
Alerta
o nÚlnero de doenças

cardiovasculares entre muJheres
,

está awnentando consideravehnente.
,

E por isso cple a Blush desta

sexta-feira traz entrevista com o

cardiologista Ricardo Mmilo Cidade.

Confira essas e outras infol'lllaÇÕeS!

I ,
•

Chuva até domingo

.

-

Ontem, a EscolaWaldemar Sclunitz, na Oba da Figueira, ficou com o pátio alagado e a1lUlOS foram dispensados das aulas. Página 1

Domésticas
Umdia dedicado aelas

Hoje, cerca de setemilhões de
profissionais comemoram a

data com aumento de direitos
trabalhistas e salários. Página 6

Contenção de gastos
Com a wtifi.cação

da alíquota do ICMS,
governo do Estado busca

medidas para reduzir

despesas. Cortes
podem atingir SDRs.

Plenário
Daiana Constantino

Página 5

Ligaf:Uts�
Para recuperarpontos
Após uma pausa na competição,
CSM/Pré-Fabricar realiza dois
difíceis jogos no Rio Grande do
Sul, de onde pretende voltar
com três pontos. Página 16

Vitória dos ruralistas

Prejuízoparaanatureza
Deputados aprovaram o projeto de
lei que reforma o Código Florestal,
que agora segue para a sanção da
presidente DilmaRousseff. Página 4

Sertanejo
DuplaElton & Fernando lança o
primeiro CD "Seu jeitoAo viVo"
neste sábado, na TheWay.

I
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Serimaq
Especializada na
produção de sacolas

retornáveis, a empresa
Serimaq está produzindo
sacolas com estampas
alusivas ao dia das mães.
Uma interessante opção
para empresas que
querem lembrar a
data. Úm presente
inovador e bem útil.

Silmaq
No período de 8 a 11 de

maio, acontecem duas
feiras - Tecnotêxtil e

Seritex - no Centro de

Convenções de Goiânia.t;.' ,.'

A distribuidora de

produtos para o setor

,t�xtil estatã presente'i�
levará os produtos de
rá'britas tia região.

,'fil!. ,.1;

• •

paraguaios
�esta semana, o grupo
de intercambistas do,
Colégio Politécnico
Íohannes Gutenberg;
do Paraguai, promove
a habitual série de
visitas a empresas e

Prefeituras de Iaraguã
do Sul e Joinville.Weg,
Bretzke, Urbano, Lepper,
Kyly, Krona, Netzch,

" ,,;I'igre, .Cativa, Hering �,

çjser foram algumas '.'

�',1fi,.ri.. • .n
,. .;_l'ir.,,' ,

-: :, ;,;

�as émpresas'visitadas
, ti-a região;'O principal ,'o ,i

ºbj�,tivo é,copheser "II
o,parque fabrile suas.'
:

tecnologias. }\'região fói
escolhida pela referência '

"I

na área industrial.
Os alunos buscam

.

formação nas áreas' de
contabilidade, confecção
industrial, eletrotécnica,
metalmecãníca e
.�. . .

ciencias SOClatS.

Resultados
•

daWeg
Rmbora tenha apresentado

, leve decréscimo em relação
, ao trimestre anterior, os'

, �esultados do,primeiro
trimestre deste IDO
(oram 2"2% superiores

'

, igualao mesmo período
II
do ano passado, tanto em
termos de faturamento·
"como 'de lucro líquido.
U� resultado dos
mais consistentes.

www.ocorreiodopovo.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Mundo online

Alcançar o consumidor no momento

em que ele está disposto a comprar,

sempre foi complexo. As malas diretas
foram durante muito tempo armas efi

cientes, mas ficaram defasadas. Apesar de
serem apenas abordagens instantâneàs,
os telefonemas nos países mais desen

volvidos já estão praticamente banidos. A

alternativa nestes países é o uso massivo

dos recursos da rede. Utilizando as lojas
físicas e as redes sociais - entre outros

meios - as empresas buscam cadastrar

consumidores potenciais que aceitem re-

ceber ofertas. Disparam sistematicamente

mensagens muitas vezes personalizadas,
divulgando lançamentos, oferecendo des

contos, enviando cupons de desconto e

mais uma série de outras vantagens para
o consumidor tradicional. Como todos

os dados do cliente já estão disponíveis, a
compra torna-se muito simples e rápida,
favorecendo a aquisição por impulso e/ou
atraindo o consumidor para a loja física. A
modernização de nosso comércio - com

parado com o de países desenvolvidos -

ainda está longe de acontecer,

EDUARDOMONTECINO

Estudos no exterior
Os estudantes commelhor desempenho acadêmico em universidades do país
estão encontrando uma nova janela aberta. Trata-se do programa do governo
federal de estágios em universidades no exterior. O objetivo é alcançar 60mil
estudantes. Aqueles que tiverem destaque poderão realizar um estágio até mesmo
em alguma empresa com financiamento integral do governo brasileiro, apenas com
o compromisso de voltar para o país e completar seus estudos por aqui. É uma
tentativa para aumentar a exposição dos estudantes à realidade encontrada em outros

lugares e desta forma elevar o nível do aprendizado.A grande dificuldade é encontrar

o pequeno percentual de estudantes fluentes em inglês - ou outra língua
estrangeira. Um risco embutido no programa é que estes estudantespreparem a

sua ida para empregos no exterior. Ainda assim, é um risco que vale á pena correr

para melhorar a qualidade do profissional local.

otássio
Trata-se de um dos componentes fundamentais dos fertilizantes -,que

.

o Brasil necessita em grande quantidade. No entanto, 90% de nosso

consumo atualmente é importado. Depois de alguns anos de negociação,
aVale obteve da Petrobrás um novo contrato de arrendamento de uma

mina em Sergipe. AVale já explorava estamina, mas por falta de uma

definição quanto à continuidade, não estava investindo na expansão da

.

mesma. Com isto'definido, dentro de três anos a produção deverá ser

triplicada com forte impacto sobre as divisas e com reforço da soberania.

Recicla CDL
A Câmara de Dirigentes
Lojistas de Jaraguá do Sul
comemora esta,semana
resultado inédito da campanha
Recicla CDL. A iniciativa,
que tem como objetivo a

conscientização ambiental
para incentivar a comunidade

a dar destino adequado ao lixo

eletroeletrônico, chega a 80,68

toneladas. A cámpanha também
impressiona pelo volume de

equipamentos eletrônicos
descartados. Sempre lembrando
que existem paralelamente
iniciativas de reaproveitamento
de computadores antigos
que são destinados

especialmente às escolas.

Custos
trabalhistas
Em um artigo, o presidente
da Confederação Nacional da
Indústria, Robson Braga de
Andrade, analisou os custos

trabalhistas que considera
,

que asfixiam a indústria. Ele
. alinha ótimos argumentos para
defender este ponto de vista,
pois os custos ultrapassam
muito os que estão explícitos nas
inúmeras leis que estão sendo
constantemente alteradas. Claro

que os problemas das indústrias
brasileiras estão muito longe de

se esgotar na questão trabalhista.

Brasil Sabor
Este festival é uma realização
daAssociação Brasileira de
Bares e Restaurantes (Abrasel),
a qual o Núcleo deGastronomia
Acijs/Apevi se associou no
final do ano passado, portanto
integrantes do grupo 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.

SELIC
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SORTEIO N° 744
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CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
" .

pequenos negoclos
Acontece de 7 a 10 demaio a segunda turma de "AArte de
Gerenciar com Facilidade", no Cejas.Apromoçãoé daApevi.
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,

OS ruralistas deveJ:iam, estar sati,sfei"t,os. G,o".miaaprovação do parecer de Paulo Riau (pMDB-
MG) sobre a reforma do cõdígoflorestal, os produ- ,

tores rurais ganharam um presentão de isenções,
anistias e permissões. Enquanto isso,' a preserva .:

ção ambiental saiu apenas perdendo. E em uma

decisão que só serve para estender a impunidade,
aCâmara optou por deixar com QS Estados a deter-

I minação de como tratar os produtores que aden-
traram �s áreas de preservação, , , ,

. Levamos .13 anos .para qu� fo'sse decididô o

novo código. Devemos esperar mais quanto pára

ra para o novo código, já estão elaborando projetos
para facilitar aindamais a devastação.

"

O limite,mínimo de 15 metros foi julgado "ex

cessivo" pelos nrralístas. O que estão defendendo?
"

Um limite único de cincometros, independente do

,

tamanho dos rios. A'proposta que realmente que-

. riam era aausência de preservação no leito ribeiri
nho. Ainda bem que ao menos, isso não, consegui
ram. Mas o pior é o paradoxo ou a hipocrisia de um
país que em juriho será sede de uma conferência

arribiental- a Rio + 20 - liberar a destruição do am- 'I

biente dois meses antes.

I Levamos 13 anos para: que fosse
deeidido',o novo código. Devemos esperar

mais quanto, pa:ra gue os �stados "0'

�scolham como aplicar?

que os Estadcs escolham cOUlO aplicar?Vão deixar

que os leitosde rios sejam.completamente destruí
dos antes de fazerqualquer coisa?Até onde se sabe,
a bancada ruralista não está nem um pouco inte

ressada ria preservação. Enquanto o país se prepa-

Charge
QUE TAL HOJE VOCÊ SERVIR

O CAFÉ PARA ELA?

DIA DO EMPREGADO DOMÉSTICO

Do leitor

Secretária do Lar

Seu dia é todo dia, pois nunca

para. de limpar, lavar, enfim,
cuidar de todos os detalhes da
nossa casa. Você é tão especial e
prestativa, que, às vezes, esque
ce que em sua casa você é que é

a patroa, então, acorde, mulher

guerreira! Diga à sua família que
também precisa de colaboração
e não' faça tudo como se da sua

casa fosse secretária também.
À noite, quando chegas a casa,

abasteça-se de aconchego e ca

rinho. Dê também um .colo à sua

família, e só depois, mais tarde,
vá ver as tarefas de aula dos filhos,
ajuntar as roupas para lavar e,

cantarolando bem baixinho, colo

que-as na lavanderia e volte para
a cozinha, não para lavar a louça,
pois seu marido já vai ajudar, mas
para contar 'seu dia e perguntar do
dia dele e, após o jantar, assistir o
programa preferido, se aconche

gar sob os lençóis e, abraçadinhos,
dormir em concha e sonhar com

aquela viagem que vocês estão

programando para o fim do ano.

Empregada doméstica, parabéns
pelo seu dia!

Melaide BruniIcIe

Dombuséh EJuIer,
empresária aposentada

Como agirpara ser feliz
Aação de Deus em nossas vidas

vem pelos nossos próprios
anseios e desejos. Se me convida
rem, de repente, para um almoço
diferente, em local especial, omeu
desejo desponta para tal aceite.

O convite feito por Jesus Cristo

no sacrifício daCruz é semelhante

diante da necessidade do ser hu-

mano de felicidade, paz e amor. E

não nos cansemos de fazer o bem,
porque a seu tempo ceifaremos se

não desfalecermos. A vida é eter

na aos que, perseveram em fazer

o bem, procuram glória, honra e

incorruptíbilidade.
WaIcIemar Reeck,

contador e professor

COlnpartilhe, a sua opillião. Escreva..nos!

Envie sua Carta do Leitor de nomáximo 1.500 caracteres com espaços,

com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Verdades doem

os idiotas sempre existiram, e sempre foram

rejeitados, é claro. Um dia, um idiota maior

deve ter pensado um modo de ser aceito pelas tri
bos que o cercavam ... Pensou, pensou e chamou

outros idiotas para com eles dividir a ideia. A ideia

foi aprovada, parecia boa. E desse dia em diante,

passou a valer 'entre as tribos o' odioso politica
mente correto.

O politicamente correto, é claro, foi inventado

por um idiota que se sentia, como todos os idiotas,

rejeitado. A ideia do criador do politicamente cor

reto era simples: concordar com todos, todos têm

razão, ninguém pode ter preconceitos - não pelo
menos revelados - e vamos chicotear os que de

monstram qualquer tipo de preconceito. Como se

o preconceito não fosse o alicerce do crescimento

humano, mas, coitados, são idiotas.
Ocorreram-me estas ideais ao ler "Como As

Mulheres Pensam", da psicóloga americana Lou

ann Brinzedine. Essa psicóloga ao falar de timidez,
fobias, fobia social, garante que o nosso cérebro

se desenvolveu para ser sensível a como as outras

pessoas nos veem. E acrescentou que omedo de ser

rejeitado é comum e faz-nos reticentes ao nos expor
diante dos outros. Desse receio, digo eu, nascem to
das as nossas travas. Concluo, então, que foi depois
de muito pensar que um idiota bolou um modo de

ser aceito, jamais rejeitado: ser mentirosamente

simpático, fingir não ter preconceitos, concordar
com tudo, com todos. Deu nisso que anda por aí.

Não precisamos atirar flechas em quem está

diante, de nós com outra ideia, mas jamais devemos
'

mudar de ideia só para não sermos rejeitados ou

criticados. Ter postura firme, acreditar nas próprias
ideias, avaliá-las se estão fora da lei ou se faltam com

a verdade, e ir adiante, dizê-las, fazer-se valer, impor-

se, se for o caso. Nadamais detestável que uma pes
soa "educada" só por medo de ser rejeitada. Esse
tipo de gente é o preferido do diabo nos disfarces de

que ele faz uso para infernizar as vidas alheias ...

Eles
Não raro, muito comum mesmo, empresas e

lojas, gastam fortunas em comerciais de televi

são e não saem do lugar. O problema está atrás

do balcão: vendedores desmotivados, trabalhan
do de má vontade e sem treinamentos e nem

quem os vigie. Sorrisos honestos, boa vontade,
competência e paciência fazem dos vendedores

os verdadeiros donos do negócio. O mais é fanta-
.

sia vivida nos fechados "castelos" dos diretores.

Elas

Quando cabe a mulheres recrutar e selecionar

pessoas para as empresas, - bonitas e inteligentes,
Deus me livre - é o que elas pensam. E os direto

res, os dos donos do negócio não sabem disso?

Claro que não. Cada vez isso ficamais claro, todos
os consultores de empregabilidade sabem disso,
menos os "doutores" lá na sala deles. E quem per
de, e cada vez mais" são as próprias empresas.

Falta dizer

Não vou dizer que só louco come fora de casá,
não vou a tanto ... Mas só louco aceita pedras de
gelo em suas bebidas fora de casa. Aquelas pe
drinhas de gelo são água da torneira, de caixas

d'água que não sabem o que é limpeza desde que
foram colocadas lá em cima... E dê-lhe hepatite
no pessoal. E têm ainda os que chupam aquelas
pedras, coitados dos ingênuos!
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Código Florestal

Com vitória ruralista,
ambiente sai perdendo

Documento aprovado favorece produtores agrícolas e muda os limites de preservação.

