
Futebol
Eles são fanáticos
pelo Juventus
Torcida Organizada Raça
Tricolor dá o exemplo ao

associar todos os seus

membros no programa de
sócios do clube. Página 20

God ofWarAscension
Jogo promete ser tão longo como o

primeiro da série e terá uma

jogabilidade e uma ambientação
similares aos dois games originais

·OCp DOS ·Bairros'

Santa Luzia quer
obras de prevenção

Repasse
Hospital e

Maternidade

Jaraguá
recebe hoje do

governo Estado
R$ 3 milltóes

para a área
da saúde.

No loteamento Girassol, alagamentos se tornaram frequentes. Moradores enfrentaram, em
2011, pelo menos três situações difíceis provocadas pela força das chuvas. ·Em 2010, o asfalto

chegou a ser arrancado e até agora não recebeu manutenção da Prefeitura de Jaraguá.
Página 16

Daiana Constantino

Página 5

Inclusão educacional
EDUARDO MONTECINO

i'!

Diogo Godoy, da EscolaVitorMeirelles, tem na professora C1ery, intérprete da linguagem de Libras;a sua referência em classe.�ágina 8
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Tributos
i\té o próximo dia 25,.
o que ganharmos será
apenas para pagar os
tributos deste ano. A
partir de�te.período é .

que vamos começar
a receber salários

para gastar.com
outras contas. Todos
esses impostos que
quitamos estão
escondidos em todo

.

e qualquer produto..

os impostos são

empregados. A questão
, é tornar a aplicação .'

dos tributos produtiva
para a sociedade. Esta
iniciativa precisa contar
com a sua contribuição
para alcançar 1,4 milhão
de assinaturas, que
permitirão apresentar
um projeto de lei de
iniciativa popular -

como a proposta da
Ficha Limpa. O Brasil
tem solução, mas
precisa da mobilização
de toda a sociedade.

}; I

t, ,

.

A:pesqulsamensal
te�ada pel(lAnama

,ão PaUl!;> éaiVul
no último dia7, revelou
que as vendas dematerial

J." ,çte éonstf"Yiç�o cair�
8,5% no 'mês de abril,
relação amarço deste

�o.lá nacomparação
':'iÇltn aBfll :(fã ano pass
.

asvendas cresceram
3%. Com relação aos

quatro primeiros mes�� .

. dê 2012 sobre o mesmo .

período do ano passado,
as vendas cresceram

,
'

1;5%. Estes dados do
comércio de material

, de construção são uma

amosttado que aco�tece
em relação' às construções
tocadas diretamente
pelosproprietários
querespondefu'peld' ;

chamado "consumo
formiguinha'.

www.ocorreiodopovo.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

44a Convenção Estadual
Contagem regressiva: falta pouco para

que a Câmara de Dirigentes Lojistas e

a Federação das CDLs de Santa Catarina
comecem o maior evento do varejo do Es
tado. São esperados 1.500 empresários do
setor para participarem da 44a Convenção
Estadual do Comércio Lojista, no Centro
Cultural da Scar, de 24 a 26 de maio.

Com o slogan 'DNA do Varejo', o evento
traz nomes como Ricardo Amorim, o eco

nomista mais informal do Brasil (progra-

ma Manhattan Connection/ Globonews);
Allan Barros, maior especialista do Brasil
em marketing de varejo; o guru do relacio
namento humano Roberto Shinyashiki, e a
especialista em comportamento e motiva

ção, Leila Navarro, entre outros.
Além destas palestras, estão sendo pro

gramados diversos eventos paralelos que
pretendem oferecer alternativas de lazer
aos participantes. O impacto promete ser

grande na cidade.

DIVULGAÇÃO

Marcas visionárias Blusol
Um dos profissionais mais respeitados do
Brasil na área de marketing, Lincoln Seragini
é o convidado do Núcleo da Construção Civil

Acijs/Apevi para uma palestra que ocorre neste

dia 10, no Centro Empresarial de Iaraguá do
Sul, às 19h30. O tema será "Marcas visionárias".

Informações pelo telefone (47) 3275-7045 epelo
e-mail eventos@acijs.com.br.

Comemorou rio último
dia 2 o segundo ano de

instalação em Iaraguá do
Sul. A agência de crédito
é de Blumenau e atua

com diversas formas de
financiamento tanto para
empreendedores formais
como informais.

Mobilidade urbana
Lançada na última segunda-feira, durante a plenáriaAcijs/
Apevi, a Mesa Redonda "Mobilidade urbana - Cidade

inteligente para viver melhor" é uma iniciativa do Núcleo
de Responsabilidade Social. O evento acontece no próximo
dia 15 e contará com a preseriça de especialistas.

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

TR
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LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 749
01 - 02 - 03 - 04 - 06
07 - 08 - 11 - 13 - 14
15 - 18 - 19 - 22 - 24

Nova

Economia@SC
No Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul, foi lançado
na última segunda-feira, o
Nova Economia@SC, uma
parceria entre Secretaria do
Desenvolvimento Econômico
Sustentável (SDS) e Serviço
de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae/SC). A
apresentação foi do secretário
da SDS, Paulo Bornhausen.
Um investimentos na ordem
de R$ 70 milhões, sendo R$ 50
milhões do governo do Estado
e R$ 20 milhões do Sebrae/
SC, será viabilizado por meio
do programa. Empresários
e representantes dos setores
econômicos da região
assinarão acordos para o início
das ações de acompanhamento
e fortalecimento empresarial
que fazem parte de um dos

projetos do programa. A

previsão é atender pelo menos

2.400 empreendimentos.

Olympya
O destaque de.hoje vai para a

estreia da equipe daA.D. Olympya
no Campeonato Catarinense
de Futebol Feminino. No jogo
realizado no último domingo,
no João Marcatto, o perdedor
foi o representante de Joinville,
derrotado por 8 X O. Espero que
o futebol feminino passe a

se firmar mais no gosto da

população local.

Salão Moda
Brasil2012
Focado no mercado de moda
íntima, praia, masculina, fitness,
têxtil e aviamentos, esse evento
acontece de 3 a 5 de junho, no
Expo Center Norte, em São Paulo.
Entre os expositores, estará
Zanotti S.A. - que no estande
708 apresentará os últimos

lançamentos .

VALE5

BVMF3

QUINA
SORTEIO N° 2890
05 - 17 - 27 - 58 - 70

.. -1,4% 8,MAIO.2012
...................... ,.............. . , , , .

NASDAQ
" """" �.�g?�.��o �.:.��9:.�gl.� " ..
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"........

PETR4 20,26 .. -1,55%

BOVESPA

POUPANÇA
COMMODITIES

39,37 ... -2,53%
10,60 .. -1,85%

0,5561 9,MAIO.2012

PETRÓLEO - BRENT .. 0%

OURO .... -0,01%

CÂMBIO

US$ 111,040
US$ 1605,940
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........................................................................................................... , " " , "" , .
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Charge

Do leitor

Família

Sobre a coluna de sábado
do Prates, gostaria de fa

zer um comentário:

Sugiro que leia a respeito
da decisão do STJ, baseada
na Teoria do Desamor. Con
cordo sim com a indenização
por abandono afetivo, acredi
to que hoje em dia o conceito
família vem sendo desvalori
zado' acredito que a família é
a base da sociedade e que se

a educação que deve ser for
necida pela família fosse de
fato, nossa sociedade estaria
bem melhor.

Não cabe só para pai não,
para mãe também! Família
é uma estrutura, a criança
deve ter direito a ter essa es

trutura sólida!
Não somos obrigados a

amar um filho, mas deve-

mos ter a consciência da

responsabilidade de gerar
um filho. E não é só pagan
do pensão alimentícia que
se educa e prepara a criança
para ser um cidadão, uma

boa pessoa.
Claro que a indenização

também não vai fazer isso,
mas, sabe como é, doen
do no bolso é que o sujeito
aprende ou pelo menos pen
sa melhor antes de colocar
uma criança no mundo sem

se preocupar em educá-la,
em fornecer carinho, aten

ção' presença, o que eu pen
so ser indispensável!

Bárbara Tarachucky,
estudante de Direito

na Católica SC e

estagiária do T)SC

.� Compartilhe a sua opinião., Escreva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPP, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Cabeça sem folga
cortisol que nos abate. Mas o que dámesmo boa
saúde é a cabeça ativa, sempre usada, desafiada,
exausta de tanto uso, e feliz. Com essa cabeça
"atleta" iremos bem além do centenário.

Acabei de ler um sujeito interes�ante, li-o na

Gazeta do Povo, de Curitiba. E um geneti
cista italiano, Edoardo Boncinelli, que se espe
cializou em longevidade. Ele garante que num

tempo não remoto vamos viver facilmente até
aos 120 anos, tudo graças à engenharia genética.

Mas gostei de um resumo que ele fez quando
perguntado sobre o que devem fazer hoje as pes
soas que desejam viver mais e bem. Ele foi direto
e recomendoumoderação em tudo, podemos de
tudo desde que com moderação, salvo num as

pecto, nesse podemos e devemos nos exceder...
Ficaste curioso? Já conto. Diante da pergunta

o que as pessoas podem fazer para viver melhor,
Boncinelli respondeu assim: - "Ser contentes. Co
mer de tudo, mas não muito. Fazer exercícios, mas
não muito. E usar o cérebro sem medo de usar

muito". Gostei da resposta, E sabes por que gostei?
Porque é mais ou menos o que vivo dizendo aqui,
faz tempo. E especialmente com relação ao cére
bro, quem o aposenta começa a morrer. Aliás, há
muita gente "viva' que jámorreu faz tempo...

,

Com relação aos exercícios, quantas vezes eu
disse aqui que os atletas de ponta, os de com

petições duras, morrem cedo? Os atletas de alta
performance raramente chegam à velhice, ficam
pela estrada. E faz sentido. Usar o corpo em altas
exigências e por largo tempo é como você usar

um carro sempre nas potências máximas, é claro
que ele não irá longe, vai pifar logo 'adiante.

Quanto a comer de tudo, mas não muito, aí
está a sabedoria do estômago, os longevos têm
um estômago sábio... E ser contente quer dizer
não ser um emburrado com a vida, é dar pre
ferência às endorfinas que nos fazem felizes ao

Dancinhas
Nada como a civilização. Dois brasileiros

de cabeça "atrasada" que jogam no Barcelona
andaram fazendo dancinhas depois de mar

carem um gol. Os dois foram lá para o pau da
bandeirinha e fizeram a dança dos primitivos,
muito comum no Brasil. Foram severamente
advertidos e proibidos dos remelexos ridículos
dos aparvalhados.

Casamentos
A cidade do México continua mesmo pen

sando seriamente em adotar casamentos' por
contratos de dois anos. Essa é, aliás, a média
de duração dos casamentos na capital me
xicana, dois anos. Esses contratos seriam re

novados ou não, dependendo do "amor" dos
pombinhos. E os contratos visam a facilitar e
a baratear as separações. Boa ideia. No Brasil
seria um enorme sucesso.

Falta dizer
Responda, por favor: quem émais feliz, quem

deixa crescer as asas ou quem procurar criar ra
ízes? De minha parte, sempre me cortei as asas

e busquei raízes. E o que mais achei foram raí
zes amargas, que não valiam a pena, verdadeiras'
urtigas. Mas hoje, de fato, creio que nunca é de
masiado tarde para deixar as asas crescer e voar.
Que tal? Estou aprendendo a voar...

