acaba ala

gando o local", conta. Donatt
ainda explica que até o mo

mento não há nenhum projeto
para a manutenção da região.

A tubulação antiga não

acompanha a rua, passa por
debaixo das casas, o que
dificulta a manutenção.

Marcos Glatz,
presidente da Associação

de Moradores

Estrutura do bairro
• Escola municipal Albano Kanzler, que
atende cerca de mil alunos do Ensino
Fundamental.
• Creche municipal Gertrudes Kanzler,
que atende cerca

de 140 crianças.
• Coleta de lixo diária
• Posto de polícia
• Bairro central, faz divisa com Jaraguá
Esquerdo, Vila Lenzi e Centro.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

ENSINO Escola Albano Kanzler é referência e atende mil alunos da região

COMERCIANTE Aroldo Wolski conta que
último alagamento ocorreu em fevereiro

Vandalismo

Desrespeito com a sínalízação
tambémé problema

Para Glatz, outro problema
que preocupa os moradores do
bairro é a falta de consciência
dos motoristas 'na José Emmer- '

doerfer, Segundo ele a rua é
usada para evitar as sinaleiras
da via paralela, a João Planin
check. "Os motoristas utilizam
a rua para cortar caminho e

abusam da velocidade" afirma.

Eunice Aben, 28 anos, mora

no bairro desde que nasceu,' e

reclama do vandalismo no local.
Ela explica que 1);0 cruzamento
da rua Iosé Emmerdoerfer com

a rua Amazonas, a sinalização,
como os tachões e placas, so

frem com o vandalismo. "Do,
dia para a noite os tachões são
arrancados pelos vândalos", diz.

,

ObrasSamae
As obras de instalação da gundo Glatz, as obras iniciaram

nova rede de esgoto do Samae em março. "O incomodo agora
(Serviço Autônomo Municipal vai trazer melhorias no futuro;
de Água e Fsgoto), também' rede de esgoto e tratamento de'
incomodam os moradores. Se- água são essenciais" afirma.

In�rediente que faltava para deixar a sua
receita ainda mais doce tem endereço certo.

E.h1Jafaguá você encontra í1S Coberturãs de Chocolate em Barra SeJecta nos seguintes lugares:

C,a�3 do
(";h0(:1) t.at�

... ,.
Bom negócio todo dia.

3501-3232
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Com a decisão,
equipe não tem

mais chances de se

classificar à próxima
fase e ficou em

situação embaraçosa

JARAGUÁ DO SUL

H�nrique Porto

Acomissão Disciplinar do
Tribunal de Justiça Despor

tiva de Iaraguá do Sul realizou

na noite de segunda-feira, dia

24, o julgamento dos aconteci

mentos na partida envolvendo

Corinthians e Ponte Preta no 30°

Campeonato Varzeano.

Pela decisão de abandonar

o jogo, a equipe da Ponte Preta
- foi enquadrada no artigo 32° do

regulamento geral' do campe
onato, sendo penalizada com

um WO '(walk over) e a perda
do cheque caução, no valor de

R$ 500. A equipe ainda teve um

atleta suspenso por 120 dias,
dois por 90 dias e um absolvido.

Com a decisão - que tam

bém deu vitória ao Corinthians

por 1 a O - a Ponte Preta não

tem mais chances de se classi

ficar para a segunda fase. Por

outro lado, o resultado colocou

a equipe em uma situação ain

da mais embaraçosa. Caso não

. entre em campo na última ro-

dada - possibilidade acenada

durante o julgamento, pode dar

a classificação à Yátil Constru

tora, seu adversário:

Para que isso aconteça,
basta que a partida entre Co

rinthians e Global Pisos/

Guíndastes Volpi termine em

patada. "Conversamos com os

dirigentes da equipe e solici

tamos que não tomem uma

decisão precipitada. Eles pu -
,

deram inscrever 22 atletas.

Difícil não terem 11 jogadores
para levar a campo, como jus
tificam", comenta Cleide Mos

ca, coordenadora do evento.