����.�� .�� �Y�L��.� ..
���.��MA����. �� �.�.�í.���\

Pedro Leal

Qual o reOexo da aprovaç�o na região?

A pós 13 'anos de tramitação,
.nos ruralistas venceram. Nes-

o

ta quarta-feira, foi aprovada pela
Câmara dos Deputados o proje
to de lei que reforma o Código
Florestal (PL 1876/99). Os

parlamentares decidi-

ram pelo parecer do

deputado Paulo Piau

(PMDB-MG), que re-

tirava vários itens lis-
tados na versão aprovada pelo
Senado. Agora, o documento se

gue para a sanção da presidente
Dilma Rousseff.

Entre as mudanças, o novo

código isenta produtores conso
lidados até 22 de julho de 2008

de recomporem as Áreas de Pre
servação Permanente -(APP). A
versão do Senado suspendia as

multas em troca da recuperação
da. mata ciliar, enquanto a que
foi aprovada não estabelece a

obrigatoriedade da restauração,
que deve ser definida pelos Es

tados. Como foi mencionado
na série especial publicada pelo
OCP no início de março, a pre

servação damata ciliar é um dos
fatores de maior impacto para a

região, commuitos terrenos cor

tados por três oumais ribeirões.

Outra grande mudança tam
bém diz respeito às APP na mar

gem dos rios. A faixa de preser-'

vação, que fica entre 30 e 500m,

dependendo da largura do rio,
agora passará a ser contabilizada
a partir do leito regular, e não a

partir da área que alagana época

"Na verdade, o texto como está

acaba não afetando tanto a re

gião, por causa do tamanho dos
módulos fiscais, e não haverá

necessidade legal de fiscalização
e regulamentação das proprieda
des. Ambientalmente falando, o
impacto deve ser negativo, mas
para a agricultura é favorável".

André Cieber deMello,
secretário daAgricultura

de Iaraguâ doSul

'� gente sempre esperava que ficasse "Nós está s aguardando
isento nas áreas que já estavam con- essa votação para ver direito

solidadas, não fiquei bem a par de como vai ser, mas eu admiti

como vai ficar essa questão, e como o do que ainqa nãa li o projeto
Estado vai decidir. Acabou sendo um" que foi aprovado, temos que

pouco positivo, porque reduziram a "eMudá-Io.· ã Namos .. ter

APP da margem dos rios para 15 me- uma reunião com o presidente
tros.Agora, ficamos no aguardo para a da Fundação do Meio Ambien-

aprovação ou veto dapresidente". te, Alberto Gaeski, par] discutir
. ' como vai ficar a situação"

IvoMax Stein, presidente .". .

do Sindicato dosTrabalhadores Ieison JoséBeber, secretário da,
Rurais de Guaramirim Agricultura deGuaramirim

das cheias. Para

pequenas proprieda
des, o limite mínimo é de 15m..
Com essa alteração, áreas que
antes seriam preservadas pode
rão ser ocupadas, e o efeito deve
ser maior em regiões com rios

sazonais, como o Pantanal. A

medida foi criticada pela Acade
mia Brasileira de Ciências.

O texto foi aprovado com 274

votos, contra 184 pela versão do
Senado. A decisão foi uma der
rota para o governo do PT, favo
rável a versão do senador Luiz

"

Henrique da Silveira (PMDB-
SC). A bancada ruralista já pre- .

para'novos projetos de lei para
reduzir as áreas de preservação .

.

Porém, a vitória dos ruralistas
,

.

não foi total: o texto de Piau iria

remover os limites das APP dos

leitos dos rios, questão mantida

devido ao regimento interno da
Câmara. Segundo Piau, o assun

to caberia aos Estados. Mas com

a aprovação anteriormente na

Câmara e no Senado, os limites
forammantidos.

Segundo a doutora em Zo

ologia, Silvia Regina Gobbo; o

"Não cheguei a saber bem

como ficou a situação. Só vi

que passou a redução das APP

e a suspensão daquelasmultas.
Estou numa expectativa de 'que
a confederação vá nos passar

algum ofício explicando me

lhor o quemudou no código".

EdgarHornbug,
pr:eside1Jte doSindicato

dos traballiadores
'

Rurais 'dekiraguâ do Sul
,

texto está muito longe do ide

al, mas um veto total da presi
dente, como está sendo pedido
pelo PV; seria um' retrocesso

ainda maior. "Se a presidente
Dilma vetar totalmente o. có

digo, neste momento teremos

que voltar à estaca zero, pro
duzir um novo documento e

reiniciar todos os debates e

procedimentos", ressalta ..
Ela frisa a importância da

preservação do leito dos rios,
que podem vir. a ser contami

nados pelos insumos agrícolas,
como fertilizantes e adubos.

"Para quem vive nas cidades

esta discussão de preservar 5,
10, 15, 500 metros da mar

gem do rio pode parecer
uma discussão boba. Não

é. Esta discussão terá con

sequências muitas vezes

severas, para quem vive nos

centros urbanos também".

Conforme a doutora, pouco se

lembra que a produção agrícola
tambéni polui as águas. "E esta

poluição chega até nós pela água
e peixes que consumimos. ÉUma
poluição invisível que 'pode che

gar até sua casa pelas torneiras e

pela comida", enfatiza.

Se 'a president� Dilma vetar

totalmente o código, neste'
momento teremos que'voltar à
estaca zero, produzir um novo

documento e reiniciar todos os

debates e procedimentos.

Silvia Regina Gobbo,
doutora em Zoologia

"Não tivemos nem acesso à versão fi

nal, houve muitas mudanças do que
foi aprovado no Senado para o que
foi aprovado pela Camara e ainda
está sujeito a ser vetado pela Dilma.
O que estavano Senado era uma ver

são mais equilibrada e o aprovado
está meio confuso. Ainda não posso
dar uma opinião sobre o assunto".

CésarHumbertoRocha,
presidentedaFujama (Fundação
Iaraguaense deMeioAmbiente)
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o presidente estadual .

do DEM, Paulo Gouvêa, ,

s� reuni comjideranças
do partido da região,
no Hotel San Sebastian,
às 11h30. Em pauta,
orientações para as

'campanhas eleitorais.

, •
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3275-0065

Corte. de· gastos do Estado
,

,

pode atingir.S·DRs _J

Ogovernador Raimundo Colombo

(PSD) reuniu ontem os 36 secretá

rios regionais, além dos centrais, presi
dentes de empresas, autarquias e funda

ções, para anunciarmedidas de redução
de despesas, 'preveIldo economia de R$
�OO milhões em um ano.

Dentro de um mês, um novo encontro,
.

será realizado para avaliar o que mudou
na prática. A ação do Estado visa buscar

meios para cobrir o prejuízo que o Estado

deve ter a partir de 2013, .com a unificação
em 4% das alíquotas do ICMS sobre pro
dutos importados - projeto aprovado esta

semana pelo Senado.

Apesar de o governador ter resguar
dado informações sobre a extinção de

'

'serviços, os cortes podem alcançar os es

critórios regionais. Nesta semana, os .de
putados governistas Darci de Matos (PSD)

eValmir Comin (PP) chegaram a defender sentaram uma diferença gritante entre

em plenário a necessidade de reduzir o
,

custeios e investimentos. A SDR de Iara
número de SDRs. guá, em 2011, gastou R$ 9;8 milhões com

O gabinete do deputado Dirceu Dres- manutenção em geral. Desse.montante,
eh, líder do PT na Alesc, que, criticou o ' R$ 3,2 milhões foram consumidos com

uso político das SDRs, levantou que nos pessoal. E o investimento foi de- apenas
últimos oito anos, a manutenção das se- R$ 3,8 milhões.
cretarias custoumais de R$ 1,ú bilhão aos Criadas pelo então governador Luiz

cofrespúblicos., Henrique da Silveira (PMDB) em 2004, as
Dados da Secretaria do Estado da Fa- SDRs tem se tornado uma pedra no sapa

zenda mostram o aumento gradativo das to do governador, que desde o começo do
,

despesas com osescritórios regionais. Em
'

mandato não demonstroumuito interesse

2010, a SDR de Jaraguá custou R$ 8 mi- em manter a descentralização.
lhões ao governo - com serviços e manu- ',Lia Tironi, da SDR de Jaraguá, fez ava
tenção. Desse montante, R$ 2,3 milhões ,liação positiva da reunião com Colombo e

foram gastos com a folha de pagamento. disse não acreditar em um enxugamento
O valor investido em obras e melhorias na dos escritórios, pelo contrário, chegou a

região somou R$ 8,1 milhões, praticamen - citar que a merenda escolar não será mais

te equivalendo a quantia de despesas. "terceirizada em 2013, e será implementa-
, Já no ano passado-os números apre- da e 'administrada pelas SDRs.

MARCELE GOUCHE

Greve dos ,:,

professo�es
,

Namanhã de ontem, o Sinte '

(Sindicato dos Trabalhadores

em Educação de Santa

Catarina) protocolou
na Secretaria Estadual

.

'deAdministração, em
Florianópolis, pedido
de audiência com o '

governador Raimundo "

Colombo paraque sejam '

.retomadas as renegociações
salariais. De acordo com o

professor de Sociologia �
_ representante regional do
sindicato, Rafael Santiago,
agora é precise esperar a
resposta do governador
para dar continuidade às
rnovimentaçõe§.

" " iii !i!LI'I,'

Reunião no Rio da Luz

comprova falta de informação'
o clima esquentou durante a reunião sobre o Tombamento do Rio do

Luz, ontem à noite no Salão Barg. Moradores mostraram -se bastante
.
. �.

.'

incomodados com o projeto, sobretudo pela falta de informação e

pela "má condução do 'processo", como citou o deputado estadual
Carlos Chiodini (PMDB). Os munícipes alegaram que a decisão

, pelo tombamento nunca chegou a ser notificada aos proprietários
individualmente e, sim, que o aviso foi feito através de edital publicado
noDiário Oficial, ao qual nenhum morador tem ace�so. Ao final
da assembleia, nenhum acordo chegou a ser feito. NÇ> entanto, o
superintendente do Iphan, DalmoVieira, se comprometeu a retornar

nas próximas semanas para tratar de cada caso por vez, "nem que
para isso tenhamos que ficar até ameia noite", disse. Além disso, os
deputados Chiodíni e Dieter Ianssen (PP) e a vereadora Natália Petry ""

(PMPB) se colocaram' a disposição para conduzir juridicamente
a discussão, na Câmara. Tanto Janssen como Petry sugeriram a

possibilidade de redução do espaço geográfico tombado.

De volta, ao Paço,
-

mas, com nova .açae
A 6a Promotoria Pública da Comarca de

.
.

Jaraguá do Sul abriu ação civilpública de

improbidade 'administrativa a respeitá da

possível usurpação de função pública por
, parte de Ivo Konell e'a suposta omissão
da prefeita Cecília Konell, no período

,

em que, o marido havia sido exonerado
amando da Justiça. Reconduzido ao

comando da Secretaria de Administração',
ontem no início da tarde, Ivo falou sobre
esse caso. "Acho até motivo de gozação.
É uma infantilidade. Isso é coisa da

'oposição'; resumiu o secretário, que
substitui a chefe de Gabinete, Pedra.
Konell que, desde o dia 13 de abril,

. .também acumulavaas funções
"

'desta pasta dentro da atual gestão.

.Paeeefeos lançam
pré-candidato
A coligação PT, PC do B e PHS lança o

,

vereador e coordenadormacrorregional do
PC do B, Jean Carla Leutprecht, como pré
candidato a prefeito às eleições municipais
de outubro. A decisão foi tomada em
'reunião na noite de ontem, na Câmara de

,
"

Vereadores, contando com a presença de '

pré-candidatos a vereador, integrantes
. dos Grupos de Trabalho Eleitoral,

. Executivas e Diretórios dos partidos, além
de outras lideranças. O bloco manterá as

conversações com os partidos da base'
aliada do governo federal.
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a ti a

Dia de celebrar. conquistas.. .

�

FOTOS EDUARDO MONTECINO
Nos últimos anos, a

categoria conquistou
parte dos direitos

, trabalhistas e

melhorias salariais

tinha referências, então bati de alizada, a doméstica ainda tem
porta em porta pedindo empre- um sonho: voltar a estudar. Mãe
go", conta. E a tentativa deu certo: de cinco filhos, ela engravidou
ela ficou por dez anos trabalhan- aos 15 anos e não pôde concluir
do na casa de uma família que a oensino fundamental. "Gos-

. acolheu. "Ganhei coisas que o di- to muito de aprender, tenho
nheiro não paga. Não tem preço . CUrsos de fotografia, digitação,
sentir-se querida, participar da costura e acabei de concluir o .

Ceia de Natal, receber uma lem- de colaboradora· residencial.
brança no aniversário", diz. Foi ótimo para aprender mais :

Neste ano, Denise foi tra- sobre a legislação e os direitos
balhar em uma empresa, mas trabalhistas", conta .

.

Que deixar a casa orgariizada diz que não gostou da experi - Em todos esses anos, ela.'
não � tarefa fácil todomun- ência: "Mesmo com todos os nuncateve registro na carteira

do sabe. ? preciso tempo, dedi-' benefícios, prefiro ser empre- de trabalho.. "Não faço muita
cação e esmero ao passar roupa, gada. Nas casas recebo cari - questão, pago o INSS todos os
lavar louça, varrer e limpar, E nho, atenção e faço o trabalho meses' e me sinto amparada.
por isso, o dia de hoje é dedica- que amo. Adoro ouvir que sou

c Quando me acidentei, recebi o
do àquelas profissionais que são prendada", afirma.

. benefício", comenta.
verdadeiras assistentes do lar: as No momento, Denise está Há dez anos, uma de. suas
empregadas domésticas. desempregada e conta que está patroas proporcionou a Denise
.

A diarista Denise Cristina Sil- difícil encontrar um trabalho: aquela' que elá considera a me

va, 46, anos, aprendeu a gostar "Percebo que as pessoas hoje es- lhor recordação de sua trajetória
.

,do ofício desde criança, quan- . tão um pouco ariscas, sem con- profissional. "Recebi o convite
do ajudava sua mãe nas tarefas fiança, .

por causa de profissio- para sermadrinha do Fernando, .

diárias. Há 14 anos emlaraguá, ... nais.que faltam à hora marcada . hoje com 18 anos. Sei que.nunca
a curitibana já trabalha. há 26 e não fazem o serviço como os. poderei dar 'a ele um presente
como empregada doméstica. patrões querem", avalia. 'caro. Mas sei .que amor nunc�

"Quando cheguei aqui, não Mesmo se considerando re- vai faltar", emociona-se. -s

"

-, .