·

Fale conosco

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

Elisângela Pezzutti • redacao@ocorreiodopovo.com.br· Fones: (47) 2100-1919 • Fax: 2106-1945 • Assín?�uras: 21 06-� 936 • Pla�tão Redação: 9221-1268,·Comercial: 9107-{)932' Plantão Entregas: 2106-1919' 9132-5491/8446-6817 ·HorarlO de atendllnento: 8h as 17h30
• Endereço: Av. PrefeITOWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e EdITora Correio do PoV? Ltda

Os artigos e opiniões assinados não retratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.

.,

f '.

\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



POLÍTICA 141 QUARTA-FEIRA,9 DE MAIO DE 2012
www.ocorreiodopovo.com.br

Transmissão de cargo
.

.

Irineu Pasold assume Prefeitura
Com Cecília Konell
de férias, tucano
dará continuidade
às obras municipais
até o próximo mês

,ARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Namanhã de ontem, a prefei
ta Cecílià Konell (PSD) fez a

transmissão do cargo de líder do
Executivo ao vice-prefeito Irineu
Pasold (PSDB), na sala de reuni
ões do Gabinete da Prefeitura.

Cecília deixa o posto até o

dia 6 de junho, período no qual
entra em férias e viaja com o

marido e secretário de admi

nistração Ivo Konell (PSD), que
recentemente voltou a ocupar
o cargo do qual havia sido exo

nerado. Ele retorna às suas fun

ções no dia Iode junho.
"Saio muito tranquila, tudo

já está em andamento e o Iri
neu está a par de todos os tra

balhos' porque sempre esteve

acompanhando. Ele também

CERIMÔNIA Tucano tomou posse ontem do comando do governo muncipal

já foi prefeito e secretário, en
tão tem conhecimento admi
nistrativo'" declarou Cecília.
Em seu discurso, não excluiu
a possibilidade do tucano

iniciar novos projetos. Sobre
isso, o prefeito em exercício

disse que vai conversar com A mandatária acredita que
todos os setores - entre eles o trabalho de Pasold irá fluir
infraestrutura, saúde e edu
cação -, e dará sua opinião
sobre o que deve ser melho
rado "de acordo com o plano
de gestão do governo".

PEC dos Bombeiros é aprovada
em duas instâncias naAlesc

A Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) 01/2012,
mais conhecida como PEC dos
Bombeiros, teve sua admissibi
lidade aprovada ontem em duas
instâncias na Alesc (Assembleia
Legislativa de Santa Catarina).
Pela manhã, o texto passou
pela Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) e, à tarde, pelo
Plenário. Com a aprovação, fi
cou entendido que a PEC está
de acordo com a Constituição
e, por isso, tem validade. Agora,
a matéria volta à CCJ para dis
cussão do mérito.

De manhã, ocupando a ca

deira do deputado estadual Sil
vio Dreveck (PP) na comissão, o
deputado estadual Dieter Ians
sen (PP) acabou decidindo a vo

tação em favor da aprovação da

proposta sob a argumentação .

de que "a PEC apenas valida e re

produz o que está na Constitui
ção". E completa: "o Estado não
dá conta das suas obrigações.
Somente quando os serviços fo
rem feitos com rapidez podere
mos nos dar o luxo de abrir mão
dos serviços voluntários".

Para o deputado estadual

Carlos Chiodini (PMDB), tam
bém favorável à PEC, "o assunto
não pode servir para alimentar
a briga corporativa", entre os

bombeiros voluntários e mili
tares. "O trabalho dos voluntá
rios já está sendo feito hámuito

tempo e deve' continuar, mas

com segurança jurídica".
Após a decisão da CCJ, a

proposta foi encaminhada às
16h para votação no Plenário.
A matéria foi aprovada por 25
votos a 7 na Sessão Ordinária, e
por 4 votos a 3 na Comissão de

Constituição e Justiça.

normalmente. "Esperamos
que ele possa trabalhar de
maneira tranquila, como vem

acontecendo conosco". O tu
cano continuou a cerimônia,

,
.

UJOIJO POlO

dizendó que este é apenas um
momento administrativo já que
desde o início o compromisso
assumido com o município foi
no papel de vice.

Afastamento

Pasold relembrou seu afas
tamento, depois de assumir
a Secretaria de Saúde, e disse
que assim o fez "para não atra

palhar o trabalho da prefeita".
Pasold se desentendeu com o

marido de Cecília e optou por
atuar fora do Paço.

O tucano chegou a atender
a população no gabinete do
PSDB e hoje recebe algumas
pessoas no Laboratório Pasold.

EDUARDO MONTECINO

DEPUTADO Chiodini diz que assunto não
pode virar briga entre militares e voluntários

ingrediente que faltava para deixar a sua
receita ain a mais doce. tem endereço certo.
Em Jaraguá você encontra as Coberturas de Chocolate em Barra Selecta nos seguintes lugares:

,< '

,e.aS3,d,Q
(::1n'\ll'C.cl ,1,,11 t� (jjj}J

3276-2004
•

Bom negócio todo dia,
3501-3232
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�uDicip�1 ii

Mesmo contra a

vontade de vereadores,
foi �pr9yad� por
unaíiímidadé na

rn

Guaramirim, por
meio da Secretaria de

iRiª�r ' , " :;ei�ªnça.§, '

conVida toda a poptllaÇ'ão
�

a participar da audiência .

pública J2ara a elabptação
.

aci,orçatii'ento,allúal para
2013 e apresentação do .

relatório do primeiro
-

quadrtmestre.de 2012. ()
evento estámarcado para
o dia 17, às 16h30, .

nâ Câmara deVereadores.

Substituindo'

tomou posse ontem no

cargo' chefe do governo ,

,d;e. Jaragqá� ÊI?f segunda?�
vez que o tucano substitui
a prefeita Cecília Konell.
Ejáaéiiantq� q,-!� não
pretende levâptar
polêmicas. Na condição
de adversário político de

G�éílianesta� �le,içõeis,
Pâsold foi questionado
sobre qual será sua

, ,P?si&,ão dur��te a!g.est�o. ,

,

',"Esse não é oviés do
meu trabalho (fazer
investigação), não sou

.

auditor nem fiscal. EStoU' ,i,
"

". "", -

,";,' ,

assumindo compromisso.
com Iaraguãdo Sul eirei

,

trabalhar para isso".
I"., "

,. '''1, , . .il

/'
•
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Segundo Tempo.
Jean Leutprecht (PC do B) vai
interceder no Ministério dos

Esportes para que a Fundação
( Municipal Esportes não precise
devolver o valor de R$ 1,053
milhão do programa, que não foi
colocado �m prática pela atual
administração. IiOS estudantes de
Jaraguá não podem ficar sem esse

recurso. Se for devolvida a verba,
o trâmite para executar o

programa começa do zero.'E não

podemos deixar isso acontecer,
por isso vou tentar que o recurso

não .precise ser devolvido para que
o programa comece em Janeiro
do ano que vem, independente .

do próximo governo".

3275-0065Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Colaborou Verônica Lemus

.
.

Repasse à saúde
de R$ 3 milhões.

Hoje, às 10h30, os deputados Carlos
Chiodini (PMDB) e Dieter Janssen

(PP) participam de umà solenidade em

Florianópolis, juntamente com o gover
nador Raimundo Colombo (PSD), para
a assinatura de convênios para a área da

.

saúde. Iaraguá do Sul será contemplada .'

.
,

com R$ 3 milhões para obras de amplia- .

ção do Hospital e Maternidade Iaraguá,
- sendo metade para as obras e outra me

tade para a compra de equipamentos. O
recurso é o resultado dos pedidos feitos
por lideranças da região e toda a .comu
nidade jaraguense..

.

MARCELE GOUCHE

Incerto
A indefinição sobre o nome do candidato
àmajoritária.do PT de Guaramirim

_

continua. Evaldo João Iunckes, o Pupo, e'
Evaristo Caviquioli são os cotados. Mas, a
legenda dos trabalhadores estaria dividida
também na opção de coligação com o Pp, do

.

empresário Maurici Zanghelini. A falta de
entendimento seria por quem sairá como'

cabeça de chapa -na possível aliança. '.

Clima
,

A partir do próximo mês, profissionais
da Epagri poderão contar com unidades

.meteorologlcas, equipamentos
fundamentais no monitoramento de

eve�tos climáticos no Vale do Itapocu.
Sem palavras ....

o vereador Isair Maser (PR;S), conhecido como Dica, foi o
único vereador que não se manifestou sobre as matérias
em apreciação na sessão de o�tem. Entrou mudo e saiu

calado, mas pelo menos apertou o botão e votou.

Dir�ito à informação
O governador Raimundo Colombo (PSD) apresentou
ontem o novo Portal da Transparência, atendendo as

determinações da Lei Geral de Acesso à Informação, que
.

.

-

entra em vigor a partir do dia 16' de maio. O Portal pode
ser acessado em wwwtransparencia.sc.govbr,

Reunião do PP
Sem chances
·com o·PSD.,
Irmão e advogado do

.

ex-prefeito Moacir
Bertoldi, Iurandir
Bertoldi (PR), disse que
não há possibilidade de

aproximação do partido
com o PSD, da prefeita
Cecília Konell. Mas

que o Pp, do deputado
Dieter Ianssen, é visto
como um componente
importante para
firmar uma aliança
forte nesta éleição.

. Por seis votos a quatro, o veto
dado pela prefeita Cecília
Konell (PSD) ao projeto quê
torna obrigatória a instalação
de temporizadores nos
semáforos de Jaraguá do

.

Sul- de autoria de Adernar
Winter (PSDB) - foi derrubado
na sessão de ontem à noite,
na Câmara deVereadores.

Agora, amatéria retorna ao
.

. Executivo, 'que pode acionar
o setor jurídicopara .

tentar rever a situação.

Derrubada
do veto�

O PP de Guaramirim bate o'rnartelo quanto à candidatura
própria ou à aliança com o PT nesta sexta-feira, em
reunião com a executiva do partido. Maurici Zanghelini
é o nome sugerido pelo PP pará disputar a prefeitura.

Resposta
o PC do B pediu resposta
à nota "Pré-candidatos

temporários", publicada
nacoluna ontem: "Tentar
descaracterizar um nome

lançado por uma força
política estabelecida
na cidade, com forte

penetração nos movimentos

populares, parece mais
uma das artimanhas de

adversários oportunistas,
do mais' baixo calão,
preocupados com o

potencial formado pela ,

aliariça para o pleito".

Recursos
.,..,

para regiao
Um convênio entre o

Estado e a Prefeitura de
.Corupá foi oficializado'
no valor de R$ 350mil
para serviços de hora!
máquina no município. A
prefeitura investirá outros
R$ 124 mil nos trabalhos.
Já Schroeder recebeu R$
500mil para o asfaltamento'
da rua RiO de Janeiro, no

. bairro Schroeder I, e a _

prefeitura entrará com a

contrapartida de R$'381 mil.

Greve dos professores
Em reunião ontem, o Sinte (Sindicato dos Trabalhadores
em Educação de Santa Catarina) e o secretário doEstado
da Educação; Eduardo Deschamps, marcaram a primeira
reunião de negociações para hoje. Em pauta, um documento
com várias reivindicações entregue pelos sindicalistas. ·

,.
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Ensinando pormeío de gestos. ..'
.
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Per

L I

Há �t anos, desde �s
tempos de faculdade,
Clery Dreher atua na
comunicação com
deficientes auditivos

ço e muito estudo. Estes - não
o "talento" - foram os compo
nentes para o sucesso dela. "Eu,
estudeimuito, minha formação
em Libras fui eu quem teve de

. ir atrás, foram ao todomil horas
de curso, .queeu tive que pagar
sozinha. 'Mas, certamente, ser

casada com um deficiente au-JARAGUÁ DÓ SUL
............. u.. ditivo ajudou"

Ela lembra que aprendeu o y

" idioma muito rápido, graças ao
.