Pelo regulamento, a equipe
que proporciona o segundo WO

é eliminada da competição, o

que não afetaria o clube de
imediato. Porém, segundo Clei

de, um novo abandono irá gerar
um novo julgamento, que por
sua vez trará uma nova punição
à equipe, que pode ser preju
dicada ém outras competições
que pretende participar.

"Analisamos a possibilidade
de não entrar em campo sim.

Já perdemos o cheque caução
e consideramos que o resulta

do do julgamento não foi justo,
pois não nos foi dada a possibi
lidade de defesa pelo abandono

de tampo", informa o dirigente
e atleta da Ponte Pre.ta, Edson

Kreutzfeldt,
A rodada derradeira da pri

meira fase do Campeonato Var

zeano está marcada para o dia 5 .

DIVULGAÇÃO/APA

DO'URADA Miriely Santos conquistou o ouro

no salto com vara, com a marca de 3,10 metros

Ponte Preta é punida com um WO

CHAVE H Corintbians e Yátil podem se classificar para a segunda fase

Entenda" o caso

Pênalti resultou na paralísação da partida'
No último dia 14, a equipe do Ribeirão Gran

de da Luz abandonou o jogo no início do segun
do tempo. Na oportunidade, o árbitro Alexandre
Fodi assinalou um pênalti em favor do Corin

thians e expulsou o atleta Edson Kreutzfeldt, que
usou as mãos para impedir a bola de entrar no gol.
Na sequência, o árbitro foi agredido com socos e

pontapés, até os agressores serem contidos pelos
assistentes e companheiros de equipe. A partida
foi interrompida por 33 minutos, até a chegada
do policiamento, e quatro jogadores da Ponte Pre

ta foram expulsos. No reinício do jogo, os demais

atletas pontepretanos abandonaram o campo e a '

cobrança da penalidade não aconteceu.

Freitas e Gil garantem vaga no

Campeonato 'Brasileiro de Menores
Dos vinte e dois atletas da

equipe Faculdade Jangada/
FME que participaram do
Festival de Atletismo de Itajaí,
no último sábado, dois garan
tiram participação no Cam

peonato Brasileiro, previsto
para outubro.

Oziel Costa Freitas e Gui

lherme Pinheiro Gil, ambos

da categoria 'Menores; fica-
,

ram entre os melhores índices

do ranking brasileiro.

Oziel garantiu vaga com a

prata na prova dos 1.500 me

tros, com o tempo de 4'09",
sua melhor marca péssoal.

Guilherme foi prata no salto

com vara, superando o varão a

3,50 metros.

Na categoria Adulto, Mirie

ly Santos, Simone Ferraz e Ola

vo Reali foram os destaques.
Miriely venceu duas provas, a

dos 100 metros com barreiras

e a de salto com vara.

A fundista Simone venceu

os 1.500 metros rasos e os 800

metros rasos. Também con

quistou a prata nos 5.000 me

tros rasos. Reali foi prata no·

lançamento de martelo, com a

marca-de 48,96 metros.

Outros resultados impor-

tantes da delegação jaragua
ense foram conquistados por
Ana Paula Romero (prata nos

400 metros com barreiras),
Maico Angst (prata no salto tri

plo e em distância) eWellerson
'

Patsch (prata no salto triplo e

em distância para Menores).

Miriely, Simone

e Olavo se

destacaram entre

os adultos. Oziel e:

Guilherme entre

os menores.
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Trânsito

Blítz eletrônica já é
I.

realizada em Iaraguá
Equipamento ajuda PM a identificar carros>

roubados ou com documentação vencida

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

,

A Polícia Militar de Iaraguá do
.l1sul agora tem mais um alia

do na fiscalização do trânsito.

Na tarde de segunda-feira, dia

23, a corporação recebeu um

notebook para a realização da
blitz eletrônica, conhecida como

OCR (Reconhecimento Ótico
de Caracteres). O equípamento

:

foi entregue pelo setor de sina-

lização eletrônica da Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul. Por
.

utilizar a Internet para conflitar

.

as informações entre veículo e

banco de dados, o radar poderá
ser instalado em qualquer ponto
da cidade, de dia ou à noite.