JARA(iUÁ DO SUL

Tita Pretti

., (? c,: .

•. ,

"�o
I

IP l

VONTADE DE ,AP�E"IDER Denise já fez vários
cursos, 'incluindo fotografla, digitação e costura

Não fa90 muita. questão (de ter,
registro), mas pago o INSS todos

.
,

os meses e me sinto amparada.,
Denise Silva, dial�ista

i
, '

. .

. ...

Dedicação e capricho nosmínimos detalhes
A profissão surgiu por aca- ,tiva: ela trabalha de segunda a maior alegria da profissão é re-

. so na vida da mensalista Silda sexta- feira, acorda às 5h e dorme ceber elogios' e não ser tratada
Terezinha Mariano, 42 anos. A àmeia noite, mas sempre conse-

.
apenas como empregada. "Hã

paranaense, mãe de seis filhos, gue descansar ao final do dia. ex-patrões que sempreme cum- .

abandonou seu emprego após a- "Meus filhos me poupam do .

primentam como' uma amiga
primeira gravidez, "Meu ex-ma- serviço doméstico. Eles ajudam .

até hoje. Acho que é importante
rido não me deixava trabalhar a lavar a louça, limpar a casa, .adquirir confiança, porque não
fora de casa e, depois da sepa- trazem café e comidaquando é qualquer um que entra na casa
ração, comecei a fazer serviços chego do serviço. É por eles que ,dos outros hoje em dia"; avalia.

,

de empregada doméstica. Hoje, batalho tanto", conta. O capricho também é uma

rnesmo s� tivesse estudo, não sei' Silda conta que sempre tra - qualidade de Silda. Apaixonada
se conseguiria ter outra ativida- balhou de carteira assinada, pela culinária, ela conta que testa
de, amo o que faço", conta. ' pela segurança de ter todos. os uma receita nova todos osdias, ti-

O começo da trajetória não benefícios trabalhistas garan- rada da TV ou de livros. "Acho im
foi fácil: "Todos os dias pensava, tidos. "Mas ainda acho que as portante correr atrás, se atualizar,

, no que 'iria fazer p.ara superar
. empregadas domésticas deve-. Aprendi com minha filha a arru

as dificuldades financeiras". Há riam ter o direito de receber o mar a cama de formas diferentes,
nove meses em Jaraguá do Sul, PIS", comenta. os patrões adoram e cada dia é

.

a rotina diária de Silda é cansa- A' paranaense afirma que a uma surpresa", diverte-se.

,

..

�mEITOS Silda Mariano� 42 anos, conta 'P.Ie
sempre trabalhou com carteira assinada

I.,Salário� crescem, mas ainda faltam benefícios '

rio do Trabalho e Emprego, em de trabalho excedentes (sem
Santa Catarina, Rodrigo Minot- contarem como horas .suple
to, os benefícios.garantidos nos' .

mentares), e da insalubridade,
últimos anos representam um já que as empregadas dornés
avanço, mas não são suficientes ticas estão expostas a muitas
paraequiparar os direitos da ca- . 'atividades sem contarem com

tegoria a de outrasprofissões. _ 'equipamentos de proteção in-
"É preciso rever, principal- dividual", explica .

".
mente, a questão das jornadas

.

Dados dó IBGE indicam

Nos últimos 30 anos, a Ie- salarial, repouso semanal remu
gislação brasileira. passou por nerado, gozo de férias anuais re
adaptações que garantiram muneradas, licença maternida
maior .remuneração ,e formali �

.

de, aviso-prévio, aposentadoria,
zação dos direitos trabalhistas' seguro-desemprego e integra-
às empregadas domésticas. . ção à Previdência Social.

'

Hoje, as trabalhadoras têm Entretanto, ainda há muito
.

direito a benefícios como o sa- que se conquistar. Segundo o

lário mínimo, irredutibilidade .superintendente do Ministé-

que o número de empregadas
domésticas no país vem cain
do. Hoje, são 100 mil a menos

que em 2010. Apesar disso,' os
salários delas cresceram 5,3%
acima da inflação em 2011, nú-:
mero duas 'vezes maior que o

aumento conquistado por ou
tras profissões..

"

j
i
J
!
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Elton &
Fernando
'Dupla lança o primeiro CD "Seu-jeito
Ao vivo" neste sábado, na TheWay

s amigos_Elton Iailson Deluca, 26

anos, natural de Ascurra e Fernan
do Alves Camargo, 31 anos, natural

, de Lages formam a dupla sertane-

ja Elton & Fernando. Atualmente, os
"irmãos de coração" como se conside

ram, residem em laraguá do Sul e estão despontando
no cenário musical da região. Em entrevista, Fernando
conta um pouco da história da dupla e do que planejam
para ofuturo profissional.
•CIIIIRI_....sam._ii ... ,.....,
A dupla tem um ano e meio. Nos conhecemos em outros

trabalhos, dos tempos de bandas de baile. Elton.iniciou a car

reira musical em uma banda regional, no qual atuou como

vocalista e acordeonista por 9 anos. Eu iniciei a carreira tam
bém tocando pelos bailes da vida, mas em 2007 a paixão pela
música me levou a dar mais um passo, a construção de um
estúdio profissional de gravação onde atuo como produtor
musical em paralelo a dupla.' Esse "namoro" para formar a
dupla estava engatado desde 2009, mas foi no final de 2010

que decidimos firmar a parceria .

.

·,IIãs..,............,..p,lde'_rllllÍSia.d....,

jI ...... , sepir iliba prdssãa?'
Elton desde os 5 anos teve a influência da música sertaneja.

Mas, antes de seguir a profissão como cantor tentou nos campos
de futebol, treinava na escolinha de futebol "O Pequeno e a Bola"
de Iaraguã do Sul. Conheceu vários lugares, inclusive erÍl1999 teve
a oportunidade de jogar no centro de treinamento do ex-jogador
Zico, no Rio de Janeiro. Mas o desejo de levar alegria e energia
positiva pelos palcos era mais forte. Eu também desde a infância
sempre estive ligado a música cantando em festivais, e desde os

. 14 anos quando comecei a tocar violão e não pareimais. Também
estive sempre com um pé no futebol, onde quase cheguei a ser

jogador profissional, nas categorias de base em clubes de SC e no

Atlético PR, mas no fim a paixão pelamúsica falou mais alto.

• fIâs ii liIa__ CD graaIa? f.aefa.... próprias?
Estamos com nosso primeiro CD intitulado "Seu jeito

Ao vivo" recém saído do forno. O álbum contém 10 faixas, sen
do nove músicas inéditas e uma versão acústica. Elton é o com

positor e eu produzo e faço os arranjos das canções.

• II ZI12?,".,_ par aí?
Programamos muita coisa boa para 2012. Novo show,

nova produção, novo cenário. Neste sábado, na The Way,
ocorre o lançamento oficial do primeiro CD. Paralelo a isso,
já estamos selecionando repertório para o segundo CD, que
pretendemos lançar no segundo semestre deste ano.

"IRMÃOS DE CORAÇÃO"
Elton é o compositor e
Fernando o produtor e
arranjador das canções

da dupla

.' Qual li I seaaçãe de estai' II pa1C8?
A sensação é inexplicável, estar no' palco é

tudo paramim, não consigo me ver fazendo outra
coisa. É como se fosse um vício e ver as pessoas
cantando sua música é maravilhoso. Já Elton: I�
paixão pela música explode nas veias, meu cora

ção é tomado pela emoção emuita energia positi
va; é muita adrenalina".

• Deixem um recado para a galera de Jaraguá do
Sul já que fazem show na lhe Way neste sábado.

Em nome da dupla, primeiramente quere
agradecer a Deus pela realização desse trabalho,
aos nossos pais, familiares, amigos, ao nosso

empresário Iardel Mader, a toda nossa equipe
e banda que nos apoia e sempre está conosco.

Gostaria de mandar um alô para toda' a região,
contamos com a presença de todos vocês na The
Way Club, neste sábado. Cheguem cedo e se pre
parem, porque vamos "levantar 'poeira no rrio
lhado". Um su�er b,eij9' �It;l forte abraço e nos

encontramos lá! .'

-li.,.anal de-. cal osleilorese fãs?
No nosso site temos os links para as redes/so

ciais, downloads e contatos para shows. Façam
uma visita em www.elronefemando.com.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 181 SEXTA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

Mafra
.....
14° 23°

Previsão do Te:mpo
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Canoinhas
.....
13° 24°

Sã Miguel
do Oeste
.....
10° 22°

,

Joaçaba
.....
11.0 220

.

. Rio do Sul
.....

. 13° 20°

Blumenau
.....
140 21 °

Chapecó
•

100 220

Predomínio de
nuvens e chuva
o tempo segue instável,
com predomínio de nuvens
e chuva no litoral e áreas
próximas. Nas demais regiões,
sol entre nuvens. Temperatura
estável. No sábado, aumento
de nuvens e pancadas de
chuva entre tarde e noite do
Oeste ao Planalto Sul. Nas
demais regiões, encoberto
com chuva no decorrer do dia,
devido a um sistema de baixa

pressão no litoral do Sul do
Brasil. Temperatura estável.

�,
..�

Irl'sfável Parcialmente
Nublado

Ensolarado

.:.�
Nublado Chuvoso Trovoada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Norte' 3km/h Vento favorável em
• 12h Vento não favorável Norte 3km/h nenhum horário.

• 15h Vento não favorável Noroeste 6km/h
• 18h Vento não favorável Noroeste 2km/h

90%
de possibilidade

de chuva.

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Hu:mor
Moscas
Amulher chega em casa e vê o marido atarantado correndo para lá epara
cá com um pano na mão.

.

� O que é isso, querido? Ficou maluco?
- Estoumatando moscas, meu amor! Já matei cinco: duas machos e três

fêmeas.
- Ué, e comoé que você descobriu qual era macho e qual era fêmea?
- Foi fácil, duas estavam na garrafa de cerveja e três no telefone.

Sudoku

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 3><3.

Joinville
.....
170200

Jaraguá do Sul
.....
14° 20°

Florianópolis
.... A
16023°

São Joaquim
.....
100 16°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Hora de
tirar os

casacos do
armário!

São Francisco do Sul
• Preamar
• 2h17: 1m
• 14h43: 0,6m
• Baixamar
• 5h13: 0,7m
• 20h32: t.sm

Rajai
• Preamar
• 1h02: 0,7m
• 18h25: 0,8m
• Baixamar
• 10h06: 0,4m
• 22h04: 0,6m

AMANHÃ
MíN: 14°C
MÁX: 18°C

CriciÚDla
......
150 21° NOVA 21/4

29/4

Tábua
das marés

,: 4

DOMINGO
MíN: 12°C
MÁX: 19°C

SEGUNDA
MíN: 9°C
MÁX: 18°C

Aorianópolis
• Preamar
• Oh32: 0,7m'
• 18h24: 0,9m
• Baixamar
• 9h41: 0,4m
• 21 h43: 0,7m

Imbituba
• Preamar
• 3h45: 0,5m
• 12h53: 0,2m
• Baixamar
• 8h41: 0,2m
• 22h38: 0,5m

_':'>' ,�.
' -,
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CHEIA 6/5

MINGUANTE 12/5

Palavras Cruzadas

HOR.llONTAIS
1. Térras exóticas, fantásticas
2. (Inform.) Espécie de diário virtual, via internet I O mé

dico e sanitarista Osvaldo (1872-1917), pioneiro da
medicina experimental no Brasil

3. Acidente Vascular Cerebral I Curso de água contínuo
4. Fábrica espanhola de automóveis, subsidiária da

.

Volkswagen alemã I O menor caminho 'enne dois pon
tos '

- 5. Perder o ânimo, o entusiasmo
6. Ato de dois ou mais adversários baterem-se corpo a

corpo
7. Dança dramática, de costumes e' tradição africanos,

caracterizada pela embaixada
.

8. Clarear (o cabelo) ;

9. A 14a letra e 11a consoante do alfabetai (Med.) Resso
nância Magnética Nuclear

10. Tu, em certos casos I (Matem,) Símbolo de cotan

gente I As iniciais do autor da Teoria da Relatividade

(1879-1955)
11. Dinastia reinante no Peru-na época da conquista es

panhola I Institúto Brasileiro de Desenvolvimento Flo
restal

12. Que induz à desonestidade
13. Afecção respiratória caracterizada por crises de disp

néia I Fortuna, riqueza.

VERTICAIS
1. Aspecto essencial de alguma coisa I Ciência da moral
2. O cantor e compositor Francisco (1898-1952), apeli

dado "O Rei da Voz" I Os dentes que faltam aos ro

edores
3. (Pop.) Bolo-de-rolo I Conselho Regional de Medicina
4. O símbolo químico da prata, um dos metais nobres I Um

equipamento para acabamento de peças, dando-lhes
forma cilíndrica ou arredondada I O oposto da coroa

5. Que não se pode dobrar
6. As iniciais do pintor, gravador e desenhista Iberê 11914-

1994) / Banhar com água substituindo os efeitos da
chuva j Exemplo

•

7. Receber importâncias em dinheiro j Unidade de medida

correspondente à energia necessária para elevar a tem

peratura de uma libra de água de um grau Fahrenheit
8. Série de trechos musicas sinfônicos interligados I Em

presário naval
9. (Pop.) Rir de alguém ou fazer-lhe uma brincadeira, por

divertimento I Elemento de composição: rim,
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contato@poracaso.com @poracaso /poracaso

E no feriado?
É galera, pelo que parece, os promoters resolveram emendar o

feriadão... Balada na véspera do dia 10, só se for regada a funk ou
então nos pavilhões da Fecarroz. Detalhes na agenda desta edição.

ERIC DE LIMA

,,'

;J' •

DJ Igor Lima na ad�inistra�ão do

warm up, no club Patuá Music
.......................................................................................................

Shows e mais shows
Nos pavilhões da Fecarroz: hoje, show com Latino;
sábado, show com dupla Marcos e Beluttí;dia 30, show com

Charlie Brown Jr. Acessem o site para conferir detalhes da

estrutura, está impressionante. URL: fecarroz.com.br.

ELTON MELCHIORETTO

......................................

.......Sidnei Zem

e Claudia
Silveira de

passagem

pela Upper
Floor, em
Guaramirim

Deguste umaStannis
Quer experimentar uma dessas
"gatas" gostosas que o pessoal da
Stannis estáproduzindo? Passadinha
no facebook.com/cervejastannis vira
canal para encomenda. Tem lrish

RedAle, lrish Stout, BelgianGolden
Strong e Belgian BlondAle; peça
com cautela, que aprodução dos

rapazes está àmil, e estão pedindo
prazo mínimo de ummês para entrega.
E-mail paracontato:cerveja@starlnis.com.