./\ s pessoas d�zem quê eu te- convívio direto com ex-marido ..
linhoum dom, mas não é "Eu ia com frequência em pa -

.

.

bem esse o caso", conta a pro- lestras e eventos, e com o tem

fessora intérprete de Libras, po já estavam me convidando
.

Clery Dreher. Aos 34 anos, ela para atuar como intérprete"
"

acumula 11 mos de experiên- Há sete' anos, ela trabalha
cia com a linguagem de.sinais;' na rede municipal de ensino e

tema com ligações profundas
__
há quatro anos iniciou a' fun

não. apenas com o trabalho, ção em universidades. Também
mas com. a vida pessoal. "Meu presta serviço na igreja São Se
ex-marido é surdo, o que foi bastião, traduzindo as missas
uma grande ajuda para apren- para Libras junto' à Pastoral do
der a linguagem", afirma. Ensino. "E quando ocorre al-

Os dois' se c.onhecerain na guma situação que precise de .

faculdade; quando � educadora um intérprete, eu estou sempre
começava a trilhar o caminho disponível para acompanhar e

de intérprete. Dedicação, esfor- orientar", lembra.

Pedro Leal

ooa

EDUARDO MONTECINO

APRENDIZADO Diogo Godoy, 11 anos, tem na

professora CIe.ry a sua referência em classe

Ocasiões 'incomuns
Algumas das ocasiões em que.

a ajuda dela se faz necessária são
bastante

.

irtcomuns. "Uma vez

algumas, estudantes estavam ar

bitrando uma partida de futebol,
para surdos e; ao invés de usarem
sinais visuais, estavam apitando",
.recorda, Outra situação ocorreu

,

neste fim de semana, quando ela
. "

foi chamada para ajudar após um professora. titular da classe. Na Mais do que apenas orien
acidente de trânsito. "Eu ajudei escolaVitor Meirelles,'o peque-. tar o garoto, Clery também.
um dos envolvidos, que era surdo, no Diogo Godoy, 11'anos, tem na tenta passar um pouco de
a fazer 'UmBoletim de Ocorrência

,

professora a sua referência em .Libras para os outros alunos; .

e a explicar a situação".
'

classe. '''A mãe dele diz que ele "Um trabalho que fiz com eles'
Por causa da dedicação como gosta bastante de mim, tudo ele foi adaptar músicas. Quando

intérprete, Clery acaba tendo pede para mim, seja uma expli-· se 'canta' em Libras, você está
mais destaque para seus alunos cação, permissão para ir ao ba- 'passando os seus sentimen
deficientes auditivos do que a nheiro, alguma dúvida", conta. tos através de gestos", explica.

EDUARDO.MONTECINO

. DEMORANO ATENDIMENTO Feru-.ndes (D)
.... qri...ta�QIi._ •p� q'ProeQ.. ou a. ,01:lvido.ria

www.ocorreiódopovo.cQm.br
-

•

Mais
envolvimellto

.: com a inclusão
Atualmente cursando

mestrado na Univille, o en

volvimento da professora
com a inclusão está' cada
vez mais intenso. ''A minha

, orientadora discute muito
a acessibilidade e o envolvi
menta real do aluno nas au

las", comenta. Mas, segundo
Clery, as coisas têm melho-. �

rado muito neste sentido.'

''Aqui na escola, Vitor Mei
relles (onde trabalha duran
te a manhã) a diretora está
aprendendo Libras, 'isso dá
uma noção de como estão.
tornando o ambiente real-'
mente inclusivo".

Fora do trabalho
e dos estudos'

Devido aos estudos e ao '

trabalho intenso, atuando
como intérprete em, duas es-

.

colas, em eventos e em emer

gências, Clery tem pouco tem

po para atividades pessoais.
"Eu faço academia, e quando '

estou em casa. fico lendo ou'

estudando. As exigências do
.

. mestrado' reforçaram o meu

gosto pela leitura", conta. Os .

filhos, de 11 e 4 anos, tam
bém falam Libras com fluên
cia. '''Eles são ouvintes, mas

como o pai é surdo pegaram
a línguamuito bem desde pe
quenos", ressalta.

."

, 'n

,.'

�(lCampanha
Bancários realizammanifestação

. "

O Sindicato dos Bancários tubal, e do Uníbanco,' .Pedro
de Ioinvílle e Região está rea- Moreira Salles.: disseram que
lízando ações para informar ocrescímento das instituições.
os clientes do banco Itaú- .iria permitir que funcionários
Unibanco que a demora no fossem realocados, de forma
atendimento é motivada pelas

.

a evitar' cortes. Entretanto,
demissões que vêm ocorrendo Fernandes alega que as de
desde a fusão. dos bancos. O missões do banco, que era de
diretor responsável pela sub- uma ao ano; passaram a 50 em
sede de Jaraguádo Sul, Odilon 2011 e 20'12.'
Fernandes, afirma que o acor- Diretores do sindicato ca

da que havia entre trabalhado- ..meçaram a fazer a campanha
res e banco não foi mantido. com os clientes dos bancos na

Em entrevista coletiva, em segunda-feira erri São 'Bento
,

novembro de 2008, os presi- do Sul, ontem em Jaraguá do
dentes do Itaú,' Roberto Se- Sul, e começam hojeem Ioín-

ville. O material distribuído
.

alerta os usuários dos serviços
de que o número reduzido de
funcionários vem prejudican�

do oatendimento.
Entretanto, os sindicalistas

destacam o esforço dos fun
cionários em' atender a popu
lação. "Os funcionários estão

\'
.

sobrecarregados', afirma Fer-

nandes. Para queaconteçam as

melhorias no serviço, os sindi
calistas informaram os núme
ros do Serviço deAtendimento,
ao Consumidor - SC - 0800728
0728 e do Procon:·151.
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Atividades recreativas
moviInentam oRio da Luz

A primeira edição do ano

do Brincando na Área, realiza
da no domingo, reuniu deze
nas de moradores no espaço
Rolando Schroeder, no bairro
Rio da Luz. Entre as atividades,

.

futebol e vôlei de areia, disputa
de pênaltis, brinquedos inflá
veis, brincadeiras recreativas,
distribuição de pipoca, pintura

facial e jogos de mesa. A coor

denadoria de eventos escolares
e comunitários pretende reali
zar o Brincando na Área uma

vez por mês, aproveitando o

espaço existente nos bairros.
A promoção foi da Fundação
Municipal de Esportes, com

apoio da Fundação Cultural de
Jaraguá do Sul.

SEBASTlANA PEREIRA/FUNDAÇÃO CULTURALIDIVULGAÇÃO
, . �,

Biblioteca Itineranteestádevolta
o projeto Biblioteca Iti-

I nerante voltou a percorrer os

bairros de Guaramirim. Com
um acervo de mais de 80 livros,
o projeto tem objetivo de levar
o universo da leitura aos bair
ros mais distantes do centro,
priorizando o acesso à cultura,

A biblioteca itinerante

percorrerá 11 bairros, todas
as segundas-feiras no perío-

. do vespertino. 'Os primeiros
bairros contemplados com a

visita da biblioteca são Caixa

d'Água e Corticeira. Além do
acesso e empréstimos dos li
vros, as crianças da redemuni
cipal de ensino e comunidade
em geral poderãocontar com
diversas atividades na bíbliote
ca itinerante. Em um ambien
te com almofadas coloridas,

tapete e' som, serão realizadas
cçuil:tcições de histórias" rodas
de leitura, varal literário.

A Biblioteca Itinerante

percorreu os bairros de Gua
ramirim durante o ano de
2011, enquanto a nova sede
da Biblioteca Pública Muni

cipal ProfessoraMaria Iva Ca
bral da Luz passava por refor
ma e adequações.

VilaAmizade recebeuSábadoCidadão
O Sábado Cidadão levou para a Vila Ami

zade' em Guaramirim, uma série de ativida
des culturais e sociais que atraíram crianças,
jovens e adultos no último sábado. A estrutu

ra do maior projeto social de Guaramirim foi
montada ao lado da Igreja Sagrado Coração
de Jesus. O palco principal contou com diver-

·

sas atrações, entre elas apresentação de poe
sia, dança e música. Sem esquecer é claro das

intervenções do Doutor Azul e do Chaplin, do
grupo Artístico Teatral Scaravelho (Gats).

Como estamos no mês de maio, não pode- .�.

riam faltar atrações especiais para o Dia das
Mães. Houve distribuição de rosas e mudas de
flor, painel fotográfico com a impressão de fotos
na hora, além de oficinas em que as crianças pu
deram preparar presentinhos para suas mamães.

O Sábado Cidadão também contou com pas
seios de Jujuba, brinquedos infláveis, pintura fa
cial, caricaturista, avaliação física, informações
sobre o Bolsa Família, manicure, design de so

brancelhas, massagem, entre outras atividades.
HOMENAGE Chaplin, do grupo Gats
distribuiu rosas para as mamães
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Previna-se!

Joinville HOJE /Cano' TÂ Jaraguá do Sul

T Â
Mafra 16° 28° e Região

10° 24° TÂ
Jaraguá o t AMANHÃ12°24°

TÂ MíN: 13°C
14° 27° MÁX: 28°C

Blumenau
Riodo8ul TÂ 14°C
TÂ 15° 28°
11°25° 127°C SEXTA

MíN: 15°C
MÁX: 28°C

São Miguel
;do Oeste
TÂ
14° 24° Joaçaba

TÂ
10°25°

Predomínio
de sol

Florianópoli
T ..
18° 27°

1 J'

SÁBADO
MíN: 14°C
MÁX: 26°C

Tempo estável com

predomínio de sol em todas
as regiões catarinenses.
Temperaturamais elevada
em relação ao dia anterior.
Na quinta-feira, na divisa
com o RS, sol com aumento

de nuvens devido a

aproximação de uma frente
fria pelo oceano. Nas outras
regiões, tempo estável
com predomínio de sol.

Temperatura elevada.

Instável Parcialmente
Nublado

Ensolarado

São Joaquim
T Â
8° 19°

São Francisco do Sul
• Preamar
• 6h58: 1,2m
• 18h38: 1,5m
• Baixamar
• 10h45: O,3m
• 22h06: O,4m

Itajaí
• Preamar
• 4h08: 1,lm
• 16h40: 1 ,Om
• Baixamar
• 9h53: O,3m
• 20h14: O,5m

Florianópolis
• Preamar
• 16h53: t.tm
• 23h21: 1,Om
• Baixamar
• 08h04: O,3m
• 12h02: O,3m

Imbituba
• Preamar
• 16h09: O,5m
• 20h56: O,6m
• Baixamar
• 10h47: Om
• 17h54: O,5m

Nublado Trovoada

riciÚIna
T Â
16° 27° CHEIA 6/5

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Sudoeste 6km/h
• 12h Vento não favorável Sudoeste 5km/h
• 15h Vento não favorável Leste 7km/h
• 18h Vento não favorável Leste 12km/h

de possibilidade
de chuva,

Tábua
das marésMINGUANTE 12/5Nenhum vento

favorável

80% NOVA 20/5

CRESCENTE 28/5Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Humor Palavras Cruzadas
Boletim
Assim que Joãozinho chega da escola, o pai o interpela:
- Quero ver o seu boletim!
'- Infelizmente não vai dar!
- Como não vai dar?!
- É que eu emprestei para um amigo... ele queria dar um susto no pai dele!