De acordo com o soldado

Jean Rudolf, o OCR é capaz de

ler a identificação do veícu

lo em tempo, real. A partir daí,
com o auxílio da Internet, a pla
ca é consultada através do cru-

zamento de dados. Assim, a PM

conseguirá obter com maior

facilidade informações sobre
a situação da documentação
dos veículos, licenciamentos

atrasados, possíveis restrições
judiciais e, principalmente, se o

automóvel possui algum man

dado de busca e apreensão, o

que facilitará a localização de
veículos roubados e furtados.
Utilizado pela. primeira vez na

tarde de segunda-feira, pelo
subcomandante da Polícia Mi

litar' André Luiz Adams; o OCR

apontou seis carros com os li
cenciamentos vencidos.

DIVULGAÇÃO/PM

roÚCIAMILITAR Primeira imtz t1agra seis veículos com documentação atrasada;

Homicídio

Pena pode chegar a 30 anos

Juarez Karachowski, acusado
de matar a ex-mulher a facadas,
no dia 12 deste mês, deverá res

ponder por homicídio doloso

qualificado e ter a pena agrava
da, uma vez que impossibilitou
a defesa da vítima. Se condena

do, poderá pegar de 12 a 30 anos'
de prisão. Após receber o laudo

cadavérico, que concluiu que
Lucimere Gonçalves da Silva, 24

anos, recebeu nove facadas nas

costas e morreu devido a he

morragia interna causada pelos
ferimentos, o Ministério Público

aguarda os depoimentos das tes

temunhas e do acusado para de
cidir se o caso irá a júri popular.

Fone: 3375-0500

O crime aconteceu no bairro
Estrada Nova) por volta dás 22h.

Juarez alegou ter matado a espo
sa por ciúmes. Preso em flagran
te, ele está à disposição da Justi
ça no presídio de Iaraguá do Sul.

D� acordo com testemunhas, a

filha do casal, de apenas quatro
anos, presenciou o crime.

Programação:
Jornal dá Band - Das·6:00 h as 7:00 h

Apresentação: Tim Francisco

A l10ra do Ronco· Das 7:00 h as. 9:00 h
Hamor é Irreverência na sua manhAI

Manhã Show·· Das 9:00 h as 12:00 h
Variedades, prêmios e a

partlcipaçãodo do ouvinte
Apresentação: Jaque Rebouças

Programa da Tarde· Das 14:00 h as 17:00 h
Variedades, prêmios e a participação do ouvinte

Apresentação: Marce.lo Strack

"VVVVW.band'f1Tl99.com.br

Procurado

Homem

Mortes

Julgamento
já tem data,

e preso
Na madrugada de terça

feira, dia 24, por volta das

2h30, a Polícia Militar pren
deu, na avenida Getúlio Var

gas, um homem de 31 anos,

com mandado de prisão
aberto por tentativa de ho
micídio em Francisco Bel

trão, no Estado do Paraná.

Em liberdade provisória, o

sujeito teve o direito de cum

prir parte da pena em regime,
aberto, que agora foi can

celado pela Justiça. Detido,
ele aguarda transferência do
Presídio Regional de Jaraguá.

Foi marcado para 24 de abril
de 2013, às 13h30, o julgamento
do proprietário da farmácia de

manipulação e da farmacêutica
indiciados pela morte de Renato

Wolf, após o uso do remédio Col
chicina. Ambos responderão por
homicídio culposo e inobservân
cia das regras técnicas da profis
são. Em setembro de 2011, em

Corupá. Renato Wolf e Eduvirges
de Amorim' Carvalho morreram

após ingerir o remédio, vendido
sem receita médica. Segundo o '

Ministério Público a farmácia não

tinha alvará para a manipulação.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA

Novo-endereço. Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUA DO SUL - SC
Novo Telefone/Fax: (47}3274-1700

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE raorssro
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/ c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/se, 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 sustaçãojudicial de protesto e ou oferecer porescrito os motivos da sua

recusa, dentro do prazo legaL FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 207205/2012 Sacado: ALEXANDRO VENTURA SANTOS Endereço: RUA RIBEIRAO GRANDE DO NORrE.