II

Segunda 30/4
.'
• 23h .... Show ComMalhaPunk original; DJAdrian P.
Local:Moving Up, em Schroeder 147 8856 8389

• 23h _ Pagofunk ; DJ Cah Silveira; BandaLevando UmLera

Local: LondonPub 1473055 Q06&
CONTATOS e OUTRAS OPÇÕES: AnibaMexicanBar- 3371'1160 1ConfrariadoChurrasco- 32751449 IDMTPub-96771247/EspaçõOca -33709160 1 FuelUving Restaurante - 33764822

Lqndqn�ub- 3QS5 3065 IUcoleria"30540S5S/�IEinaChoppeCozinha - :!Q�5 30591MoviIl9Up-99666991 1MfBeef-%0821661PatuáMu�c· 3055 0064(
RoomMUSic&Arts-9654 13731SacramentumPub- 88321524/TheWayOub-8433 0083/UpperFloor-96444767 lVi11a Restaurante eChoperia- 32751277

DIEGO JARSCHEL

Thammy Ferreira, pura
simpatia na pista do club

Moving Up, em Schroeder
...............................................................................

Vou nafestaTheWayCou ury
sábado, no show com adupla

. Elton &Fernando."

AnaPaula

Danker,
19anos,
esteticista

DIEGO JARSCHEL

Abração da coluna para Aline
Mascari, aqui na foto com seu

amado Maicon Franzner, em
noite de baÍada na FUel Living .........
.........................................................................................

Delícia recheada
Outro bommotivo pra visitar a Fecarroz é

o estande que o ProfessorArizinho montou
na praça de alimentação com suas famosas

batatas recheadas. Quem conhece o produ-
.

to certamente já está com água no boca.

tt
Sábado, depois do meio dia, o mundo

converte-se numa realidade alternativa onde

o que há de interessante para compartilhar no
Facebook éfoto de churrasco. 'Olha, vou comer
chuleia. O orgulho em ser humano resumiu-se

a sabermanipular sal grosso.
RicardoDaniel Treis

"

ternativa
Sair aos sábados e domingos à tarde

para festinhas ou points é uma

cultura que ainda há de ser criada
em Jaraguá... A falta de alternativas
desenvolveu um círculo vicioso, que
agora com o crescimento da cidade
tem tudo para ser quebrado.Vale
experimentar (e peloamor, sair da

.

rotina) as oportunidades que agora
oVilla está criando com seu horário
diferenciado. Sábados e domingos, a
partir.das 15h, a área da choperia já
aberta para servir a todos - vale até
considerar a reserva de um dos lounges para curtir
jogos ou outros eventos com a galera, cada um dos
telões da casa tem transmissão individual.

Número para contato: 99733866.

j" Quinta-Eeira,26/4
" ," , 'w ,1/

• 22h _ ShawcomTeuSorriso; DJFelipeAdriano I Elas free até as 23h
'

wca.l:',LondonPub 14730559065
• 22h _ Shaw com James eMaurício Sacra

.

Locak SacramenturãPub 147 8832 1524

Sexta--Feira 27/04
• 22h'- Sho� com Renato & Cia.
Local: LondonPub 147 3055 0065,
• 22h _ Música aoVivo
Local: DM'FPub 147 9677 1247

• 22h _ Pagonejo ; Shaw com SoulAssim I Showcom Fernando
Lima&Banda I DJAdriari'P I Elas free atémeia noite
Local:Moving Up, em Schroederl-t788568389

, ,.j

.. 22h _ Shaw com Leo Lima I DJAlan I Elas free até as 23hOO

Local; Upper Floor; emGuaramirim I �7 9912 5911

• 22h - Sacra-Feira; Shaw com Camaleão Robô
Local: Sacrainenrum Pub l.fl7 8832 1524

Sábado 28/4
.
• 22h _ Shaw com Paulo Henrique
Local: Sacramentum Pub 147 8832 1524

• 22h _ MC Jair daRocha; DJs Tay, IhonzMuller eAdrian P. ;

Elas free atémeia noite
Local:Moving Up, em Schroeder 147 88568389

.

• 22h _ TheWay Country I Shaw com Elton & Fernando I .

Showcom Fernando Lima I DJBibbeAndreatta
,

'

Local: T�eWay 147 8433 0083

Domingo 29/4
, .

� ,22h - Pagonejo ; Shaw coraReflexo do Samba; Shaw com. .' "

, .

Gabriel Borges , .

Local: London Pub 14730550065
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Cada
•

vez pior
Se não me falha a memória,

que é bem fraca, li num jor
nal que no Brasil, a cada trin
ta minutos, um homem mata

uma mulher porque se acha
dono dela. Iaraguâfazparte da
estatística. Cadeia neles émui
to pouco. O número da matan

ça entre o que se convenciona
chamar de sexo frágil é.astro
nômico e quem poderia: fazer
a mudança ainda olha olimpi
camente para o lado e fingem
que não é com eles. Quem ama,

pr.otege. Simples assim.

. ,..

P·rei!
Aminha cuca ainda vai fundir.

Ontem, a caixa de e-mail e
de mensagens do celular da

querida lrianeVieira Porto,
da AgênciaAvante Esportes,
amanheceu cheia de recados.

Registrei na coluna que o

aniversário dela era dia 26
de abril, quinta-feira. Falha
minha! Na verdade, lriane
recebe o coro de parabéns, no
sábado, dia 28. Sorry!

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeito

Onde comer bem
em Jaraguá

.No Lapevi Restaurante.
Um dos melhores da

região da Ilha Figueira.

moagoncalves@netuno.com.br

OPEN HOÚSE O empresário Otaviano Pamplona, da Pamplona
Empreendimentos, recebe no seu eãegante apartamento o

f'
dr. Vicente Caropreso (E) e o empresárioAntídio Lunelli, para jantar
de lançamento do Pérola do Vale e Residencial Eduardo Pamplona

Leitora fiel
A leitora fiel da coluna é
a simpática Renate, da
Verdureira da Raquel.
Lê esta coluna todos os

dias para ficar por dentro
das novidades de nossa
sociedade.Valeu mesmo!
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ALMOÇO Sandro Moretti, de O Boticário, e Naoto
Otao, no almoço da CDL, quarta-feira, no Baependi

Bravo é o homem que
enfrenta e teme as

eoísas certas, pelo
motivo certo.

Aristóteles

\

Renato

&Cia
Se você quiser curtir um
som bem legal hoje, a
London Pub movimenta a

sua casa com a presença
da ótima banda Renato &

Cia. Vale conferir!

Assados c Grelhados

47 3371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi

.

Obrigatório
Sem explicação, por
favor, eu só queria
entender. Naminha
santa ignorância, se voto
é direito, por que não é

opcional? Esse negócio
de direito obrigatório,
para dizer o mínimo, é
muito estranho. Já falei,
não precisa explicar. Eu
só queria entender. Como
diz Sérgio Peron: "Coisa
da Terra Brasilis".

413l16�0913
���w��cdàttJ.fo'{ià,m

Níver
A aniversariante mais festejada de ontem foi
Clarice Pereira Schiochet. Felicidades!

VANDERLEI KUPICKI

MILÃo A arquiteta Caroline Obenaus, da Proma,
ainda comemora sua participação na 51a edição do
Salão Internacional do Móvel de Milão, na Itália

Café colonial
No sábado, a partir das 15h, o
excelente cantor Eneias Raasch,
com a parceria do músico Jairo
Adriano, no violino e voz, movimenta
o concorrido Café Colonial da
Confeitaria Bela Catarina. Que tal?

Feijoada
No sábado, a partir
das 11h, o boa praça
Moisamovimenta na

Choperia Scondidinho,
a sua tradicional

feijoada à brasileira.

Humor
Ontem um amigo meu ficou
sabendo pelo Facebook que
sua adorável sogra estava à
beira de um precipício.
Não é que o infeliz foi lá
e cutucou a velha!

Expo 2012
Para agendar. A Expo 2012,
a única feira multi setorial
da Região Norte de Santa
Catarina, será realizada
no período de 13 a 17 de

junho, naArena Iaraguá.
Mais informações no fone
3275-7011.

Pensando
bem ...

"Sorrir não significa
necessariamente que a

gente está feliz. Às vezes,
isso significa apenas que
somos fortes."

BELEZA Taise Silva e Flaviana Lima comemoram .

o sucesso da inauguração do salão de beleza.

Uequipe Professionnel, no Shopping Breithaupt

Te contei
• o professorRobert
Ubet; da Escola de Idiomas

'

FourFriends, prepara os

quitutes para comemorar no
domingo,29, a idade nova.

.0 meu abraço de hoje,
cheio de energias positivas,
vai para a Salete e toda
a galera daPanificadora
Pedaçinho do Céu, que por
sinal, faz uma das melhores
cucas da região. Aquele.
abraço.

• Alguém pôde me dizer
quem está deixandoo nosso

querido amigo e bom vivant
JonasMass tão faceiro?

.Dia 5 de maio, na
Comunidade Luterana da '

IlhaFigueira, acontece a
. tradicional Noite do Pastel.

.• Valorize e respeite os

idosos.

BALADA Tays Pasquale, toda bonitona Com essa, fui!
nos corredores da Fuel Living

.A Associação Beneficente Novo Amanhã é urna

entidade sem fins lucrativos, fundada em 14 de
setembro de 1998, com sua Comunidade
Terapêutica localizada na Estrada Geral Aurora,
bairro Rio Cerro II, no município de Jaraguá do Sul,
SC.
O maior objetivo do "Novo Amanhã" é o de orientar,
prevenir; reabitítar e ressoctalízar o dependente de
álcool e outras drogas, bem como orientar os

familiares em particulare a sociedade em geral.
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Charles Zimmermann,
escritor

OS crentes afirmam: estão condenadas à

danação de um pecado original todas
as criaturas não batizadas, portanto todas
as culturas não cristãs.Aos crentes foi dada
a obrigação, na forma de umamissão, da
evangelização universal: eles deveriam '

traduzir aBíbliapara todas as línguas. Tarefa
arriscada nos "confins da terra". Lembre

que quando noMali, em 2009, país africano,
Vizinho do deserto do Saara, encontrei um
evangélico brasileiro que lávivia emmissão

que se gabava: "Estamos indo traficar Bí
blias para aChina e para a Coréia do Norte
no próximo ano". Determinado, consciente
dos riscos desses países onde propagar a
religião chega a ser pena demorte" noMali,
onde o islã predomina, ele se arriscava em

situação nada diferente. Junto, nesse risco,
colocava a vida de sua esposa e de sua filha,
que o acompanhavam nas investidas,
Dentro dessa ideologia que criaturas não
batizadas estão condenadas ao pecado
original se não se'tornarem crentes,
no Brasil os evangélicos estão pondo

Cinema
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Os Vingadores - Leg. - 13h30, 16h10, 18h50, 21 h30
• Cine Breithaupt 2
• Xingu - Nacional - 15h, 17h, 19h, 21 h
• Cine Breithaupt 2
• Espelho, Espelho meu - Dub. - 15h, 17,10,
• Fúria de Titãs 2 - Leg. - 19h30

.

• Guerra é Guerra - Leg. - 21 h30

Novelas
AMOR ETERNO AMOR - GLÓBO • 18R

Rodrigo chama Carmem para ajudar Valéria. Miriam chega à mansão para aju
dar Valéria e é desnatada por ela. Rodrigo prepara uma infusão com ervas e pede
que Valéria beba. Pedro percebe a hostilidade entre Rodrigo e Miriam. Mauro não
conta para Gilda que Marlene vai trabalhar com ele na ONG Ninho Vazio. Gabriel

estranha a.torrna com que Miriam fala de Rodrigo. Jacira mente para convencer

Josué a não procurar Valéria no Rio de Janeiro. Gracinha conta que um cartaz com

a foto de Elisa foi mandado para todo o país e Valéria fica furiosa.

CREIAS DE CHARME· GLOBO· 19R
Brunessa ameaça revelar o segredo de Cida a Conrado. Sarmento pede para

Ariela adiar seu casamento. Socorro faz o show fingindo ser Chayene é é desmas

carada. Rosário visita o estúdio de Kleiton e marca uma gravação. Alelandro avisa

que perdeu o dinheiro que sacou para Lygia e Samuel insinua que pode ter sido

roubado por Penha. Chayene planeja um almoço para Fabian e pede a Rosário

para preparar comidas afrodisíacas. Penha comenta com Messias que está cheia de

dívidas. Brunessa conta para Rodinei que viu Cida com Conrado. Máslova sugere

que Conrado forje um encontro casual com Sarmento.

·AVENIDA BRIlSIL • GLOBO· 21R

Jorginho mente para proteger Nina. Carminha produz uma foto para enviar a

Tufão. Nina resolve escrever outro bilhete para Tufão. Leandro defende Suellen de

Ramon. Moreira pede dinheiro a Tufão para o resgate de Carminha. Nina apresenta
um álibi, mas Muricy acha que ela está envolvida no crime. Tomás visita Débora e Ca
dinho se esconde. Tufão recebe o bilhete sobre o cativeiro de Carminha. Nina consolá
Ágata. Monalisa entrega a Ivana o restante do dinheiro para o resgate de Carminha.

MIlSCIlRIlS - RECORD - 22R
Otávio pergunta a Elvira o que ela sabe sobre Maria. Décio afirma ter tido a im

pressão de que ela sabia de algo. Elvira pede um milhão de reais para contratar uma

advogado e processaro juiz Eduardo Sotero. Otávio segura Elvira e oferece o dinheiro

em troca de provas de que Maria está viva. Elvira procura Eduardo Sotero que se

recusa a vê-Ia. Eduardo Sotero conta para Edu que condenou Elvira. Eduardo sente

vergonha por chorar na frente do filho. Edu pergunta ao pai se a crise está relacionada
ao julgamento de Elvira. Sotero diz <;l Edu que ele ainda não se encontrou na vida.

CORllÇÕES FERIDOS - SBT • 20R30
Saulo procura Vitor e diz queFlávio foi até seu escritório para roubar as provas.