HORIZONTAIS 2 63 4 5 7 B 9

II
II

II II
II

II ,

II II
fi

II

1. Farinha de milho / A borralheira é a heroína de um

conto de Perrault
2. Arbusto de bagas amarelas com polpa aromática e

comestível/Que não tem enfermidade
3. Letra com a qual se inicia a escrita de nomes pró

prios
4. (Pop.) Fumar.
5. Desferir Uma série insistente de golpes leves no

boxe, para perturbar o adversário
6. O vínculo formado pelos familiares
7. Um quinto de XX I Uma das três divisões da perso-

nalidade humana propostas por Freud
8. Revidado com palavras ríspidas ou ofensivas
9. O clarão que precede o nascimento do Sol
10. Contração de preposição com pronome demons-

trativo feminino
11. Que é indispensável
12.lnterjeição típica dos mineiros / Sequência regu_lar 1013. Destilar pelos poros / O atar Nuno leal.

i

3

Sudoku 4

5

6

7

8
I ,

9

VERTICAIS
1. Produto gasoso que se desprende dos corpos em i 2

combustão / Cordilheira do sudoeste da Europa,
fronteira natural entre a Espanha e a França 13

2. O fruto de que se fazem o vinho e o vinagre / Um
dos nomes de Deus, entre os hebreus / (Bíbl.) O fi
lho de Isaac e Rebeca que renunciou, por gulodice,
à primogenitura

3. Executar, dançando / A atriz Camargo
4. (BA) Antigo jogo africano de tabuleiro / Sanduíche,

tradicionalmente de rosbife, queijo, tomate e oré

gano, feito no pão sírio
5. Badalada estação de esqui norte-americana, no

Colorado / O primeiro planeta descoberto com o

telescópio
6. O principal nervo do membro inferior; controla di

versas articulações e músculos / Conselho Regio
nal de Medicina

7. Ave falconiforme, de grande porte, se alimenta de
animais mortos / A pimenta picante, que queima

8. Ingênua, boba / Luta, esforço incomum / As três

primeiras vogais
9. Preso por cordas / Sobrevive ao corpo,

'eWIV 'opeJJeWV
'6 '13V 'epll 'elo1 'S 'epIPN 'aJ�nq\f 'L 'W!:l::J 'OOlll!!::J '9 '�Uem 'uadsv '9 'alnJ
-la9 'nlV 'j7 ''2!SSe1 'Je1l118 E '�es3 'ílhlW 'I?An 'i'! 'SnaU!Jld 'own::! '� :SIV::J11!:l3J\

'11!I1W ll1nsn 'wapJO
'Ien 'U '12puass3 'LL 'l1jSaN 'OL '2JOJnv '6 'opeonJja!:l 'S 'PI 'til -L 'elaluaJl!d
'9 1eaql!r 'S 'Jl!l!d 'j7 '11InOS\lIl!W '8 'W08 'BIl!An 'i'! '111e8 '�qn:l 'L :SIV1NOZIHOH

OV)010S

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

quadrada de 3x3.
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r7
Apreciea

tempestade.
niverso TP

Elijane J�ng wtiversotpm@ocorreiodopovo.com.bl

. .....

Retratos da vida
Agénte reclama do atendimento no comércio

da cidade e região e não sem motivo.
É claro que a gente espera sempre ser bem
atendido, não só porque estamos pagando, mas
por respeito ao cidadão que somos.Mas sério...
Passei o fim de semana em São Paulo, curtindo
a Virada Cultural e gostei de tudo. Tudinho
mesmo!Menos o atendimento e a organização
de restaurantes que deveriam estar preparados
para receber turistas em virtude do evento.
Valores altíssimos, qualidade duvidosa (mesmo
em locais indicados por pessoas conhecidas)
e demora no atendimento. Sem contar na

capacidade da garçonete em chegar à mesa para servir uma pizza do rodízio e

dizer que não se lembrava do que era aquela...

"

E a treva
Dia das Mães. É uma das datas mais

prestigiadas do comércio e também
é quando o povo inteiro pensa com
muito mais carinho nessa pessoa
especial. Às vezes passa o ano inteiro e

a gente até valoriza, mas não com tanto

afinco quanto nesse dia em especial. É
no Dia das Mães que a gente agradece
commais fervor por ter um anjo ao

nosso lado, ou nos olhando lá de cima..
Mamães são flash e o dia ainda mais!

Meia calça desfiada. Na boa, se está
usando umameia inteirinha é porque
quis assim. É diferente de usarmeia
desfiada num visual mais punk, por
que quer. Agora, se produzir bonitinha,
patricinha ou clássica e ficar com o fio

puxado a noite toda, nem dá! Ou você
se prepara e leva uma meia reserva,
procura um banheiro e faz a troca, ou
você tira de uma vez aquela treva que
estraga toda a produção!

Conselheiro
amoroso

P: Por favor, senhor
conselheiro, precisomuito
de ajuda. Recebi uma
cantada do namorado de
uma das minhas melhores

amigas. E o pior é que eu gostei. O que eu devo fazer?
R: Desde sempre essa é uma das questões morais mais polêmicas quanto se trata

de relacionamento: 'Furo ou não o olho do(a) meu (minha) melhor amigo (a)?
Primeiro: Você sentiu apenas a alegria de ser cortejada ou vem sentindo borboletas
no estômago por causa dele? Segundo: Ela é melhor amiga daquelas que você pode
contar, ou é coleguinha de balada? Terceiro: O cara só quer dar um 'peguete' em
você, por baixo dos panos e pelas costas da namorada ou ele está megapaixonado
por você? E por último: Um cara que faz isso vale mesmo a pena? Pense nisso.

Responde quem sabe:
Tenho pouco cabelo e eles são finos e caem muito.
Tenho-cortado e cuidado dele com frequência
no salão. Já gastei uma grana com produtos que
prometem e não cumprem. Alguma dica? (Aline)
R: Pesquisas indicam que 25% da queda de cabelo é
causada por estresse e má alimentação. Então, para
começar, controlar a ansiedade e alimentar-se de
forma saudável é o primeiro passo para um cabelo
(e pele e unhas) mais bonito e forte. No mais: nada
de banhos muito quentes, nem chapinha todos
os dias, nem mantê-los preso sempre. Não durma
com o cabelo molhado, nem esfregue fortemente
os cabelos na tolha para secá-los, mantenha o corte

e use produtos de boa qualidade. (Fonte: Renata
Souza, Dios Spa).

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

· .

· .

· .

� Div.icom �
· .

� Ariana Priscila .�.
· .

� Bussolaro �
· .

· .

· .

� Onde trabalha e o que faz: �
� CMC Marketing, como � I
· .

� estagiária de produção �
� gráfica. Eu sou: uma �
· .

� menina hiperativa e de �
: bem com a vida. Homens :
· .

� são: diferentes, não são �
· .

� todos iguais.Mulheres �
� são: superfortes. Se meu �
· .

: relacionamento fosse um :
· .

: ritmo seria: cada dia um :
· .

� ritmo diferente. Desço do
"'.

�
· .

� salto quando: Pisam no meu �
� calo. Para me ganhar basta: �
· .

: ser sincero. Se eu fosse :
· .

� celebridade seria: Angelina �
� Jolie. Roubaria o doset de: �
· .

� VaIMarchiori.Meu coração �
� bate mais forte quando: �
· .

: . estou em casa com meu :
· .

� love. Eu sou ótima em: cozinhar. Eu sou péssima em: dirigir. �
� Uma noite perfeita pede: chocolate, sofá e um filme bom. Um casal �
� apaixonado precisa: de muito respeito. Com 50 reais eu: iria jantar fora. �
� Com um milhão de reais eu: seria umamenina muito, muito, muito feliz! �
· .

· .

Coisas. da net (mulher30.com.br)
VINGADA

TUPO SEM, .JÁ ME SEiNTI VlNeAPA
QUANDO &Li Ã L5.VOU PRA CONH!.CER

OS AMIGOS e � Plsse: eSTOU
ge9ENOO MiNAS C!RVEJA

HOJE EM OlA'!

AI AMle-, eNTÃO QUeR DizeR QUE
fll...e AGORA ESTÂ SAINDO COM UMA.
GOSTOSONA QUE CONHEceu NA

ACADEMIA?! SINTO MUITO•••

" '

.

: � .,

·1,
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Gosto
popular

"galera do Pânico, agora na

..i1Band, com bem mais estru

turapara suasproduções, lançou
novos quadros que caíram no

gosto do público. Um deles, em
minha opinião, que não muda
nada, é o Jornal do Bóris, uma
caricata homenagem ao âncora
Bóris Casoy. Mas o humorista
Carioca aproveita para espetar
Iõ Soares, que era o homenagea
do anterior. "Chupa.lõ"; diz.

Pensando bem
Demanhã quando você acorda,
você tem simplesmente duas
opções: voltar a dormir e sonhar,
ou acordare correr atrás dos
seus sonhos. A escolha é sua!

Humor
o que não dizer aum policial:
"Por favor, segure minha
cerveja para que eu possa
pegar a carteira."

Lili Top
A querida amiga de sempre,
LiticiaMaáneira, a Lili,
paranaense com top de

. .

amencana, arranca suspiros
por onde passa. Tanto pela
beleza, como pela simpatia.

Feij a a

o Lions
No dia 6 de junho, vai rolar na
Associação Atlética Banco do
Brasil, a 5a Feijoada Beneficente
e a 26a Campanha daVisão
Escolar, promovidas pelo Lions
Jaraguá do Sul
Cidade Industrial.

C agu
'"

Auto Elite
A escolhe perfeito
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3370-3242
Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.b..

CASAL Silvana e

Alexandre Jansen
no happy hour do
Madalena

'Rainha
da Paz
A Comunidade Rainha
da Paz, naVila Nova,
promove nos dias 12 e 13
de maio, sua tradicional
festa anual. No domingo,
como manda o figurino,
um delicioso almoço
para celebrar o Dia
das Mães.

Ronda

policial
E estranho, mas policiais
americanos são obrigados
a ver filmes pornôs para
assegurar cumprimento
de lei. O cumprimento da
lei certamente aumentou

depois dessa.
E o comprimento também.
(Via Kibe Loko)

Esp ci"

y

47 3371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi

Amo a liberdade por
isso deixo as coisas

que amo livres. Se elas
voltarem é porque as

possuí, se não voltarem
é por que nunca as tive.

JonhLenon

Café colonial
Hoje, a partir das 15h, a
minha queridíssima amiga
Georgete Damm, abre as

portas da sua concorrida
Confeitaria Bela Catarina,

, paramais um delicioso
Café Colonial. Já no
domingo terá almoço
com bufê especial em
homenagem ao Dia
das Mães.

Invisível
Quem é o tal namorado na
Nívea Rocha que ninguém
vê? Parece namoro

Lombardi, ver que é bom ...

Na boa!'
Um dosmeus cabeleireiros, o querido Sebastião

Stahelin, popularTião, figura do bem, sempre de
bem com a vida e admirado profissional, sempre
que pode, tem brindado sua alegria, ilhado de

amigos, no concorrido Bar do Sérgio.

Jean & Daniel
Hoje a noite será quentíssima na
Fuel Living. Pois é lá que rola nesta

quarta- feira, um delicioso pagode
com a excelente dupla sertaneja Jean
& Daniel.Vai perder?

Curso
Sob a batuta dos músicos Samuel Pereira Chiodini e EnrickTavares
Barcarola, no dia 2 de junho, acontece em Iaraguá do Sul, um

.

importante curso de Harmonia e Improvisação Instrumental. E o

que émelhor gratuitamente. Quer saber mais? Ligue 9618-5194.