IDTEAMENTO HILARlO SCHIOO-lET 10012 RJ 146 - Iaraguá do Sul-SC - CBP: 89266-991 Credor: BANCO FICSA S.A POr

tador: - Espécie: CBr - N'Titulo: 998503807-5 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.183,62 Data para pagamento: 25 de

abril de 20l2Valor R$689,96 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.425,67 - Juros: R$ 666,86 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 35,60 - Diligência: R$ 41 ,39

Apontamento: 207494/2012 Sacado: DUTECH ROBOTICS ITDAME Endereço: RUA DOS IMIGRANTES 5UO - laraguá do

Sul-SC - CEP: 89254-430 Credor: SIMA USINAGEM UDA ME Portador: - Espécie: DM! - N'Titulo: 456001 . Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 2.778,03 Data para pagamento: 25 de abril de 2012Valor R$34,82 Descrição dos valores: Valor do

título: R$ 2.705,00 - Juros: R$1l,72 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$24,01

Apontamento: 207495/2012 Sacado: DUTECH ROBOTICS ITDA ME Endereço: RUA DQS IMJGRANTES 500 - laraguã do

Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor: SIMA USINAGEM LIDAME Portador: - Espécie: DMJ - N'Titulo: 462 - Motivo: falta de pa

gamentoValor: R$ 1.650,16 Data para pagamento: 25 de abril de 2012Valor R$29,95 Descrição dos valores: Valor do título:

R$ 1.582,00 - Juros: R$ 6,85 Ernolumentos; R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 207416/2012 Sacado: GIACOMINI COMERCIO DE PlANll\S ITDA Endereço: RUA DOMINGOS SALVA

DOR 55 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: ORBENKDISTRIBUIDORA P L UDA Portador: - Espécie: DMJ - N'Titulo:
2499701- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.434,05 Data para pagamento: 25 de abril de 2012Valúr R$37,86 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 2.330;54 - Juros: R$ 14.76 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

•

Apontamento: 207417/2012 Sacado: GIACOMINI COMEROO DE PlANll\S ITDA Endereço: RUA DOMINGOS SALVA

DOR 55 - CORUPA-SC - CBP: 89278-000 Credor: NUTRIPLASI IND E COMERCIO ITDA Portador: - Espécie: DM! - N'

TItulo: 710181103 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 1.673,85 Data para pagamento: 25 de abril de 2012Valor R$29,93

Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.578,27 - Juros: R$ 6,83 Emolumentos. R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10

Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45
------------------_.:_---------------------------------------------------------------------------------------------------- .. ---------------------

Apontamento: 207419/2012 Sacado: Gl'\COMINl COMERCIO DE PlANll\S ITDA Endereço: RUA DOMINGOS SALVA

DOR 55 - CORUPA-SC - CBP: 89278-000 Credor: ORllENK DISTRIBUIDORA PL ITDAfortador: - Espécie: DM! - N'Titulo:

25539#01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 705,37 Data para pagamento: 25 de abril de 2012Valor R$27,18 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 612,54 - Juros: R$ 4,08 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 207420/2012 Sacado: GIACOMINI COMERCIO DE PlANll\S ITDA Endereço: RUA DOMINGOS SALVA
DOR 55 - CaRUPA-SC - CBP: 89278-oooCredor: ORBENKDISTRIBUIDORAPLITDA Portador: - Espécie: DM! - N'Titulo:
25658#ü1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 410,62 Data para pagamento: 25 de abril de 2012Valor R$25,01 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 319,96 - Juros: R$1,91 Emolumentos; R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 51,45

,

.