Ao chegar na casa de Glauco, Amanda dá de cara com Heloisa. Amanda sai e vai

dormir com Eduardo no hotel. Saulo segue Flávio até o desmanche. Flávio conta a

Nabal que foi seguido por um detetive, mas conseguiu despistá-lo. Nabal dá um tapa
na cara de Flávio. Savo está na portaria do desmanche e chama a polícia, que che
ga e cerca o local. No hospital, Amanda observa Eduardo conversando com Priscila

e não gosta. Roni, Nabal e Flávio trocam tiros com os policiais. Naballeva um tiro.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Crônica

Pastor João.e a
igreja invisível

conflituoso. E os evangélicos conseguiram:
hoje os próprios índios agem como

evangelizadores. Considerados a "terceira
onda evangelizadora". Primeiro os padres
jesuítas com a Bíblia debaixo do braço,
depois osmissionários estrangeiros (no
século 19 e no pós-guerra). Osmissionários
acusam os índios de serem violentos de

praticarem o infanticídio - era preciso a

evangelização para salvá-los, A Funaí culpa
osmissionários por uma leva de suicídios

que chegou a atingir 10% da população
em algumas tribos. Convencem aos índios

que seus rituais; da dança ao xamanismo,
passando pelos sistemas de casamento
e hierarquias dentro daquela sociedade
única é coisa do diabo. Os índios que não
se adéquam e seguem firme nas suas

ideologias se sentem isolados e. acabam
se suicidando. Como diz amúsica de Raul
Seixas:

"

pois eu transformo chão em céu,
pau em pedra, cuspe emmel, pramim
não existe o impossíveL.". Realmente, aos
evangélicos não existe o impossível.

a cultura indígena em risco. Hoje eles
são o "problema" ao índio e não mais os

garimpeiros. Os evangélicos apontam .

que no Brasil há 69línguas sem aBíblia
traduzida. 182 etnias contam com a

presençamissionária evangélica. De
todas as almas selvagens existentes, as
consideradas mais valiosas são os índios
ditos "isolados": elas representam o

universo a ser conquistado e cuja alma

De todas as almas selvagens
existentes, as consideradas
mais valiosas são os índios

ditos "isolados"

adquiremaior valor, econômico emoral,
nomercado espiritual. Os "índios isolados"
são as comunidades indígenas que vivem
de forma autônoma na floresta, evitam
a aproximação com o universo ocidental
e esse contato, se ocorrer, é eventual e

Clique animal
Envie a foto do seu animalzinho para

contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
daAjapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

Esta cadela foi

recolhi� na; rua pelo
setor de Zoo:Ooses

. da Prefeit1U'a e pode.
serwna excelente

companhia, pois está
para adoção. Ela já
recebeu tratamento

veterinário completo:
banho, castração,
vacinação antirrábica

, e chipagem para
identificação. Os
interessados devem

entrar em contato

C01Jl a Clínica
Schweitzer pelo
telefone 3275·3268

Aniversariantes
26/4

. Lucas E. Kinelt

Edla Kaesst-ner
Edmar Kopp
Erica Bianca Léscowicz
Giovana B. dos Santos
Giovane Borchardt
Iraci Zils
Jaciane In.ês Tyski
Jackson Diego Coelho
Joao Vicente
Leucadio José de Ataíde
Lucia Urbanski da Silva
Luciane Neumann
Marcilio Hornburg
Marilene Cardoso Silva Volpi

. Matheus Braz
Mauri Wekss
Nicolas D. Dunin Borkowsky
Norma Kuelkamp

..

OI indo Klemtz
Otavio Wilbbert

Regiane Campregher
Rosileia S. Laube

Sérgio Luis Bagattoli
Susane da Silva Oliveira

Tiago Batista.
Willian Laube
Yasmin Gabriela

27/4
Adelino Hansen
Adriano Gudzinger
Albertina Klein
Ana Claudia Brandt

Angelo M. de Miranda
Bianca Steinert
Bruno Tavares da Silva
Candido Brych '
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ÁRIES
Bom dia para contar com o apoio
da família. Saiba dosar seus
interesses financeiros, sem se

!
esquecer dos outros setores da
sua vida. Um forte sentimento de

J proteção vai fortalecer os vínculos
com quem ama. Cor: laranja.

'j.":'"
f,'1

� TOURO

Dedique mais tempo em suas

atividades profissionais se deseja
aumentar seus rendimentos. No

lar, aproveite para se desfazer

� �
daquilo que já não tem mais
utilidade. No amor, é tempo de
reflexão. Cor: marrom.

II GÊMEOS
Faça planos audaciosos e atraia
boas energias para sua vida profis-
sional. Na área sentimental, um
clima de tranquilidade toma conta
do astral. Curta os momentos ao

'I
lado de seu amor. Cor. cinza.

CÂNCER,§ Tudo indica que podem surgir

�
situações inesperadas, mas, se
agir com inteligência, tudo sairá
bem. Em casa, aproxime-se dos
familiares. Um clima de paz vai
tomar conta do romance. Cor: rosa.

ól
LEÃo
No trabalho, fuja de tudo que possa
causar distrações. Será preciso
esforço dobrado paramanter os
mesmos resultados. Na área afetiva,
demonstrações de afeto serão bem-
vindas. A intimidade promete ser
envolvente! Cor. vinho.

m> VIRGEM
No campo profissional, é bom
pensar mais antes de falar, assim
poderá evitar problemas. Em casa,
o dia é indicado para conversar
sobre projetos em comum. Nos
assuntos afetivos, dê atenção à

pe�soa amada. Cor: cinza.

.n. UBRA
Boas oportunidades de aumentar
seus rendimentos. Fique de olho

e não tenha receio de assumir
novas tarefas. Na área sentimen-

tal, o diálogo será fundamental

para esclarecer assuntos

pendentes. Cor: preto.

rn.. ESCORPIÃO
Se estiver em busca de uma melhor

colocação ou aumento salarial, con-
verse com as pessoas certas, diga
o que quer e mostre o que tem a

oferecer. Um pouco mais de carinho
e envoMmento emocionai ajudará a
superar problemas adois. Cor: rosa.

:Z' SAGITÁRIO
No serviço, demonstre seu interesse
e comprometimento. Não é um bom
momento paramudar a rotina no

trabalho, uma postura conservadora
pode gerar resultados. Sua sensuali-
dade estará em alta, Cor: vinho.

YJo CAPRiCÓRNIO
Talvez seja preciso delegar tarefas
para não se sobrecarregar no campo
profissional. Reserve um tempo para
estar com amigos e recarregar suas
energias.A dois, suas atitudes corre-
tas ajudarão a manter a estabilidade
do relacionamento. Cor. verde.

.A;Y\ AQUÁRIO

.A;Y\ Aja com objetividade e demonstre
suas opiniões aos colegas de
profissão. Em família, desentendi-
mentes não estão descartados, mas
tente resolver qualquer diferença
com paciência. Conte com a ajuda
da sua alma gêmea nos assuntos .

corriqueiros. Cor. amarelo.

tf PEJXES
E dia de estabelecer quais são as
prioridades. Em casa, ouça a opinião
dos demais antes de tomar uma
decisão importante. Nos assuntos
do coração, a fase indica alegria e

I I
' satisfação. Cor. vinho.

I ,Hli! .
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Esta, não!
Em abril de 1952, o Correio do Povó publicou

uma carta do leitor que dizia: " ... Com as próximas
eleições surgiram os candidatos, alguns dos quais
em franca circulação, falando grosso e, prometendo
mundos e fundos. Mas colono, mesmo que assim o

chamem, não é bobo, não. Sabe o que quer e recor

da-se das promessas. Inda poucos dias o Jaraguazi
nho foi alvo de "cordial" visita, realizando-se, então
o comício, que pouco tinha pela falta de ouvintes.

Alguns apareceram só paraver o linguajar dos novos

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
-I
I

C
S,.o tuneJllí

1940

Estádio Paulo Machado
pretendentes. Falamuito bonita como só se fala em

época de comício. E como os curiosos não têm cor de Carvalho é inaugurado
política, reuniram se gregos e troianos. Foram feitos Mais conhecido por Estádio do Pacaembu, o Estádio
os discursos ardentemente preparados para o enga- Municipal Paulo Machado de Carvalho está localizado

belamento. Até o funcíonário da prefeitura falou!" naPraça Charles Miller, no bairro do Pacaembu, em São

E o texto terminava dizendo: "E os .colonos, não sa- Paulo. O local foi inaugurado em 27 de abril de 1940, 'com a

tisfeitos, ficaram cismando nas grandes promessas
\.

presença do então presidente da República, GetúlioVargas,
que não tem jeito de sair. Palavras só não bastam. e do prefeito, Prestes Maia. O estádio foi considerado, na
Colono não é bobo, não. Ou reàliza e o voto vem ou épocà, o maior e mais moderno daAmérica-do Sul, com
6 voto é aproveitadomelhor. Um Leitor" . capacidade para acolher 70 mil pessoas. A primeira partida

foi disputada um dia depois da inauguração, entre o Palestra

Itália,' antigo nome da Sociedade Esportiva Palmeiras, e
.

o Coritiba, com vitória da equipe paulistana por 6 a 2.
Como o dia foi marcado por uma rodada dupla, logo na
sequência houve uma segunda partida, entre o Corinthians

e o Clube Atlético Mineiro, a convite da prefeitura da
· Capital. O alvinegro paulistano venceu o mineiro por 4 a 2.

Ontem e Hoje
ARQUNO HISTÓruCO MARCELE GOUCHE

As imagens acima registram a rua Isidoro Pedri, na década de 1980.

Hoje, a rua já é paviment�. Do lado direito está a Secretaria

MuDicipal de Educação e, ao lado esquerdo, o prédio do Sesi

Personagem histórico

.Príncipe Guilherme, dos Países Baixos
Guilherme Nicolau Alexan

dre Frederico Carlos Henrique de

'Orange-Nassau nasceu no dia 4 de
setembro de 1840, em Paris. Era o

filho mais velho de Rei Guilher

me III e de sua primeira esposa,
a Princesa Sofia deWürttemberg.
Em 1849, após a morte de seu

avô Guilherme II, ele tornou-se

herdeiro do trono. Depois que os
planos de juntar Guilherme com

a Princesa Alice do Reino Unido,
.

a segunda filhamais velha da Rai
nha Vitória, falharam, o príncí
pe apaixonou-se por uma nobre

chamada Mathilde van Limburg

Stirum. Sua relação com seus pais
tornou-se bastante problemá
tica porque eles não aceitaram

Mathilde como sua noiva. Para o

padrão da família real holandesa,
um casamento entre ummembro

de uma família real e ummembro

da nobreza era inaceitável.
Guilherme então entrou em

exílio em Paris, na França, onde
passou a viver uma vida desregra
da. Aos 38 anos, o príncipe Gui

lherme faleceu em seu aparta
menta, próximo à Ópera .Garnier,
de tifo, com o fígado enfermo, e

de total exaustão.

GUberme faleceu aos

38 anos, em Paris,
onde esteve exilado

Pelo mundo

1908

Abertura dos' Jogos
Olímpicos em Londres.
Em 27 de abril de 1908, aconteceu a abertura dos

Jogos da IVOlimpíada, em Londres. Originalmente
deveriam ser realizados em Roma, mas uma erupção
do vulcão Vesúvio obrigou as autoridades italianas a usar

·

todos seus recursos econômicos para combater os efeitos da

tragédia e a desistir de sediar os Jogos, que acabaram por ser
·

transferidos para a capital britânica. Foram considerados

os primeiros Jogos realmente bem organizados para um
evento deste porte, após os fracassados e improvisados
Jogos de Paris e Saint Louis. Inaugurados pelo Rei Eduardo

VII , o evento teve a participação de 22 nações e 2.006,
atletas, entre eles 37mulheres, que disputaram provas em

três modalidades diferentes: tênis, ginástica e patinação no

gelo, embrião dos futuros Jogos de Inverno. Foi nestes Jogos
que a Grã-Bretanha, a dona da casa, pela primeira e única -

vez, liderou o quadro de medalhas em uma olimpíada, num
total de 145, sendo 56 de ouro, mais do dobro de seus então

mais ferrenhos adversários, os norte-americanos.

\
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AVISO DE I ERRATA DE EDITAL

TOMADA DE PREÇOS N°: ..05/2012-PMS

PROCESSq LlCITATORIO N°. 42/2012-PMS.-
" TIPO: MENOR PREÇO'GLOBAL

O Prefeito Municipal no uso de suas.atribuições torna público" para
conhecimento dos interessados errata de itens referente ao Edital
de Tomada de Preço n". OS/2012'-PMS, para a contratação_ de
empresa especializada para execução (com fornecimento de mão

de obra, 'materiais .e equipamentos),. da pavimentação asfaltica
da Rua Ernesto Kroqel, Centro, no·município de Schroeder/SC,
tótalizando a área de 2.760 m2• Foram retificadas as cláusulas

que previam erroneamente o prazo de execução da obra em 30

(trinta) dia consecutivos, quando o correto é de 90 (noventa) dias
consecutivos, conforme consta ria errata e cronograma anexo

ao edital, disponível na integra no site www.schroeder.sc.gov.br
juntamente com o edital e projetos,
Schroeder, 25 de abril de 2012.

Felipe Vo!gt
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
AAPAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais ), com
sede na cidade de Jaraguá do Sul, sita à Rua Valmor Zonta nO

590, bairro Centenário através de sua Presidenta, Sra. Mônica
Schmidt Meneqotti Schünke, CONVOCA através do presente
Edital, todos os associados contrlbuintes e especiais da

APAE, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária,
que será realizada na sede da APAE, às 08 horas, do dia 29 de
Maio de 2012, com a seguinte:

,

ORDEM DO DIA
. .

.

1 a - Homologação das alterações.doEstatuto desta APAE, para
sua adequação ao Estatuto padrão proposto pela .Federação

'

Nacional das_APAEs, atendendo ao disposto no artigo 65 do
novo Estatuto das APAEs.
2a - AAssembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação,
com a. presença da maioria dos associados, ..e, em' segunda
convocação, com qualquer número" meia hora depois, não

exigindo alei quórum especial, nos termos do art. 24, § 2° do
novo Estatuto das APAEs. Jaraguá do Sul; 28 de Abril de 2012.

Môni_ca Schmidt Menegotti Schünke.
" .

Presidente

A.M.C. EXPORTAÇÃO.E IMPORTAÇÃO S/A.
CNPJ 07.013.856/0001-40 - Jaraguá do Sul- SC

nh:
.

. RELATÓRIO·DAADMINISTRAÇÃO
Se ores Acionistas, .

-

',-

Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos
à apreciação de V.Sas. Balanço Patrimonial e Demonstrações de.
Resultados relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2011, comparativamente ao encerrado em 31 de dezembro de
2010,
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos
adicionais.
Jaraguá do Sul Sç, 20 de abril de 2012.

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXER{:ÍCIOS FiNDOS EM

31 DE DEZEMBRO (Em milhares de Reais)
. ATIVO 2011 2010

Circulante 11.062 5.074

Não Circulante 191.793 137.639
Total do ativo !O 202.855 142.713

)

PASSIVO 2011' 2010
Circulante 2.193 4.865

Não Circulante 10.525 20.871
Patrimônio Líquido ·190.l37 116.971

.