N1GHT Aliri Ferrari curtindo os

embalos da Upper Floor

Pedalada
A atletaMarinêsRonchi está organizando para o dia 20, uma
movimentada pedalada, nívelmoderado, pelo interior dosmunicípios
de Joinville, Garuva e São Francisco do Sul. Mais informações no
e-mailmarinesronchi@gmail.com ou pelo fone 9973-3167.

'

BELA
Natiele Ribeiro,
todo bonitona, .

nos corredores
da Patuá Music,
sábado

• Iunqueiralr e sua
Débora, da Nobelli
Ambientes, absorveram

, 't,ambem a franquia
"Favorita, em Iaraguá..
Bola branca.

.• Não dê esmolas. Dê,
oportunidade: .
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Elyandria Silva,
escritora

Domingo, dia 13, é o Dia das Mães. Pa
rabéns antecipado a todas as queridas

mães! É urn diamuito feliz, urn domingo
do qual eu sempre gostei. Emmaio de 2010
escrevi para aRevista Blush! urna crônica para
homenagear as mães, dedicada para Lady
Cleide, minhamãe, fazendo urna analogia com
amúsica do Roberto Carlos. O pessoal da reda
ção caprichou e colocou, na palavraMÃES, as
cores vermelho, rosa e laranja com corações,
flores e bolinhas. Na casa de LadyCleide tudo
estava perfeito!Almoço especial, sorrisos, as
três filhas, presentes, alegrias emúsica. Como
urn dos presentes entreguei a folha da Blush!
enrolada e amarrada com urna fita de cetim
branca, o outro presente estava em urna

caixinha prateada também com urn laço da
mesma fita.Minhamãe leu a crônica, adorou,
chorou e guardou. Eu também adorei, desde o
momento em que a escrevi até omomento em

que ela leu e agradeceu. Era urna crônica gran
de e urn demeus trechos preferidos era este:
"Comminhamãe descobri que colar calco
mania na abertura dos cadernos todo início
de ano era algo fantástico. Que passar as
tardes de domingo fazendo caligrafiame ren-

Novelas

Crônica

Aúltima crônica
deria aplausos pela bela letra. Aos seis anos de
idade descobri com ela que poderia escrever
poesias e que isso era um talento para, poucos.
Que só ela sabe fazer risota de frango ou que
reza demãe resolve todos os problemas, até
osmais desesperadores. Também aprendi
que ninguém fará pormim o que eumesma

posso fazer e que o amor foge a preconceitos
como idade, cor e raça. Aprendi que idade são

apenas números e que sempre se é jovem para
realizar os sonhos, sejam eles quais forem.

Hoje, posso dizer que aprendi que
a vida muda de um momento para
outro e que náo temos o controle
de absolutamente nada (•.•).

Aprendi que a solidão não tem a ver com estar

acompanhada de outras pessoas e sim de
estar feliz emminha própria companhia."
Também transcrevi um lindo poema do
Drummond I/Morrer aconteceI com o que
é breve e passaI sem deixar vestígio. I Mãe,
na sua graça, é eternidade. I Por que Deus

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - 18R
Fernando se enfurece ao ver Miriam e Rodrigo juntos. Junior tem um ataque

de raiva e deixa Melissa intrigada. Com a ajuda de Lexor, Rodrigo cura o pônei de
Clara. Pedro encontra Priscila na praia. Divina repreende Junior por ter quebrado
a fruteira de Melissa. Laura diz para Dimas não procurá-la mais. Miriam e Rodrigo
andam a cavalo na fazenda. Tobias tenta consolar Jacira. Valéria se entristece ao

saber que Rodrigo não está em casa. Virgílio conta para Laudelino que conseguiu
dinheiro com Melissa para procurar Elisa. Miriam e Rodrigo se qeijam.

CHEIIlS DE CHIlRME - GLOBO - 19R
Sandro acha que Alejandro está paquerando Penha e tem um ataque de

ciúmes. Penha fica chateada com o comportamento de Sandro e diz que o

casamento dos dois acabou. Inácio apoia a decisão de Sidney de ter acei
tado o evento de Chayene e resolve ajudar. A equipe do bufê chega à casa

de Chayene e Rosário leva um susto ao ver Inácio. Kleiton entrega o CD a

Rosário. Inácio volta para o bufê e encontra Sidney desmaiado. Tom procura
Chayene e os-dois fazem as pazes. Rosário vai entregar sua gravação para
Fabian quando Chayene surge e lhe toma o CD. Heraldo conta para Rosário
que Sidney passou mal. Simone descobre que a festa de Chayene é uma

cilada para Fabian. Sarmento vê Cida atarefada e desconfia.

AVENIDA BRASIL - GLOBO - 21R
Nina termina seu romance com Jorginho. Todos na mansão de Tufão sentem

falta de Nina. Débora afirma que reconquistará Jorginho. Nina comenta com Lu
cinda que não pode ficar com Jorginho e esquecer de sua vingança. Jorginho se

desespera com o fim do namoro com Nina. Tomás reage mal com a chegada de
Cadinho e Noêmia se preocupa com o comportamento do filho. Olenka desconfia
do bom humor de Darkson. Muricy convida Adauto para ir a um restaurante. Sue
len diz que só ficará com Leandro se ele marcar um gol. Olenka descobre a farsa
de Silas. Suelen torce por Iran e Leandro. Nina chora pensando em Jorginho. Car-

"
minha e Tufão se desesperam quando um policial chega com o carro do filho, que
estava abandonado na rua. Jorginho tem uma crise de sonambulismo e lembra-se
de seus pais biológicos. Nina procura Débora.

CORAÇÕES FERIDOS - SBT - 20R30
Breno, pai de Dinho, pede para Camila não dar mais drogas ao filho. Edu

ardo afirma que Amanda está imaginando coisas. Eduardo pergunta a Amanda
o que ela estava fazendo na cachoeira. Heloisa comenta com Lucy que teme

pelo casamento de Amanda e Eduardo, pois os dois só discutem. Eduardo
conta a Arnanda que deu uma lição em Priscila. Eduardo diz que é incapaz de
machucá-Ia, pois a ama. José diz a Regina que não quer mais ficar na rua. Ao

chegar à delagacia, Olavo é abordado por jornalistas. No ambulatório, Flávio
tenta sufocar Aline, que desmaia. Olavo e Vitor entram para ver Aline e ela está
desacordada. Ela açorda e diz que Flávio tentou matá-Ia. Roni encontra Dinho
na rua e o ameaça. Regina discute com Denise.

-

�C.IlRAS-RECORD-22R
O imediato diz a Caio que a polícia não tem informações sobre Otávio. Caio

pergunta sobre a identidade do passageiro que mostrou o video da gravação de
Otávio na internet. Eliza fala para Otávio chamá-Ia de Liz. Edu pergunta a Eduardo
Sotero qual das duas irmãs parece mais com a mãe de seu future filho. Elvira acusa
Eduardo Sotero de tê-Ia condendo injustamente na frente de todos. Eduardo Sotero"
abre o presente dado por Elvira e se deparar com um machado. Evaldo expulse
Elvira da cabine. Manuela diz a Caio que pediu ao imediato que lhe mostrasse a

gravação de Otávio. Caio diz a Manuela que quer encontrá-Ia no Rio. Imaginando
se tratar de Martim, Eliza fala para Otávio que ele deveria lhe entregàr as instruções
de uma maleta contendo dinheiro. Otávio tenta obter informações sobre Maria.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

se lembraI mistério profundo/ de tirá-la
um dia? I Fosse eu Rei doMundo, I baixava
uma lei: I Mãe não morre nunca, I mãe ficará

semprel junto de seu filho."

Depois de exatos 7 mesesminhamãe foi
embora para urn sempre que ainda não sei

precisar e esta acabou sendo a última crônica

que escrevi para ela e aquele domingo feliz
acabou sendo o último domingo de comemo

ração de seu dia. Algum universo inalcançável
se encarregou de abrigá-la. Hoje, posso dizer
que aprendi que a vida muda de urn momen
to para outro e que não temos o controle de
absolutamente nada, que amorte, depois de
urn tempo, se toma urna névoa surreal insepa
rável, que aquela história damúsica de amar
as pessoas como se não houvesse amanhã
deve ser levada a sério, que a dor da perda dos
que amamos é realmente devastadora. Mes
mo assim, em algumas esquinas de felicidade
"ainda é possível parar para espiar a vida que
passa. Às vezes, sonho que sou aRainha do

" Mundo, que baixo leis e que me encontro com
.

minhamãe, escondídinho, e que conversa-
mos por horas a fio, como era, nurn passado
nãomuito distante. Fim!

Envie a foto do seu animalzinho para
co'ntato@beatrizsasse.com.br ou encontre um

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

Clique animal

Fiona sumiu de casa no domingo. Ela é uma vira-lata de porte
pequeno e costuma passear pelas ruas, nas proximidades da Wise
Transformadores e doRestaurante do Petry, no rmal do bairro

Amizade, de Jaraguá. Quando foi vista pela última vez, Fiona estava
de coleira vermelha. Caso alguém tenha a encontrado,

por favor entrar em contato pelo telefone 9993-8686, co� Giordani.

\

Aniversariantes
9/5
Ana Paula Rengel
Celso A. Alguini
Celso Orlando Piermann
Daiane Paholski
Edenilson Ansini
Elsina Lenz
Erico VoiQt

Evonita C. dos Santos
Fabio Gesser
Ivana R. de Oliveira
Ivanete Scoz
Joao Pereira da Rocha
Juan Carlos Sell
Marcia Andreata
Marcos A. Beltramini

Marilei Odorizi Avanso
Matheus F. Santos
Michele C. Veloso
Neusa C. dos Santos
Rolf A. Zehnder

Solange B. Rocha
Vanessa C.Guths

Wagner Rosa

Horóscopo
CY:) ÁRIES
, Bom astral para mostrar os seus

talentos e conseguir alcançar seus
objetivos no campo profissional. Na
área sentimental, procure sermais
flexível com o parceiro. Cor: marrom.

TOURO
Mantenha a calma para conseguir
superar os imprevistos. No trabalho,
foque suas atividades e incentive
os colegas. Seu carisma estará em
alta, aproveite para demonstrar seus
sentimentos. Cor: rosa.

n GÊMEOS
O sucesso dependerá do seu esforço
e da sua dedicação à profissão. Na
conquista, invista no seu olhar. No
envolvimento a dois, o clima será de
forte sensualidade. Cor: verde-claro.

ffõ CÂNCER
Receberá pressões na carreira,
portanto, mantenha a serenidade.
Os astros aconselham a cuidar das
suas responsabilidades, sem se

importar com as críticas. O ciúme
poderá ser um inimigo. Cor: laranja.

LEÃo
Hoje, tarefas cotidianas podem
tomar mais tempo qoade costume,
mas não convém fazer nada com

pressa, mantenha o seu ritmo. No

amor, aproveite para esclarecer
mal-entendidos e melhorar o Seu
relacionamento. Cor: verde.

VIRGEM
..

Você poderá enfrentar pressões
profissionais fortes neste dia. É
possível que seus familiares tentem
abusar da sua boa-fé. Use o seu

magnetismo para atrair a pessoa
amada. Cor: laranja.

..n. UBRA
É um dia para refletir e tomar de
cisões importantes. Concentre suas
forças em seus objetivos e conte
com o auxílio dos seus familiares
para o que precisar. No romance,
não permita que um clima de tensão
se instale entre você e seu amor.

Cor: marrom.