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

Apontamento: 207421/2012 Sacado: GIACOMINI COMEROO DE PlANll\S ITDA Endereço: RUA DOMINGOS SALVA
DOR 55 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: ORBENKDISIRIBUIDORA P L UDA Pórtador: - Espécie: DMI - N'Titulo:
25547#01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 279,01 Data para pagamento: 25 de abril de 2012Valor R$24,36 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 189,00 - Juros: R$ 1,26 Emolumentos; R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,1 O Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 207418/2012 Sacado: INOUE E GOES COM DE PISCINAS L Endereço: RPREFEITOWALDEMAR GRUBBA
2222 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor: MUITCIDR Q !MP EXPORTi\DORA ITD Portador: - Espécie: DMJ - N'

TIMo: 1751/04 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.111,71 Data para pagamento: 25 de abril de 2012Valor R$29,75
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.051,49 - Juros: R$ 6,65 Emolumentos; R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23, lO

Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 207201/2012 Sacado: LEANDRO RIBEIRO Endereço: RUA DOMINGOS ANACLETO GARCIA N 100, RI18
ex 02 PT 08 - .SANTO ANTONIO - Iaraguã do Sul-se - CBP: 89266-300 Credor: BANCO FICSA S.A Portador: - Espécie:
CBI - N'TItulo: 998463989-9 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 10.030,33 Data para pagamento: 25 de abril de 2012Va

lor R$L775,92 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 8.203,57 - Juros:.R$ 1.752,82 Emolumentos; R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 207412/2012 Sacado: UON COM. DE TIND\S E FERRAMEN1l\S troA Endereço: RUA HENRIQUE AU
GUST LESSMANN 127 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-600 Credor: JOSE APARECIDO GARCIA DUARTE ME Portador:
- Espécie: DMJ - 1\ Titulo: 079/05 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 951,57 Data para pagamento: 25 de abril de

•

2012Valor R$25,48 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 892,50 - Juros: R$ 2,38 Emolumentos: R$ 11.60 - Publicação
edital:R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39
---------------.----------------��---�--------------------------------------------_------------------------------------------------------_-----

Apontamento: 207283/2012 Sacado: MARLIDE BUm Endereço: RUA COPACABANA 70 CASA - Iaraguá do Sul-SC - CEP:

89255-395 Credor: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Portador: - Espécie: CBI - N'

TItulo: 131036472 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.853,40 Data para pagamento: 25 de abril de 2012Valor R$306,03
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.518,46 - Juros: R$ 282,93 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71
-----------------------�-----------------------------7---------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 207530/20.12 Sacado: MIME DISTRIBUICAO DE PEI'ROLEO !.TOA Endereço: RUA MANOEL FRANCIS
CO DA COSTA 2000 - JARAGllA DO SUL - CEP: Credor: HEUOPRIN'f LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LIDA Portador:
- Espécie: DM! - N'Titulo: 3 019010 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.563,35 Data para pagamento: 25 de abril de
2012Valor R$29,76 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.500,00 - Juros: R$ 6,66 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 19,39

Apontamento: 207525/2012 Sacado: TEXTIL SS LIDA Endereço: R DOMINGOS SANSON-220 - JARAGlJA DO SUL - CEP:
Credor: WANDERSON ITDA-ME Portador: - Espécie: DMJ - N' Titulo: MAR2012 - Motivo: falta depagamento Valor: R$
8.206,96 Data para.pagamento: 25 de abril de 2012Valor R$44,78 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 8.131,71- Juros:
R$ 21,68 Emolumentos; R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

.

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo'; na data de 25/04/2012. Jaraguá
do Sul (SC), 25 de abril de 2012.
Tabelionato de Protesto Griesbach
'Iotal de títulos publicados: 14
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A Associação Beneficente Novo Amanhã é uma entidade sem fins
.

lucrativos, fundada em 14 de setembro de 1998, com sua

Comunidade Terapêutica Jocailzada nà Estrada Geral Aurora, bairro
RioCerro II, no município de Jaraguá do Sul, se. ".

o major objetivo do "Novo Amanhã" é o de orientar, prevenir,
reabílitar e ressocializar o dependente de.álcool e outras drogas, bem
como orientar os famiíiaresem particular e 'a'sociedade em geral.
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