Total do passivo 202.855 142.713

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCí(::IOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de Reais)

RECEITAS

Receita .' Líquida de Vendas, Receitas
Finaitceiras e Equivalência Patrimonial.

20U 2010

115.3.17 96.449

DESPESAS

Custos, Despesas Administrativas, Despesas
Finan�eiras,. Despesas Tributárias e

Resultado do Exercício. 115.317 96.449

ADEMAR MENEGOTTI
Diretor Presidente

ADEMAR PRIEBE ,

Contador CRC/SC-025030/0-7
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. PROFESSOR EJA - ARTES
. \

. Jara uá do Sul
PROFESSOR EJA - BIOLOGIA

Jara uá do sal
PROFESSOR EJA - INGLES

Jara uá do Sul
PROFESSOR EJA - QUIMICA

Jara uá do Sul
PROFESSOR EJA- MATEMATICA

.NO de
Va,as

... Áté o dia 15/05; pelo site

SESI �
Essencial como as Pessoas

Iniciativa da F/ESC
. Prazo e.Local de Inscrições

ORIENTADOR DE ATIVIDADES FISICAS
Jara uá do Sul

BANCO DE
CANDIDATOS

Até o dia 06/05, pelo site

01
Até o dia 08/05, pelo síte

D1
Até o dia 0�/05, pelo sit�

01
Até o dia 15/05, pelo site

01

,01

ESTADO DE -SANTA CATARINA
:PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV� GETÚLIO VARGAS, 443. - Caixa Postal 01- - Fone/fax: (47) 3375-6500 - 89278�OOO - CORUPÁ - SC
e-mail: compras@corupa.sc.gov.br -'Site: http://ww�.corupa.sc.gov.br

� EXTRATO DO CONTRATO 170/11
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO

Processo de licitação nO 131/11
Modalidade Tomada de Preço n° 016/11
Contratante: ,MUNiCíPIO DE ÇORUPÁ, inscrito no

CNPJ sob o nO 83.1 02.467/0001-70, com sede Municipal
na Avenida Getúlio Vargas, 443 _ Centro, Corupá - SC.
Contratada: FATOR 3 ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA estabelecida na Cidade de Joinville - Santa

Catarina, na Rua Três de Maio, '58-Sala 403 -

CEP 89.201-030, inscrita no CNPJ/MF sob n.?
05.020.495/0001-34.

Objeto: Contratação de empresa especializada em

engenharia para. construção de ponte de concreto
armado sobre o Rio Pedra de Amolar, ná Localidade do
Ba'irro João Tozini no Município de Corupá,' incluindo 'ó

.

forrrecimento 'de materiais, mão de obra, ferramentas
e equipamentos, conforme projeto arquitetônico,
orçamento, cronograma! memorial. descritivo e

-:

quantitativo anexos.

Do Valor do Contrato: Conforme disposto na Cláusula

Quarta, firmado, realiza-se a ACRÉSCIMO ao presente
contrato no valor de R$ 445.579,19 (quatrocentos e

quarenta e cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais
e dezénove centavos), o equivalente a 18,84% do valor
contratado final.

.

Data da Assinatura: 24/01/2012
Data da Vigência: 31/03/2012.

LulzCàrlcs Tamanini
Prefeito-MuniCipal

REPúBuCAFEDERATIVADO BRASIL-ESTADODE SANfACAlJ\RINA
.

Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim �

CHRISTA INGE H11.L,EWAGNER, Interventora
Rua 28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às18h
EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos
abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os

aceitarou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de
oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado
eregístrado o protesto correspondente.Apresente publicação sedeve ao fato de a(s) pessoa(s)
indicadaís) para aceitar(em), ou pagar(em) ssr(em) desconhecidas, sua localização incerta, ig
norada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora daCircunscrição Geográ-.
fica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço for
necido pelo apresante, tudo em conformidade comos arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 30378 Sacado: ANTONIO MARCOS ENGELMANN CPF: 730.076.339-15
-

Ende
reço: RuaArmide Delaí Weber nO s/n, Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: CONFORMAQ
MAQUINAS EFERRAMENTAS lIDACNPJ: 10.663.510/0001-00 Número doTítulo: 012433-01
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA.

DataVencimento: 14/04/2012 Valor: 254,40 Liquidação após a intimação: R$ll,60, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: RS 23,20, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 30379 Endereço: Rua Armíde
DelaiWeber nO s/n, Av.1I, 89270-000, GuaramirimCedente: CONFORMAQMAQUINAS E FER
RAMENTASaDACNPJ: 10.663.510/0001-00 Número doTítulo: 012368-01 Espécie:Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento:
15/04/2012 Valor: 218,88 Liquidação após a intímação:R$ll,60, Condução: R$ 5,00, Diligên
cia: R$ 23,20, Edital: R$15,00Protocolo: 30381 Endereço: RuaArmideDelaiwebern'' s/n, Avai,
89270-000, Guaramirim Cedente: CONFORMAQMAQUINAS EFERRAMENTAS lIDA CNPJ:
10.663.510/0001-00 Número do Título: 011552-03 Espécie: Duplicata de VendaMercantil por .

IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA. DataVencimento: 14/04/2012 Valor: 290,01
Liquidação após a intimação: R$ n,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ .

15,00

Protocolo: 3021� Sacado: AUTOMECANlCA KM 57 lIDACNPJ: 03.243.777/0001-75 Endere
ço: Rodovia BR 280, Km 56 - ao lado do Rei das Cruzetas nO 12678, centro, 89270-000, Gua
rarnirim Cedente: BODIPASA BOMBAS DIESEL PAUIlSTA lIDA CNPJ: 01.097.783/0001-36
Número do Título: '40120681 Espécie: Duplicata deVenda'Mercantil por Indicação Apresen-

.

tante: BANCOSANTANDER (BRASIL) SA.DataVencimento: 11/04/2012 Valor: 188,32 liqui
dação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,aO

.

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

Protocolo: 30311 Sacado: CIM 'DISTRIBillDORA DE ALIMENTOS tiDA cNPJ:
09.119.376/0001-94 Endereço: Rua Padre Horacio Rabello nO s/n, Centro, 89270-000, Guara
mirim Cedente: COMERCIAL ZIMDARS ITDA CNPJ: 73.223.372/0001-50 Número do Título:
9665 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA_QUARAMlRIM DataVencimento: 10/04/2012 Valor: 36,00 Liquidação após a
intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00; Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,OO
--_.1_------------------------------------------------- � _

Protocolo: 30315 Sacado: COWR MIl( BENEFICIÀMENTOS TEXTEIS lIDA CNPJ:
14.636.696/0001-51 Endereço: Rua Rodolfo Ianh n" s/n, Centro, 89270-000, Guaramirim Ce
dente: GWBALCOLEIA E TRANSPORTE DE RESIDUOS lIDA - J.\.1E CNPJ: 10.519.895/0001-
29 Número 40Título: 1131 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentan
te: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUASAMIRIM Data Vencimento: 10/04/2012 Valor:
244,15 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital:
R$15,00
--------------------------------------.----------------------------- ..---------------------"'---------------.---

Protocolo: 30345 Sacado: EVANDRA JUCARAVONZ CPF: 036.340.569-08 . Endereço: Rua .

Aldano JoseVieira nO 102, Avai, 89270-.000, Guaramirim Cedente: IMOBILIAIUA BEM VIVER
aDA CNPJ: 04.573.125/0001-61 Número do Título: X237/07 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARí\MIR.TM
DataVencimento: 10/04/20P Valor: 700,70 Liquidação após a intimação: R$1l,60, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 30218 Sacado: FILHOTES E MASCOTES ARTiGOS PARA ANlMAIS. CNPJ:
08.671.339/0001-21 Endereço: Rua 28 de Agosto nO 3410, Amizade, 89270-000, Guaramirim
Cedente: JUNKES E BORBA lIDA - VEMAISMIDIA CNPJ: 95.758.678/0001-44 Número doTí
fulo: 3000355201 Espécie: DuplicatadeVenda Mercantil por IndícaçãoApresentante.Bárcêô
SANTANDER (BRASIL, SA. DataVencimento: 13/03/2012 Valor: 222,50 Liquidação após a

intimação: R$11,60; Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 30338 Sacâdo: NANIR NUNES CABRAL CPP: 386.506.p69:20 Endereço: nuaExp.
Olimpio Jose Borges nO s/n, Avai, 89270-000, GuaramirimCedente:VALCANAlAAUTO PEÇAS
lIDAME CNPJ: 03.387.767/0001-03 Número do Título: 4062/03 Espécie: Duplicata deVenda

Mercantil por Indicação Apresentante: BA1\ICO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM
Data Vencimento: 10/04/2012, Valor: 450,50 Liquidação após a intimação: R$ I1,60, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 30349 Sacado: JAINEDAROSAMARTINS CPF: 080.727.839-47 Endereço: Estrada
Bananal do Sul nO s/n, Bananal, 89270-000, Guaramirirn Cedente: V�AlAt\UTO PEÇAS
LTDA ME CNPJ: 03.387.767/0001-03 Número do Título: 4566 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA. - AGENCIA GUARAMIRlM
DataVencimento: 10/04/2012 Valor: 310,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condu
ção: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 30380SacadQ: fCL PINTURAS EJATEAMENTOSLTDA - ME CNPT: 02.473.951/0001-
03 Endereço: Rua Pedro Francisco Klein n" 605, Amizade, 89270-000, Guaramirírn Cedente:
DA.1LAGNOL ETHOME LTj)ACNP]: 04.548.688/0001-08Número do Título: 135916 Espécie:
DuplícatadeVendaMercantil por Indicação Apresentante; BANCO BRADEScoSA DataVen
cimento: 15/03/2012 Valor: 227,50 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00 Protocolo: 30452 Endereço: RuaPedro Francisco Klein n"
605, Arrüzade, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO J. SAFRA SA CNPJ: 03.017.677/0001-
20NÍírnero doTítulo: 088000010396 Espécie; Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apre
sentante: BANCO J. SAFRA SA Data Vencimento: 07/06/2011 Valor: 30.500,00 Liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

.

Protocolo: 30382 Sacado: LUCIAVERONICA FERNANDES DA SILVA CNPJ: 13.571.586/0001-
96 Endereço: RuaPedro GraJ'n° 23,Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: OESACOMERCIO.
E REPRESI;NTAÇOESaDA CNPJ: 81.611.931/0001-28Níimero do Título: 2260283U Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA. DataVen
cimento: 10/04/2012 Valor: 267,68 Liquidação após aintimação: R$ll,60, Condução: R$ 5,00,

, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
.

Protocolo: 30348 Sacado: MARIA ROBERSILVA SOUSA BRAGA CPF: 329.794.618-06 Ende

reço: Rua Gustavo Rubin n" 43, Avai, 89270-000, Guaramírím Cedente:Y.A.LCANA1AAUTO PE ..

çL\S�AME CNPJ: 01387.767 iOOOl-03 Número doTítulo: 4212 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Aprésentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
Data Vencimento: 10/04/2012 Valor: 391,00 Liquidaçãu após a intimação: R$ 11,60, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
_____ .. L _

Protocolo: 30350 Sacado: ROSANE MARA DA SILVA CPF: 418.263.459-49 Endereço: Rua
Henrique Pereira Lima nO 26, Centro, 89270-000, Guaramirím Cedente: VLJ EMPREEN- '

DIMENTOS lMOBIllÁRIOS aDA CNPJ: 14.979.112/000J-40 Número do Titulo: R344/07
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM Data Venciinento: 10/04/2012 Valor: 763,40 Liquidação apôs a

intimação:R$ll,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,OO

Protocolo: 30503 Sacado: ROSANGElA CARMINA1TI CPF: 024.576.079-22 Endereço: Rua
Lauro Friedmarm nO s/n, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: V.M,M. COMERCIO DE
MATERIAIS ELEI'RlCO E HIDRAUIlCO lIDA CNPJ:'U .735.478/0001-86 Número do Título:
266C Espécie: Duplicata de vendaMercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOtvll
CA FEDERALData Vencimento: 12/04/2012 Valor: 492,00 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20;Edital: R$ 15,00

.

Protocolo: 30436 Sacado: STARC MONTAGEM INDUSfRlALaDA CNPJ: 08.815.806/0001-
40 Endereçç; .Rua Luis Antonio Borinelli n� 67, Amizade, 89270-000, Guararnirim Cedente:
GUMZ CONTABILIDADE E CONSUIIDRIA EMPRESARIAL lIDA CNPJ: 07.137.236/0001-13
Número do Título: 9200124331 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERALDataVencimento: 10/04/2012 Valor: 482,00 Liquidação após a inti
mação: R$1l,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
----------------------.:.---------------------------�--- .d. _

Protocolo: 30437 Sacado: TOKE <ZERO ESTAMPARIA E CONFECÇOES aDA CNfÍJ:
10.291.261/0001-61 Endereço: RuaClaudio Tomazelli nO 1889, VilaAmizade, 89f70-000, Gua
ramírím Cedente: MUNDIAL QUADROS E DESENHOS aDA CNPJ: 06.272.029/0001-09 Nú
mero doTítulo: 7713/3 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante: CAIXAECONO
MICAFEDERALDataVencimento: 10/04/2012 Valor: 497,10 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 30457 Sacado: VITORIO CALEBI CARDOSO DE ANDRADE CPF: 047.232.419-57
Endereço: RuaAnelio Nicocelli n� s/n, Centro, 89270-000, Guararnirim Cedente: DEMAXSUL
AD\CADISTA r:rQA CNPJ: 12.863.738/0001-6i Número do Título: 000497-003 Espécie: Du-

.

plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: B,L\_NCO BRADESCO SA. Data Ven
, cirne�to: 17/04/2012 V�or: 282,00 Liquidação após a intimação: R$11,60,Con�ão: R$ 5,00,
Diligêncía: R$ 23,20,-Ecjital: R$ 15,00 I.

.

Guararnírim, 27 de abril de 201a.
CHRISTA INGE HILLEWAGNER, Interventora
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Hora de"recuperar pontos
CSMjPré-Fabricar
realiza dois jogos em

, terras gaúchas, atrás
L de pontos para subir
na classificação

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Fim de 'folga' para a CSM/
Pré-Fabricar. Após' uma in

ter-temporada de vinte dias, os
atletas voltam a sentir o clima de

competição. Na noite de ontem,
, embarcaram para o Rio Grande

,

do Sul, onde terão dois difíceis

compromissos pela Liga Futsal:
, Assoeva e Carlos Barbosa.