ESCORPIÃO
É um dia em que sua disposição
será bem-vinda. Seja firme em suas

atitudes e insista em seus pontos
de vista, principalmente no trabalho
em grupo. É momento de lutar
pelos seus ideais. A dois, aprenda a
ceder àsventades de seu par. Cor:
vermelho.

SAGITÁRIO
Demonstre competência em seu

trabalho. Despesas imprevistas
não estão descartadas, cuidado!
Tudo azul no setor afetivo. Se está
à procura de um amor, aproveite
este dia! No relacionamento estável,
reconquiste o par. Cor: lilás.

V\_ CAPRiCÓRNIO

'p Este é o dia de virar o jogo: mostre a
sua força no seu emprego. Chegou
a hora de provar sua capacidade.
Graças ao seu grande carisma, você
poderá interfe�r favoravelmente
no clima agitado do seu lar. A dois,
procure ser mais flexível. Cor: bege.

� AQUÁRIO
� Mantenha a discrição no ambiente

profissional se deseja conquistar
bons resultados. É tempo de
concentrar suas forças em suas

atividad(ls, mas tenha cuidado com
pessoas oportunistas. Clima de
sintonia no romance: intimidade

quente! Cor: azul-claro.

PEIXES

Hoje, você deve direcionar suas
forças em busca da realização de
seus sonhos. Tudo indica que vai
encontrar as oportunidades que
procura. Não permita interferências
desnecessárias em sua vida. No

romance, busque momentos de
tranquilidade. Cor: laranja.
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A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCH8Z

COM esse
SALÁRIO
LIXO, VOU
FICAR NO
veRMeLHO!

A? PAReDeS POR Que? ACHA
TeM OLNIDOS! Que o PORCO

CARRASCO PODe
NOS eSCUTAR?

Cinema
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Os Vingadores - Leg - 13h30, 16h10, 18h50,
21h30
• Cine Breithaupt 2
• Xingu - Nacional - 15h, 17h, 19h, 21 h
• Cine Breithaupt 3
• Espelho, Espelho Meu - Dub. - Livre - 14h40, 17h
• Um Método Perigoso - Dub - 16 anos -19h10,
21h10

JOINVILLE • SHOPPING GARTEN
• GNC 1
• Os Vingadores - Dub. -13h30, 16h10, 18h50, 21h40
• GNC2
• American Pie: o Reencontro - Leg. - 14h, 16h40,
19h10, 21h30
• GNC3
• Paraísos Artificiais - Dub. -14h10, 16h20, 18h30, 21 h
.GNC4
• Espelho, Espelho Meu- Dub. - 13h15, 15h20,
17h30, 19h40
• O Príncipe do Deserto - Leg. - 21 h50
• GNC5
• Um Homem de Sorte - Leg. - 14h20, 16h30,
18h40,21h15
• GNC6
• Os Vingadores (3D) - Dub. - 13h,16h
• Os Vingadores (3D) - Leg. - 19h, 22h

JOINVILLE • SHOPPING MUELLER
• GNC1
• Os Vingadores - Leg. - 13h1 0, 15h50, 18h40,
21h30
• GNC2
• Anjos da Lei - Leg. - 14h, 16h20 19h, 21 h1 °
• GNC3
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Dub. - 13h20, 22h1 O
• American Pie: o Reencontro - Dub. - 15h20,
17h40,20h

BLUMENAU . SHOPPING NORTE
• Cinépolis 1
• Os Vingadores - 12 anos - Leg. - 16h, 22h
• Os Vingadores - 12 anos - Dub. - 13h, 19h
• Cinépolis 2
• Anjos da Lei - 16 anos - Leg. - 14h20, 16h50,
19h20, 21h45
• Cinépolis 3
• Os Vingadores - 12 anos - Dub. - 12h(A), 15h,
18h,21h
• Cinépolis 4
• Um Homem de Sorte - 12 anos - Leg. -13h10,
15h20, 17h50,20h20,22h30
• Cinépolis 5
• Paraísos Artificiais - 16 anos - 15h30, 18h10,
20h15, 22h25

www.o.elva!tdo.com

• Cinépolis 6
• Espelho, Espelho Meu - Livre - Dub. - 13h45, 16h20
• American Pie: O Reencontro - 16 anos - Leg. -

18h50,21h35
• Cinépolis 7
• Os Vingadores - 12 anos - Dub. - 11 h(A), 17h,
20h,23h(B)

• Os Vingadores - 12 anos - Leg. - 14h

(A) Somente sábado (5/5) e domingo (6/5), (B)
Somente sexta (4/5) e sábado (5/5)

BLUMENAU • SHOPPING NEUMARKT
• GNC 1
• Os Vingadores (3D) - Dub. - 13h, 16h
• Os Vingadores (3D) - Leg. - 19h, 22h
• GNC2
• Os Vingadores - Leg. - 13h30 16h1 O 18h50 21 h40
• GNC3
• Os Vingadores - Dub. - 13h1 O 15h50 18h30 21 h20
• GNC4
• Espelho, Espelho Meu - Dub. - 13h40
,. American Pie: o Reencontro - Leg. - 16h30 19h1 O
21h50
• GNC5
• Anjos da Lei. - Leg. 14h, 16h20, 18h40, 21 h
• SALA VIP
• Um Homem de Sorte - Leg. - 14h20 16h50 19h20
21h30

I

EmAn]os dã Lei,Jenko (Channing Tatum) e
Schmidt (fonahHill) estudaram juntos, mas
jamais foram amigos. A situação muda quando
se reencontram na academia de policiais, onde
passam a ajudar um ao outro. Já formados, se
envolvem em uma confusão ao tentar realizar
a prisão de um traficante de drogas, que atuava
no parque onde trabalhavam. Remanejados
para uma divisão comandada pelo capitãoWal-

,

ters (Ice Cube), onde jovens policiais trabalham
infiltrados, eles recebem a missão de desvendar

quem é o fornecedor de uma nova e perigosa
droga. De volta ao ambiente escolar e atuando
sob nomesfalsos, Ienko e.Schmidt precisam se

acostumar aos novos tempos sem perder o foco
na tarefa que lhesfoi incumbida.

?I3

Xbox: por assinatura
Bem - vindo ao novo mundo dos vi-fazem. E assim como nos contratos

deo games por assinatura. A Microsoft das grandes das telecomunicações, se

acaba de lançar um Xbox 360 de 4GB você por algum motivo decidir acabar

com Kinect e por apenas 99 dólares, o contrato antes dos dois anos, terá de
mas não é tão simples. É preciso assi- pagar uma multa provavelmente bem
nar um contrato de dois anos de servi- salgada. Mas não esqueça que se tives

ço da Xbox Live e pagar 15 dólares por se comprado o console normalmente
mês e depois de tudo pago o console teria de pagar pelaXbox Live separada
sairá por cerca de 100 dólares amais do mente e afinal de contas, tudo sairiapor
que se você tivesse escolhido comprá- bem mais do que só 100 dólares amais.
lo normalmente. Basicamente a Micro- Por enquanto, tal novidade só rola nos
soft acha que pode fazer o mesmo que EUA e em lojas exclusivas da Microsoft.
as prestadoras de serviços telefônicos Será o fim da pirataria?

Vem aí God
ofWar:

Ascension
I

Todd Papy, diretor de God ofWar: As
cension, tem usado sua conta no Twitter

para divulgar detalhes sobre o jogo. O tí
tulo antecede o God ofWar original, será
exclusivo para o PlayStation 3 e ainda não

possui data de lançamento,
Ascension promete ser tão longo

como o primeiro game da série e terá

.

uma jogabilidade e uma ambientação si
milares aos dois jogos originais. Por outro
lado, o jogo terámais cores que o terceiro
e suporte aTVs 3D. Kratos teráummode
lo e roupas que o farão parecer mais novo
e 'há diversas melhorias na animação e

no sistema de detecção de colisões. Uma

nova tecnologia simulará o movimento
das roupas, cabelo e pele, com efeitos de
luz e sombra. O jogo terá mais destruição
de cenários, e grande variedade de locais.

O combate e o inventário foram mo

dificados, e agora há novos puzzles e

mini-games. Também podemos esperar
novos e'criativos itens. A movimentação
será mais precisa e agora há uma nova

maneira de escalar paredes. Para finali
zar' God ofWar: Ascension terámais con
trole sobre a câmera, mas não será um
controle completo, e sÍln algo que permi-

'

tirá visualizar melhor os cenários e o que
acontece à sua volta.

Family Guy: Back to the Multiverse
Após o recente vazamento da loja

Amazon, a Activision e a 20th Century
Fax anunciaram oficialmente a pro
dução do jogo Family Guy: Back to the
Multiverse. Se a Amazon estiver certa, o
título chegará em 25 de setembro deste
ano, para Xbox 360 e PlayStation 3. Aqui
no Brasil, o desenho é conhecido corno

Uma Família da Pesada. Family Guy:
Back to the Multiverse irá se inspirar em
um dos episódios mais populares da
série, chamado Road to the Multiverse.
Nele, os personagens Brian e Stewie via-,
jam por outros Universos, alguns com

pequenas diferenças em relação ao deles
e outros completamente diferenfes.

.
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Ontem e Hoje
ARQUNO HISTÓRICO

EDUARDO MONTECINO

� imagens acima registram a rua Luiz Sarti, no
bairro Nereu Ramos, na década de 1980. Hoje a via
é pavimentada e bastante movimentada. Ao lado

esquerdo podemos ver a torre da Igreja Católica

Contabilidade

www.çumz.com.br gumz@gumz.com.br

(41)33l"1-4747 IJMD PARCfRIA QUE DÁ CEIUO. Desde 1978

1968

Soviéticos em SC
Emmaio de 1968, o Correio do Povo publicou amatéria que dizia: "Bar

cos soviéticos em atividades operacionais de pesca de arrastão foram loca
lizados no litoral catarinense em frente à ilha de São Francisco. A denún
ciaparte da Federação das Indústrias, que acaba de solicitarprovidencias
às autoridades brasileiras, de vez que aqueles barcos estão prejudicando
as atividades das embarcações nacionais. Por suavez, o presidente do SIP
disse não ser a primeira vez que tais tipos de incursões sãofeitas nas cos
tas brasileiras, lembrando o episódio da pesca das lagostas, levada a efeito
noNorte do país, por embarcações francesas. Disse ainda que a admissão
de tais fatos sem a punição dos infratores será evidentemente o mesmo

que renunciaraos direitos sagrados conferidos à pátria brasileira".

AGORA
'ESTAMOS TODOS

JUNTOS
OI

Lunenâer �z.!�z. C
Grupo Lunelll

*

Lunelli }\aldlZ<?O/.*

Pelo Mundo

1933

:Fundação do FelToviário Atlético .Clube
FerroviárioAtlético Clube é um clube de futebol da cidade de Fortaleza, Ceará. Fundado
por operários ferroviários em 9 demaio de 1933. O time é símbolo da democratização do
futebol nacional e precursor do profissionalismo no futebol cearense. O Ferrão, como é

conhecido, é um dos três grandes clubes do Estado. Sua torcida é conhecida pela simpatia
e lealdade ao Tubarão da Barra. Entre as organizadas se destacam a torcida Falange Coral e
aUltra Resistência Coral.Seu uniforme principal é camisa branca com duas faixas horizontais
(vermelha e preta) na altura do peito, calção branco e meias brancas. O mascote do time é
um tubarão. Seu estádio,Vila Olímpica Elzir Cabral, tem capacidade para 5.500 pessoas.