,

.Atualmente ocupando', a
'

nonacolocação.com sete pon
tos, os comandados de Renato
Vieira vêm de duas derrotas no "

campeonato, ambas, para clu
bes paranaenses: Umuarama e'

Marechal Cândido Rondon..
Por este motivo, .somar ao

"menos três pontos em terras

gaúchas virou questão de honra.

"Precisamos. recuperar os pon-.
tos 'perdidos em casa, contra o
Marechal Cândido Rondon",
comenta o experiente Xoxo. O

, HENRIQUE PORTO/AVANTE!

, LESIONADO Fixo Hugo é desfalque dos jogos no Rio Grande do Sul

, ,

discurso é endossado pelo su-
,

pervisor Marcos Moraes. "São
dois jogos importantes. e

'

te

m�s que partir para ganhar
três pontos", diz. Porém, Mo
raes lembra que é preciso'dar
um passo de cada vez. "Não

iremos pensar em Carlos Bar
bosa antes, de enfrentar a As- ,

IRIANE PORTO/AVANTE!

ARTI�HEm;d(J Desde 20'11 em J�á do Sul,
o rIXO Charuto é um dos goleadores da equipe

soeva'; informa. Inicialmente compromissos; Suspenso, Wi
a CSM/Pré-Fabricar joga em Ilían fiéa fora da partida em

Venâncio Aires, amanhã à noi- ,Venâncio Aires. A expectati
te, às 20h30. Na segunda-feira, va do grupo é vencer o pri-

. será a vez de enfrentar o Carlos meiro jogo; contra a Assoeva,
Barbosa, .às 19h15, com trans.:· para jogar,mais tranquilo em

míssãó pelo Sportv. Carlos' Barbosa: "São jogos
, Lesionado, '. o pivô Hugo de suma importância para a

,

desfalca à. equipe nos dois classificação", finaliza Xoxo.
I '

Futsal sub20 masculino

empata .em Florianópolis
,

' � .Depcis de golear nas duas 19h� A partida marca a abertura

primeiras partidas
"

do Cam- do returno.No sul do Estado, a
'peonato Catarinense Sub2.Q, a ,CSM/Pré-Fabricar goleou por 5
CSM/Pré-Fab.ricar perdeu seus a O, com gols de Felipe, Daniel,
primeiros ponto� na competi- Tarek e Charuto (2x).
ção. Foi noempate fora.de casa

,

O Campeonato Catarinen

contra O·Floripa Futsal, por 3 a se Sub20 é disputado p.or dez

3, na noite dequarta-feira.
'

equipes, que foram agrupadas
Charuto, por duas vezes, e inícialmente em, duas chaves.

Felipe, 'marcaram os gols da Além de CSM/Pré-Fabricar,
equipe comandada por Au- Floripa Futsal e ACESC/Capi
gustínho Ferrari. Atuais vice- vari de' Baixo, o São.Martinho

campeões
.

estaduais, .os jara- �compõe a Chave B. '

guàenses lideram a Chave B da
.

� ��

competição com sete pontos.
. Em três jogos a equipe marcou
17 gols e sofreu apenas três, um
saldo positivo de 14 tentos.

, O próximo compromisso da
CSM/Pré-Fabricar Sub20 acon-

.

'tece- no dia 2 de maio, na Are-
..

na Iaráguá. O adversário será a
.

ACESC, de Capivari de Baixo, às

o Capivari de
. Baixo, na Arena'
Jaraguá, 'di� 2.

N
�" .

. aproxIma
rodada, a CSM/
Pré-Fabricar
Sub20 recebe

,

JU.ventus

Iantarcom
, .

SOClOS

.

Na noite de hoje acontece,
mais um jantar para ás sócios

. do Grêmio Esportivo Iuventus .

.

Será no salão social' do Estádio
João Marcatto., a partir da 19b..

Sócios adimplentes não pa
gam pela janta. Pára os demais
interessados, o custo é de R$
10 por pessoa. Os interessados,
sejam eles sócios ou não, de
vem confirmar presença,pelo -

telefone (47) 3054-3243.

Ji,u Jitsu

'Oito
medalhas

A equipe NovaUnião, de Iara
guá do Sul, marcou presença no
Campeonato Sul-Brasileirode
Iiu IitsuOlímpíco. Foi em Balne-

,

ária Camboriú, no doiníngo, dia
24. No total, os' atletas trouxe-

,

ram para casa oito 'medalhas, .

. além do título por equipes.A
NovaUnião foi representa-
da pelos lutadores Fabio. de

'

Mattos, Michel França, Fúlvio
Míllnitze Henrique Bertoldo.

·Cano ln

Encontro'

marcado
, o 7° Encontro de Canoagem.
de Iaraguádo Sul estámarca
do para odia 20 demaio. O -

evento é umapromoção do
- Clube de Canoagem Kentu -

.

- cky, o Canoken. As inscrições
acontecem no próprio clube

· (no Czerníewicz), no dia do
,

. ,

evento, a partir das 7h. O pas-
seio pelas águas do rio Itapocu

, estámarcado para iniciar às
· 9h. Outras informações no .

endereço wwwcanoken.com.

.

; Encerram no próximo dia
·

30, segunda-feira, as inseri
ções para o 26° Campeonato
Regional de Futebol Sênior,

.

- :
uma promoção da Liga
Jaraguaense de Futebol. A

competição envolve atletas
com 35 anosou mais.' Neste
ano" não será cobrada a taxa

de inscrição, mas cada equi-
, pe deve arcar com um custo .

de R$ 125 por partida, para
o pagamento da arbitragem.

, '

'

- "
! .

"

/'
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Preços válidos até 30/04/2012 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades. Focus Hatch 1.6 GLX 2012 (cat. OBB2) a partir de R$ 53.900,00 à vista. Ford Fusion 2Q12 [cat. UAA2) a partir de R 79.900,00 à vista ou financiado
com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a., com R$ 40.749,00 de entrada e saldo em 12 parcelas de R$ 3.379,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF),
valor total a prazo de R$ 81.297,00, Custo Efetivo Total (CH) - calculado na data de 14/03/2012 a partir de 0,54% a.m. e 6,72% a.a., através do Programa Ford Credito Fiesta Hatch 1.0L 2012 (cat. FBF2) a partir de R$ 30.900,00 à
vista. Novo Ford Ka 2012 [cat, KBX2) a partir de R$ 23.600,00 à vista ou financiado com taxa de 1,63% a.m. e 21,41 % a.a., com zero de entrada e saldo ém 60 parcelas de R$ 651,57 na modalidade COC com 30 dias de carência
para pagamento da 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF),. valor total a prazo de R$ 39.09(28, Custo Efetivo Total !CET) � calculado na data de 14/03/2012 a partir de 1,85% a.m. e 24,59% a.a.; através do Programa
Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer
alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF !não incluso no valor das parcelas e no

cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos
S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete i�cluso. CARTÃO FORD ITAÚCARO. SOLICITE JA O SEU.

IFaça revisões em seu veículo regularmente. I
Acumule até R$ 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.
Capitais e reglOesmetropolitanas: 4001-48581 Demais localidades; 0800 722 485&
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÃ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-00Q - CORUPÃ - SC
e-mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: http://www.corupa.sc.gov.br

EXTRATO DO CONTRATO 169/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO

Processo de licitação nO 130/11
Modalidade Tomada de Preço nO 015/11

Contratante: MUNICíPIO. DE CORUPÃ, inscrito no CNPJ sob o nO 83.102.467/0001-70" com sede

Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: FATOR 3 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA estabelecida na Cidade de Joinville
- Santa Catarina, na Rua Três de Maio, 58-Sala 403 - CEP 89.201-030, inscrita no CNPJ/MF sob

n. o 05.020.495/0001-34.

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para construção de ponte de

concreto armado sobre o Rio Pedra de Amolar, na Localidade de Pedra de Amolar no Município
de Corupá, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, ferramentas e equipamentos,
conforme projeto arquitetônico, orçamento, cronoqrama, memorial descritivo e quantitativo anexos

Do Valor do Contrato: Conformé disposto na Cláusula Quarta, firmado, realiza-se a SUPRESSÃO
ao presente contrato no valor de R$ 81.792,00 (Oitenta e um Mil, Setecentos e Noventa e Dois

Reais), o equivalente a 14,96% do valor contratado final.
Data da Assinatura: 24/01/2012
Data da Vigência: 31/03/2012

Luiz Carlos Tamanini
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC
-

e-mail: compras@corupa.sc.gov:br - site: http://www.corupa.sc.gov.br

EXTRATO DO CONTRATO 169/11
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO

Processo de licitação nO 130/11
Modalidade Tomada de Preço nO 015/11
Contratante: MUNiCíPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o n? 83.102.467/0001-70,
com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.
Contratada: FATOR 3 ENGENHARIA E CONSULTORIA lTDA estabelecida na Cidade'

de Joinville - Santa Catarina, na Rua Três de Maio, 58-Sala 403 - CEP 89.201-030,
inscrita no CNPJ/MF sob n.? 05.020.495/0001-34.

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para construção de ponte
de concreto armado sobre o Rio Pedra de Amolar, na Localidade de Pedra de Amolar no

Município de Corupá, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, ferramentas
e equipamentos, conforme projeto arquitetônico, orçamento, cronograma, memorial

descritivo e quantitativo anexos

Do Prazo de Execução: Conforme disposto na Cláusula segunda firmado, realiza

se o aditivo de prazo em mais 60 (sessenta dias). Em conformidade com os pedidos
realizados pela licitante vencedora. Sendo dessa forma o prazo final do contrato com

data de vencimento em 30/05/2012.

Data da Assinatura: 30/03/2012
Data da Viqência: 30/05/2012

Luiz Carlos Tamanini - Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC
.

e-mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: http://www.corupa.sc.gov.br

EXTRATO DO CONTRATO 170/11
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO

Processo de licitação nO 131/11
I .

Modalidade Tomada 'de Preço nO 016/11
.

Contratante: MUNiCíPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nO 83.102.467/0001-70,
com sede Munícipe] na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá � SC.

Contratada: FATOR 3 ENGENHARIA E CONSULTORIA lTDA estabelecida na Cidade

de Joinville - Santa Catarina, na Rua Três de Maio, 58-Sala 403 - CEP 89.201-030,
inscrita no CNPJ/MF sob n.? 05.020.495/0001-34.

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para construção de ponte
de concreto armado sobre o Rio Pedra de Amolar, na Localidade do Bairro João Tozini no

Município de Corupá, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, ferramentas
e equipamentos, conforme projeto arquitetônico, orçamento, cronograma, memorial

descritivo e quantitativo anexos.

Do Prazo de Execução: Conforme disposto, na Cláusula segunda firmado, realiza

se o aditivo de prazo em mais 60(sessenta dias). Em conformidade com os pedidos
realizados pela licitante vencedora. Sendo dessa forma o prazo final do contrato com

data de vencimento em 30/05/2012.

Data da Assinatura: 20/03/2012
Data da Vigência: 30/05/2012

luiz Carlos Tamanini - Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

.

89278-000 - CORUPÁ - SC
e-mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: http://www.corupa.sc.gov.br

EXTRATO DO CONTRATO 169/11
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO

Processo de licitação nO 130/11
Modalidade Tomada de Preço n° 015/11

Contratante:_MUNICípIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nO 83.102.467/0001-70,
com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.
Contratada: FATOR 3 ENGENHARIA E CONSULTORIA lTD� estabelecida na Cidade de

Joinville - Santa Catarina, na Rua Três de Maio, 58-Sala 403 - CEP 89.201-030,. inscrita
no CNPJ/MF sob n.? 05.020.495/0001-34.

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para construção de ponte
de concreto armado sobre o Rio Pedra de Amolar, na Localidade de Pedra de Amolar no

Município de Corupá, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, ferramentas
e equipamentos, conforme projeto arquitetônico, orçamento, cronqgrama, memorial

descritivo e quantitativo anexos

Do Valor do Contrato: Conforme disposto na Cláusula Quarta, firmado, realiza-se a

ACRÉSCIMO ao presente contrato no valor de R$ 165.075,30 (Cento e Sessenta e Cinco

Mil, Setenta e Cinco Reais e Trinta Centavos), o equivalente a 15,25% do valor contratado

final.
'

Data da Assinatura: 24/01/2012
Data da Vigência: 31/03/�012

Luiz Carlos Tamanini - Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC
e-mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: http:tlwww.corupa�sc.gov.br

EXTRATO DO CONTRATO 170/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO

Processo de licitação n° 131/11
Modalidade Tomada de Preço n? 016/11
Contratante: MUNiCíPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nO 83.102.467/0001-70,
com sede Municipal na Avenida GetúlioVargas, 443 - Centro, Corupá - SC.
Contratada: FATOR.3 ENGENHARIA E CONSULTORIA lTDA estabelecida na Cidade de

Joinville - Santa Catarina, na Rua Três de Maio, 58-Sala 403 - CEP 89.201-030; inscrita
no CNPJ/MF sob n.? 05.020.495/0001-34.

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para construção de ponte
de concreto armado sobre o Rio Pedra de Amolar, na Localidade do Bairro João Tozini

no Município de Corupá, inclulndo o fornecimento de materiais, mão de obra, ferramentas
e equipamentos, conforme projeto arquitetônico, orçamento, cronograma, memorial

. descritivo e quantitativo anexos.

Do' Valor do Contrato: Conforme disposto na Cláusula Quarta, firmado, realiza-se a

SUPRESSÃO ao presente contrato no valor de R$ 284.602,40 (Duzentos e oitenta e

quatro rnll, seiscentos e dois reais e quarenta centavos), o equivalente a 33,31 % do valor

contratado final.
Data da Assinatura: 24/01/2012

Data da Vigência: 31/03/2012
luiz Carlos Tarnantn!- Prefeito Municipal

D.R.Ol.00.00
D.R.

01.00.24(55)

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LlCITATÓRIO .

O Prefeito Municipal, Sr. Luiz Carlos Tamanini, no uso das atribuições que lhe são conferidas

pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nO 8.666/93·e alterações posteriores, a vista
do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:
01 -ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo n? 53/2012

b) Licitação n° OS/2012-TP

c) Modalidade: Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia
d) Data da Adjudicação: 25/04/2012
e) Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada em engenharia para

Revitalização da Praça Arthur Muller, situada no Centro do Município de Corupá,
incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, ferramentas e equipamentos"
conforme' projeto arquitetônico, orçaménto, cronograma, memoriais descritivo e

quantitativos. .

f) Fornecedores e Itensvencedores:
FATOR 3 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA no valor total de R$ 1.040.013,64

(Hum Milhão e Quarenta Mil e Treze Reais e Sessenta e Quatro Centavos).
02 -Autorizar a emissão da(s) notats) de empenho correspondente(s).
0700 .

Secretaria Municipal de Infraestrutura
07.01 Divisão de Serviços Públicos

Construção de Pontes, Pontilhões e Praças
44905199 Outras Obras e Instalações CÓO. REOUZ:-

,
R$ 278.560,33 ��O. ·REDUZ.
R$ 783.757,50 73

R$ 1.062.317,83
Corupá, 25 de Abril de 2.012

luiz Carlos Tamanlnl i Prefeito Municipal
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EDUARDO MONTECINO

FECHADA. EscolaWaldemar Schmitz ficou com o pátio�o e não teve aula

li Guaramirinl

.Atenção
redobradaChuvadeve De acordo com o coordenador

da Defesa Civil de Guarami
rim, Edvar Pereira de Mello
Filho, há a possibilidade de
deslizamentos no Morro da

Mariquínha, sobretudo porque
a precipitação da chuva passou
dos 100mm. A recomendação
é para que a qualquer sinal de
instabilidade a comunidade
deixe o local e entre em contato

com a Defesa Civil ou com os

BombeirosVoluntários. Guara
mirim já registrou 140mm de
chuva e aDefesa Civil continua
em alerta e realizando
vistorias em 11 áreas de risco.

.. ,

continuar ate
este domingo

f!� .,

Anormalidades, como rachaduras de solo,
: devem ser comunicados à Defesa Civil

JARAGuÁDO SULjGUARAMIRIM pitação chegou a 127mm em

24h, quantidade que era es

perada para os próximos qua
tro dias. Na Ilha da Figueira, a
escola Waldemar Schmitz foi
inundada e precisou ser fe
chada durante a tarde de on

tem. As águas do rio Iaragua
transbordaram e atingiram as

instalações da unidade esco

lar. O posto de saúde Matil
de Sebold Blunk, no Estrada

Nova, também teve os traba-
,lhos suspensos devido aos ala

gamentos causados por gotei
ras e infiltrações no telhado.

Segundo a Secretaria Munici

pal de Saúde, nesta sexta-feira
o posto deve voltar a atender
normalmente.

Uma residência noMorro do
Kimski, na região central de
Massaranduba, foi interditada
apôs deslizamento. Segundo
o Corpo de Bombeiros, a casa
localizada na encosta do morro
ficou há apenas dois metros do
local em que ocorreu o deslize
de terra. A família foi encami
nhada para a casa de parentes.

Carolina Veiga

Achuva deve continuar nos

próximos dias em Jaraguá
do Sul e região. O secretário
da Defesa Civil, Jair Alquini,
solicita atenção à comunida
de, sobretudo com os possí
veis deslizamentos. Qualquer
anormalidade, como inclina

ção de postes ou ,árvores, rola
gem de pedras, rachaduras no

solo ou nas residências é sinal
,- de instabilidade e deve ser co

municada aos técnicos da De
fesa Civil (99) ou ao Corpo de
Bombeiros (193) para imediata
vistoria no local.

Em Jaraguá do Sul, a preci-

Massara�Ilduba

Fainilia
desalojada

ERRATA:
o nome da ponte localizada na

rua Epitácio Pessoa, em frente
ao Bradesco, é Abdon Batista e

não Maria Maser Grubba, como
informado na edição de ontem
do O Correio do Povo.

Curta a nossa página no Facebook e
fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo

'Violência"

Tentativa de homicídio
Um homem foi esfaqueado'
na tarde de ontem durante
uma briga em uma constru

ção no município de Gua
ramirim. De acordo com o

delegado Daniel Dias, três
homens comiam e bebiam
na obra em que trabalhavam,
na rua João Butschardt, no
Centro, próximo ao Hospi
tal Santo Antônio, quando
iniciaram uma briga. Dois

deles utilizaram um facão
e pedaços de madeira pará
agredir a vítima, que foi leva
da inconsciente ao hospital
de Guaramirim. Os acusados,
com idades de 22 e 23 anos,
foram presos em flagrante e

serão encaminhados ao Pre
sídio de Jaraguá do Sul. Eles

responderão por tentativa de
homicídio podendo pegar de
12 a 30 anos de prisão.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
,

Novo endereço: Rua Cei. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro
89251-201- lARAGUADO SUL-SC
NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃODE PR<JfESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas daCGl/SC, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PROTESTO:

_

Apontamento: 207733/2012 Sacado: ARI RODRIGUES DEMEDEIROS Endereço: RUADNAMATIlDE 275 - JARAGUADO
SUL-SC - CEP: 89256-280 Credor: BV FINANCEIRAS/A CH Portador: - Espécie: cm - N°Titulo: 251001718 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 4.686,20 Data para pagamento: 27 de abril de 2012Valor R$863,67 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 3.792,06 - Juros: R$ 840,57 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$16,27

Apontamento; 207428/2012 Sacado: BAEN,EW VIDEO WCADORA IlDA Endereço: nUA BERNARDO DORNBUSCH
710 - laraguá do Sul-SC - CEP: 89256-100 Credor:WMIX DISTRlBillDORA IlDA Portador: - Espécie: DMI .- N° Titulo:
362017-A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 196,62 Data para pagamento: 27 de abril de 2012Valor R$24,76Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 142,95 - Juros: R$ 1,66 Emolumentos: R$ 11.60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 207731/2012 Sacado: mOVITACONSUITORIAAMBIENTALIlDA Endereço: RDOMINGOS RODRIGUES
DA NOVA 283 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-640 Credor: BELUNO IND DEMOVEIS IlDA Portador: - Espécie:
DMI - N° TItulo: 3625-005 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.043,98 Data para pagamento: 27 de abril de 2012Valor
R$42,32 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 977,50 - Juros: R$ 19,22 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$

�'_��_�_������_�_�:����_����_��!�L�_�::�� L ·

.. ., ..
Apontamento: 207769/2012 Sacado: BOM GUSTARE INDUSTRIADE ALIMENTOS Endereço: RUAMAXWTLHEM 729- -

Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-000Credor: COOPERATIVADECREorroVALEDO ITAJAI-VIACREDI Portador: BYTECOM
SISTEMAS E SE Espécie:DMI - N°Titulo: 1337/0002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 352,81 Data para pagamento:
27 de abril de 2012Valor R$23,90 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 300,00 - Juros: R$ 0,80 Emolumentos: R$ 11,60-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 207732/2012 Sacado: CINTIA PICHEBICHEVSKI Endereço: RUAWERNER S'TANGE 25 APTO 11 - Iaraguá
do Sul-SC - CEP: 89254-280 Credor: BANCO HCSA SA Portador: - Espécie: CEI - N°Titulo: 998465812-1 - Motivo: falta de
pagamentoValar: R$ 1.462,10 Data para pagamento: 27 de abril de 2012Valor R$272,38 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ Ll57,69 - Juros: R$ 249,28 Emolumentos: R$ ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$17,83

Apontamen_to: 207696/2012 Sacado: CONFECCAO SR LIDA ME Endereço: R DOMINGOS SANSON 150 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89256-180Credor: TECIDOS aSSIANAHAS IlDA Portador: - Espécie:DMI .. N'Titulo: 000054371 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 218,29Data parapagamento: 27 de abril de2012ValorR$23,42Descrição dos valores: Valor do titu
lo: R$l64,40 - Juros: R$ 0,32 Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 207351/2012 Sacado: DIVONZIRVIEIRA DE UMA Endereço: RUA ERNESTO LESSMANN 615 ex 2 KIT 2
- Jaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-300 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO rrAJAI-VIACREDI Portador: ENOC

• DE SOUZAME Espécie: DMI - N°Titulo: 02885(0002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 306,74Data para pagamento:
27 de abril de 2012Valor R$23,94 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 252,33 - Juros: R$ 0,84 Emolumentos: R$ 11,60 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 207730/2012 Sacado: DUTECH ROBOTICS IlDA ME Endereço: RUA DOS IMIGRANTI'.s 500 SAL 15 - Ja
raguá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor: FANUC ROBOTICS DO BRASIL LIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
NFSOoooo16 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 3.684,97 Data para pagamento: 27 de abril de 2012Valor R$146,76
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 3.500,00 - Imos: R$ 123,66 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 2..1,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 207697/2012 Sacado: ESTAMPARIAMAIS BRASILLlDA Endereço: RUA JOAOWIESTJUNIOR 969 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89254-500 Credor:TEXTILPEROIA IlDA Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 003530/1-Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 339,47Data para pagamento: 27 de abril de 2012Valor R$23,67Descrição dos valores: Valor do titulo:
R$ 286,14 - Juros: R$ 0,57 Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 207719/2012 Sacado: JARAGUA CARGO LOGISTICAE TRANSPORfES Endereço: RUA GUSTAVO FRIEDE
MANN 61 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-190 Credor: GUMZ CONTABIlIDADEE CONSUITORIA EM}'RESA Portador:
- Espécie:DMI - N'Titulo: 9200124234 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.389,55Data para pagamento: 27 de abril de
2012Valor R$30,08 Descrição dos valores: Valor do títuio: R$ 2.329,00 - Juros: R$ 6,98 Emolumentos; R$ll,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23:20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 207758/2012 Sacado: KASADESIGNCOMERCIODEMOVEIS E DECORACOES IlDA Endereço:AVGETU
DO VARGAS 05 SALAS 01 E 02 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: PLC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
ITDA ME Portador: lATAN TRANSPORTES LIDA Espécie: DMI - N" Titulo: 4960 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
674,80 Data para pagamento: 2:l de abril de 2012ValorR$24,46Descrição dos valores: Valor do título: R$·S84,69 - Juros: R$
1,36 Emolumentos: R$ 11,60 - Puhlicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 207705/2012 Sacado: MaTOCAO OFICINA DE.MOTOS Endereço: RUA LUCIANO ZAPELl.t\ 235 - JARA
GUÁDO SUL-SC - CEP: 89254-060 Credor: KG MOTOS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 57249 - Motivo: falta de
pagamentoValor: H$ 166,61 Data para pagamento: 27 de abril de 2012ValorR$23,65 Descrição dos valores: Valor do título:
R$llO,93 - Juros: R$ 0,55 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17.83

Apontamento: 207735/2012 Sacado: SANDRA GAIIDA Endereço: RUA JORGE KOHLEH 184 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89257-205 Credor: BVFINAN�EIRA S/A CF! Portador: - Espécie: CBI - N°Titulo: 131030784 - Motivo: falta de pagamen
to Valor: H$ 1.831,25 Data para pagamento: 27 de abril de 2012Valor R$385,97 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.410,12 - Juros: R$ 362,87 Emolumentos: R$11,60 - Publicação editai: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 207771/2012 Sacado: STATUS CONSTRUTORAITOA Endereço: RUA FRITZ BAlITEL400 - SALA 01 - JARA
GUADO SUL - CEP: Credor: C K COMERCIO E REPARACOES HIDRAULICAS ITDA - ME Portador: - Espéci:e: DM _ N°
Titulo: 73 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 589,49 Data para pagamento: 27 de abril de 20l2Valor R$55,58Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 505,00 - Juros: R$ 32,48 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: H$
23,20 ' Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 207750/2012 Sarado: TOP RODAS CENTRO AUTOMarIVO LIDA ME Endereço: AV PREFWAIDEMAR
GRUBBA 4955 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-500 Credor: SAULO LEÁL Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
500301/01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.036,02 Data para pagamento: 27 de abril de 2012Valor R$26,36Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 980,00 - Juros: R$ 3,26 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 2.3,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46 .

Apontamento: 207726/2012 Sacado: usrrOOL US ELETR FIO LIDA ME Endereço: AVWALDEMAH GRUBBA 1387 - JA
RAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-500 Credor: AGIE CHARMlLLES LIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titúlo: 005570/27
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 10.745,74 Data para pagamento: 27 de abril de 2012Valor R$62,i5 Descrição dos
valores: Valor do titulo: R$ 10.650,00 - Juros: R$ 39,05 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$19,39 .

Certifico, que esteEdital de Intimação deProtesto foipublicado no jornal "Correio do Povo", na data de 27/04/2012. Jaraguá
do Sul (SC), 27 de abril de 2012.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de titulas publicados: 16

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GOL 1.6 POWER I 2009
COMPLETO

R$31.925,

GOL 1.0 G5 I 2009
AQI lOT

GOL 1.20 GIV I 2006
OH/ VEI TEI ALI AQI LOTI RLl

R$20.527,

PALIO FIRE 1.0 12006
ACI OHI LOT

R$18.681,

KA/2009
AQI LOT

R$21.286,

Troco
na Troca

Valoriza,ão CoA"mtesdpecaomrP.reardo seu carro Sábado até às 17 horas

FaX 1.0/2010
COMPLETO

R$29.890,

GOL 1.0 G5 12010
ACI AQI LOT

R$27.165,

GOl,. 1.0 GIV I 2008
LOT

R$22.777,

VOYAGE 1.0 I 2011
VEI TEI ALI OT

R$28.500,

FIESTA HATCH 1.0 I 2010
VEI TEI OT

R$25.422,

CLASSIC 1.0 I 2010
AQ/OT

R$22.754,

FOX 1.0 I 2009
TEI ALI AQI LOT

GOL 1.0 G5 I 2009
RLLI LOT

R$24.500,

GOL 1.0 GIV I 2007
AQI LOT

VOYAGE 1.0 I 2009
VEI AQI OT

FIESTA 1.0 I 2004
AC/ TEI ALI AQI lOT

.

. R$21 .:158,

CLlO AUT 1.0 I 2011
AQ/OT

R$22.580,

FOX 1 .0 I 2006
OHI VEI TEI ALI AQI lOT

R$22.62S,

Gal 1.0 G5 I 2009
AQI LOT

GOL 1.0 GIV I 2007
TEI ALI LOT

R$20.300,

VOYAGE 1.0 I 2009
OT

R$26.969,

FIESTA 1.0 I 2003
ACI AQI lOT

Rs19.916,

CIVIC 1.8 lXS I 2007
COMPLETO

R$42.319,

Promoções válidas até 28/04/2012. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio. Financiamento sujeito
a aprovação de Cadastro. Qualquer percentual de desconto anula a promoção.
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,COROlLA XLI I 2009
COMPLETO

R$50.S9S,

G Ocan ,d dlbllldod.. BANCO VOLKSWAGEN 4732746000

GOL 1.0 G5 I 2011
ACI OHI LDT

R$29.315,
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GOl1.0 GIV I 2011
AQ/lOT

Rs23.037,

GOL 1.0 GIV I 2006

R$18.454,

SIENA FIRE 1.0 I 2008
COMPLETO

R$27.376,

R$21.035,

,
C3 GLX 1.6 / 2006
COMPLETO

R$2_6.262,

Car guá ut Elit
,'A scolho perfeito

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