1982

Te� Rodoviário Tietê é inaugurado
o Terminal Rodoviário Tietê é o maior daAmérica Latina, e o segundo maior do mundo,
superado apenas pelo Terminal Rodoviário de Nova Iorque. Situado na cidade de São

Paulo, foi inaugurado em 9 de maio de 1982, durante a gestão do gover;nador Paulo Maluf,
para substituir o antigo TerminalRodoviário da Luz, que estava saturado. Está localizado
naAvenida Cruzeiro do Sul, no bairro de Santana, zona norte da capital paulista. O acesso

pode ser feito pela Estação Portuguesa-Tietê do Metrô. Compreendendo uma área de
120milmetros quadrados, esse terminal funciona 24 horas por dia e atende a 21 Estados
brasileiros. São 65 empresas rodoviárias, 135 bilheterias e 304linhas.de ônibus. Em 2007,
o terminal registrou o movimento diário de 66mil pessoas.

Personagem histórico

Antonio Bernardo da Costa Cabral

Nascido em 9 demaio de 1803, foi o primeiro con
de e primeiro marquês de Tomar. Mais conhecido

por Costa Cabral, Antonio Bernardo da Costa Cabral
foi um político português que, entre outros cargos e .

funções, foi deputado, conselheiro de Estado efeti

vo, ministro da Justiça e Negócios Eclesiásticos, mi
nistro do Reino e por duas vezes presidiu ao Minis
tério. Defensor da Revolução de Setembro de 1836, a
sua conduta política evoluiu num sentido mais mo
derado e, depois de nomeado administrador de Lis

boa, foi o principal obreiro da dissolução da Guarda
Nacional. Durante o seu primeiro mandato na presi
dênciadoministério empreendeuum ambicioso pla
no de reforma do Estado, lançando os fundamentos
do moderno Estado português. Foi uma das figuras
mais controversas do período de consolidação do re
gime liberal, admirado pelo seu talento reformador,
mas vilipendiado e acusado de corrupção e nepotis
mo pormuitos. Sua figura preponderante na política .

portuguesa durante a primeira fase da monarquia
constitucional permitiu afirmar que em torno dela

girou toda a política de consolidação institucional do
liberalismo que caracterizou o reinado de D.Maria II.
Foi, a partir de 1841, Grão-Mestre daMaçonaria.

Costa Cabral foi um político
português tido como uma

figuralcontroversa
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ponto de Vista
Raphael Rocha Lopes, advogado e professor

Justiça que tarda, falha
'Ddito popular nos diz que "a

Justiça tarda, mas não falha";'
Normalmente ouve-se isso quando
alguém degusta o nem sempre tão
saboroso prato frio davingança.Ain
da que avingança tenha sido "divina"
ou feita por terceiros. É, a bem da re

alidade, um prêmio de consolação
que a (outrora) vítima se dá. Nada
mais do que um compensador, ain
da que psicológico, por algo .que so

freu ou por algumamaldade que viu
avítima da "Justiça tardia" sofrer. Um

jeito mais, pomposo de dizer "aqui
se faz, aqui se paga", que soa sempre
maisexplicitamente vingativo.

Entretanto, se enveredarmos

pelo caminho da justiça legal, aquela
do poder judiciário, dosmagistrados,
desembargadores, ,'ministro�, dos
oficiais de justiça e demais serventu
ários, vejo-me bem-mais tendente a

concordar com o emblemático juris
ta Rui Barbosa, Principalmente por

,

ser, eu, um operador do Direito.
Ele, já no 'seu tempo, ensinava

que "A justiça atrasada não é justiça,
'senão lnjustíça qualificada e 'ma

nifesta". � justamente isso; a justiça

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

'que demora a chegar é uma injustiça
qualificada e manifesta, pois deixa o

'

detentor do Direito ria expectativa,
mergulhado no imenso mar da frus
tração. E, não raro, morre afogado
nessa imensidão de águado descaso.

Quantas vezes se fica 10, �O
anos aguardando uma solução de

litígio e o resultado favorável é divi
didó eritreos filhos ou netos?

Que Justiça 'é esta? Justiça com
"j" minúsculo. Justiça assassina,

,

cruel, 'fria, alheia 'à realidade, ao

mundo, às ·necessidades dos cida
dãos. Principalmente dos cidadãos
comuns e pobres. Que desembar-:

gadores são esses que não buscam

soluções realmente eficazes para os

problemas que se amontoam nos

fóruns do Estado inteiro? Desem

bargadores encastelados nas torres

dos tribunais sem ouvir os gritos e

lamentos'dos populares desespera
dos pelas ruas.

Que poder judiciário é esse (com
iniciaisminúsculasmesmo) que per
mite magistrados com muita von

tade de trabalhar matarem-se aos

poucos com varas atulhadas com

três; quatro, cinco, dezmil processos
em andamento?Que permitemagis
.trados com sérias acusações de des
vios ascenderem profíssíonalmentet
Que não ouve as cachoeiras que se

formam dentro dos fóruns em dias
de tormenta, quando juízes têm que
fazer ginástica para salvaguardar os
processos da água? Que deixa, como
está hoje em Iaraguá do Sul, quatro
magistrados titulares para seis varas,

quando, pelo mínimo, de decência,
deveria ter "pelo menos dois juízes -

por vara?
. Que concebe que uma

'

petição demore três meses para ser

distribuída?Que privilégios são esses

que autorizam dois Illeses.de férias
por ano aos magistrados com tantos

processos se acumulando?

Que tribunal, poder' judiciário,
desembargadores, servidores públi
cos (sim, porque os desembargado
res.também são, apesar de alguns se

acharem acima .disso) são esses que
, nos fazem óuvir, em voz cândida,
quando se reclama das goteiras ou '

da falta de servidores, que não têm

.verbas ou não há juízes? A popula
ção? Ah, o povo é só um detalhe...
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Apontamento: 2Ó8578/2012 Sacado: A ANGELDN! & CIA LIDA Endereço: R BARAO RIO BRANCO
732 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: TNT MERCURJO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S
Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: RJR53886 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 372,62 Data para
pagamento: 09 de maio de 20l2Valor R$26,64 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 321,82 - Juros:
R$ 3,54Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 208434/2012 Sacado: ANANIAS DE lABERNARDA Endereço: RUA FRANCISCO DU

TRA, 609 - AMIZADE - laraguã do Sul-SC - CEP: 89255-803 Credor: INFRASUL - INFRAES'IJlU1URA
'E EMPREENDIMENT Porrador.- Espécie: DMI - No'TItulp: 0186787011 - Motivo: falta de pagamento',
'{alar: R$ 156,56Data parapagamento: 09 de maio de 2012ValorR$23,65Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 97,75 - Juros: R$ 0,55 Emolumentos: R$I1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20, Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 208618/2012 sacado: BRlNQ COM PRESENTES LIDA - ME Endereço: RUA JOSE NAR

LOCH 2382 - TIFAMARTIS - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89253-790 Credor: NlLOTOZZO & CIALIDA
Portador: - Espécie:DMI- N°Titulo: 398659-1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 178,97 Data para �

pagamento: 09 de maio de 2012Valor R$23,50Descrição dos valores: Valor do.título: R$122,62 - Juros:
R$ 0,40 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65
_______________________________ ::. : ------------------_.:'1._--------------------------------- _

Apontamento: 208668/2012 Sacado: ClASSIC PNEUMATICOS IJDA Endereço: RUA JOAO pfA
NINCHECK 481 SL 01 - JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89252-220 Credor: INFOX RECUP E COM DE

PARACHOQUES IJDA Portador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 160 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 1.054,60,Data para pagamento: 09 de maio de 2012Valor R$27,09 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 998,60 - Juros: R$ 3,99 Emolumentos: R$ ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 208537/2012 Sacado: CONFECCAO SR IJDA ME, Endereço: R DOMINGOS SANSON

ISO - Jaraguádo Sul-se - CEP: 89256--180Credor: EXCIM IMPOIITACAO E EXPOIITACAOSA Portador:
- f.:;pécie: DMI- N°Titulo: 394506/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.796,43 Data para paga
mento: 09 demaio de 2012Valor R$43,96 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 2.722,00 - Juros: R$
20,86Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10. Condução: R$ ?,!,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 208570/2012 Sacado: DOUGlAS RICARDOWOLF STANGE Endereço: RUA DOMIN
GOS RODRIGUES DA NOVA 264 - CENTRO - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89251-640 Credor:HYGIE SYS
TEMS COML E DIST IJDA Portador: - Espécie: DMi - N°Titulo: 6231/1' - Motiyo: falta de pagamento
Valor: R$ 839,30 Data para pagamento: 09 demaio de 2012Válor R$29,64 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 785,SO -Iuros; R$ 6,54 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

'
'

Apontamento: 208365/2012 Sacado: DUFORT IND, METAllCA IJDAME Endereço: roMAZ FRANCIS
CO GOES 355 -Jaraguá do Sul-se - CEP: 89252-170 Credor: OXIMlX COMERCIO DE GASES IJDAME
Portador: - Espécie: DMI- N' Titulo: 025474 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 630,85 Data para
pagamento: ()9 de maio de 2012Valor R$24,44 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 577,SO - Juros:

, R$1,34Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:R$14,71
________________________________________ .. ..A.

----,------------- ,

PAUlA 60 - laragúã do Sul-SC - CEP: 89254-710 Credor: FXfORI SERVICOSDE COBRANCAS EMPRE
SARIAIS tIDA Portador: - Espécie: CM - N°Titulo: 900003 8 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
2.665,61 Data para pagamento: 09 demaio de 2012ValorR$72,64.Descrição dos valores: Valor do título:
R$2.562,SO - Juros: R$ 49,54 Emolumentos: R$I1,60, -I')lblicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$16,27 ' ,

,

'

Apontamento; 208696/2012 Sacado: ESTIilllA MODAS Endereço: RUA JOAQUIM FRANCISCO DE
PAUlA 60 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-710 Credor: FlITORI SERVICOS DE COBRANCAS EMPRE
SARIAIS IJDA Portador: - Espécie: CH - N° Titulo: 900004 6 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$

• 3.195,93 Data para pagamento: 09 demaio de 2012ValorR$65,46 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 3.100,00 - Juros: R$ 42,36 Emolumentos: R$I1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: lJ$ 23,20
- Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 208425/2012' Sacado: FRANCISCO CARLOSoFARJAS Endereço: RUA FRANCISCO DU
TRA, 410 - JARAGUADO SUL--SC - CEP: 89255=803 Credor: INFRASUl- INFRAESTRU1URAEEMÍ'RE
ENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0186784011 -; Motivo: falta de pagamentoValor: R$
221,62 Data para pagamento: 09 de maio de 2012Valor R$24,02 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 162,44 - Juros: R$ 0,92 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 208296/2012 Sacado: I-IERYKSENWALDYR, KAUE FREYJANSEN Endereço:RUAJOAO
PlANINCHECK 1212 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-220 Credor: MARMORARIA MULLER LIDA
Portador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 682-03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 481,57 Data para
pagamento: 09 de maio de 2012Valor R$24,66 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 428,00 - Juros:
R$ 1,56 Emolumentos: R$I1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 .Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71
-------------------------------------------------------------------_._------------------------------------------------ ...

Apontamento: 208665/2012 Sacado: KARlNEPRISCIlA GROSSKOPF Endereço: RUAARMANDO FREN
JEL 2108 - laraguá do Sui-$C - CEP: 89250-000 Credor: SANTOS E AMARANTE COMERCIAL IJDA ME
Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 000296002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 165,17 Data para
pagamento: 09 de maio de 2012Valor R$23,52 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 105,00 - Juros:
R$ 0,42Emolumentos: 1l$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 22,45

.

Apontamento: 208649/2012 Sacado: lA BELI.A INDUSTRIA E'COMERCIO DE Al1MENT Endereço:
RUAVICIDR ROSEMBERG 819 - JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89252-400 Credor: COOP DE ECON E
CREDITO M1.j1U0 DOS Portador: AVDISTRIBUIDORA DE EMBAlAGENSUDA Espécie: DMl� N°
Titulo: 1395 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 315,55Data parapagamento: 09 demaio de 2012Va
lor'R$24,22 Descrição dos valores; Valor do título: R$ 258,48 - Juros: R$,l,12 Emolumentos: R$ll,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65
-------------------------.:.-----,-----------------7-----------------------------------------------..:---------------------

Apontamento: 208403/20i2 Sacado:MARCIO PACHECO Endereço: RUADRWALDEMIROMAZURE
CHEN 878 AP 11 - JARAGIJA DO SUL-se - CEP: 89251-830 Credor: CENTRO FORM COND LES IJDA
EPP Portador: - Espécie:DMI-N°Titulo: 29914 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 223,46Datapara
pagamento: 09 demaio de 2012ValorR$25,30 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 174,00 - Juros:
R$ 2,20 Emolumentos: R$�I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,%
----------------------------�-----------------------------------------1-----------------------------------------------

, Apontamento: 208422'/2012 Sacado: ODILON DE AVIlA PEREIRA Endereço: RUA AoEUNA KLEIN
EHLERT 289 - JARAGUA DO SUL--SC - CEi>: 89254-837 Credor: INFRASUL - INFRAFSIRU1URA E

,pMPREENDIMENr Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 0176800017 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 2li6,53 Data parapagamento: 09 demaio de 2012Valor R$24,28 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 209;40 - Juros: R$1,18 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 18,65 •

, Apontamento: 208438/-2012 Sacado: PAUÍ.D ALVES TENORIO Endereço: RUA FRANCISCO DUTRA,
170 - AMIZADE -; Jaraguá do Sul-se - CEP: 8�255-803 Credor: INFRASUL - INFRAESTRU1URA E EM
PREENDIMENT Portador: - Espécie:DMI - N° TIt1!1o: 0186m011 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 156,56 Data para pagamento: 09 de maio de 2012Valor R$23,65 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 97,75 - Juros: R$ 0,55Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 208367/2012 Sacado: DUFORT IND.METAllCAIJDAME Endereço: roMAZFRANCIS
CO GOES 355 - Jaraguá do SulcSC - CEP: 89252-170 Credor: OXIMlX COMERCIO QE GASES troA ME
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 025480 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 332,47 Data para
pagamento: 09 de maio de 2012Valor R$23,56Descrição dos valores: Valor do título: R$ 280,00 - Juros:
R$ 0,46 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

, ,

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

Apontamento: 208571/2012 Sacado:'STILUS COM DE ROUPAS E ACESSORIOS II Endereço: RUA
, PASTORALBERTO seHNEIDER 699 - JARAGUA DO SUL - CEP: 89263-000 Credor: ROBE BEUECON
'fECCOES IJDA EPP Portador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 3056.4/04 " Motivo; falta de pagamento
Valor: R$ 461,83 Data para pagamento: 09 de maio de 2012Valor IÍ$25,37 Descrição dos valores:- Valor

, do titulo: R$ 401,3,0 - Juros: R$ 2,27 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 .Condução;R$
23,20 - Diligência: R$ 20,96

'

Apontamento: 208396/2012 Sacado: CAMAM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO IT Endereço:
REXP.GUMERCINDO DA SILVA, 90 SL 90 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-000 Credor: IVIANNES

_

MANGUEIRASV IJDA Portador: - Espécie: DMI • N°Titulo: 0527470101'- Motivo: falta de pagamento
Valor: R$. 525,48 Data para pagamento: 09 de rnaío de 2012Valor R$25,47 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 475,85 - Juros: R$ 2,37 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

,

'

Apontamento: 208437/2012 Sacado: EDIVAlDO AN1DNIO VElASQUE Endereço: RUA FRANCISCO
DUTRA, 560 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-803 Credor: INFRASUL - lNFRAFSTRU1'IJRA E EMPRE
ENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0186757011- Motivo: falta de pagamento valor: R$
156,56 Data para pagamento: 09 demaio de 2012ValorR$23,65 Descrição dos valores: Valor do titulo:
R$ 97,75 - Juros: R$ 0,55 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 20,96
'

Apontamento: 208669/2012 Sacado: ESCOlA INFANTILGIRASSOL ITOA Endereço: RUA BAIÍAo DO
RIO BRANCO 611 - JARAGUA DO sin-sc - CEP: 89251-400 Credor: PARATI SA Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 1302404 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 236,95 Data para pagamento: 09 de
maio de 2012ValorR$23,66Descrição dos valores: Valordo titulo: R$189,13 - Juros: R$ 0,56Emolumen
tos: R$11,00 - Publicação edital; R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96
----------_.:_---------------------------.;-----------.:;----------------:-----------------------------------------'----

Apontamento: 208685/2012 Sacado: ESTRElA MODAS Endereço: RUA JOAQUIM FRANCISCO DE

-----�---���-----------------.�-�--------------�---.-------�.-.--------------------------------------�----------r-�---

Apontamento: 208263/2012'Sacadb:1FSCOMUNIeA,CAOVISUl\LIJDA Endereço: RTHERFZITAME
NEGOTI1ROCHA 12 - Iaraguã do Stil-se - CEP:'89254-552 Credor:-5IPAR COMERCIO DEPARAFUSOS
E FERRAMENTAS IJDA Portador: - Espécie: DMI- N°Titulo: 111133485 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 72,SO Data para pagamento: 09 de maio de 2012Vrilor R$23,23 Descrição dos valores: Valor

'

do título: R$17,24 - Juros: R$ 0,13 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:'R$
23,20 - Diligência: R$17,83 .

' ,

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jomal "Correio do Povo", na data de
09/05/2012. Jaraguá do Sul (SC), 09 demaio de 2012.

Tabelionato deProtesto Griesbach
Total de tltulos publicados: 22

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

;

o Sindicato dos Trabalhadores nas 'Indústrias da Construção e· do
Mobiliário de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá, Schroeder e Mas

saranduba.' convoca todos os seus associados em pleno gozo de >

seus direitos sindicais, para reunirem-se em Assembleia Geral OrEJi

nária, que realizar-se-á no dia 19 de mala de 2012, às 8 horas, em
primeira convocação, e às 8 horas e �O minutos, em segunda convo-

'cação, com qualquer número de associados presentes, em sua sede

social, na Rua Presidente Epitácio Pessoa, 345, Centro, na cidade de

Jaraguá do Sul SC, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Leitura; 'discussão e votação por escrutínio secreto, do relatório da
diretoria e balanço financeiro, referente ao exercício de 2011, junta
mente com o parecer do Conselho Fiscal.

Jaraguá do Sul, SC, 09 de maio de 2012

Helenice Vieira dós Santos - Presidente

REPÚBLICA FEDERATlVADOBRASIL-ESTADO DESANTACATARINA
Tabelionato do Município e Comarca deGuaramirim - CHRISTA INGEHIlLEWAGNER, Interventora

,

Rua28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedo
res intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à

possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto
correspondente.Apresente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou paganem) ser(em) desconhe
cidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou fortem)"residente(s) ou domiciliada{s) fora da Circunscrição Geográfica da
Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fomecido pelo apresante, tudo em conformidade
com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos doCNCGJ.

Protocolo: 30800, Sacado: ANTONIO MARCOSENGE�CPF: 730.076.339-15 Endereço:RuaArmideDelaiWeber na s/n, Avai, _

89270-000, Guaramirirn Cedente: CONFORMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS UDA CNPJ: 10.663.510/0001�00 Número do Título:
'

012711-01 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:BANCO BRADESCOSA DataVencimento: 23/04/2012
Valor: .291,25 Liquidação após a intimação: R$I1,OO, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

'

-

.

Protocolo: 30820 Endereço: Rua Annide DelaiWeber na s/n, Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: CONFORMAQ MAQUINAS E
FERRAMENTASUDACNPJ:,10.663.510/ooo1-00Número do Título: 012788-01 Espécie: DUplicata deVendaMercantil por Indicação '

Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 25/04/2012 Valor. 295,52 Líquidação após a intimação: R$ 11,60, Condu-
ção: 'R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

'

Protocolo: 30869 Sacado: AUTO MECANICA KM 57 EIDA CNPJ: 03.243.777/0001-75 Endereço: Ródovia BR 280, Km 56 - ao lado
do Rei das Cruzetas na 12678, Centro, 89270-000, Guaramirirn Cedente:' BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTALTDA CNPJ:
01.097.783/0001-36 Número do Título: 40120682 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndícaçãoApresentante: BANCO SAN
TANDER (BRASIL) SA DataVencimento: 25/04/2012 Valor: 188,31 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Qili-
gência: R$ 23,20, Bdital; R$ 15,00

'

.
.

-�---------------------':'-----------------------�------------------------------------------------------------------------------�--_
...._-----_---------------

Protocolo: 30438 Sacado: GESSICA HELENA DE BORBA CPF: 068.888.629-92 'Endereço: Rua Hennínio Stringari na 1529, Corti
ceira, 89270-000, Guaramirim Cedente: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE UVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE GUARAMIRIM
- CREVISCCNPJ: 10.143.743/0001-74Númercdo'Iftulo: 00.2/0001 Espécie: DuplicatadeVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
BANCODO BRASILSA - AGENCIAGU�DataVencimento: 14/04/2012 Valor: 305,00Liquidação após a intimação: R$I1,60,
Condução: R$ 22?6, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 30973 Sacado: jNDUSTRIA E COMERCIO OE MADEIRAS ZAPA IJDA CNPJ:. 05.118.96110001-19 Endereço: Estrada Pri
meiroBraço do Norte na sltv, Primeiro Braço do Norte, 89108-000, Massaranduba Cederite: EP.E PilESTADORADE SERVICOS IJDA
MECNPJ: 04.159.7231<8001-,99Número doTítulo;_0140-D Espécie:Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO
DO BRASILSA: AGENCIA GUARAMIRIMD!!taVencimento: 27/04/2012 Valor: 1.200,00 Liquidação após a intimação: R$I1,60, Con-
dução: R$ 77,43, Diligência: 'R$ 35,60, Edital:R$15,00 '

,
'

Protocolo: 30833 Sacado: 10ELCIO SALAMUCHA CPF: 043.760 . .259-17 Endereço: Estrada Iacu-Açu na s/n, Iacu-Açu, 89270-000,
Guaramirim Cedente: GR3 COMERCIO DE FERRAGENS LIDA ME CNPJ: 11.510.538/0001-62 Número do Título: 0105/12 Espécie:
Duplicata de VendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO,SA Data Vencimento: 25/04/2Q12 Valor: 4.664,72
Liquldação após a intim,ação: R$ q,60: Condução: R$ 7,20, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ ,15,00
----:---_-----------------------�---------------------'----------------------------------------------------------------------------------_:�-----------------
Protocolo: 30992 Sacado: MADEIRElRAPEijUZA ITDACNPJ: 83.109.223/0001-19 Endereço: Estrada Massarandubinha na s/n.Mas
sarandubinha, 89l08-000, Massaranduba Cedente: COMFWRESTA CIA. CATARlNENSE DE EMPREENDIMENTOS FWRES1AlS
CNPJ: 84.72-1.224/0001-82 Número doTítulo: 35062 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASILSA - AGENCIA GUARAMlRIMDataVencimento: 28/04/2012 Valor: 15.312,51 'Liquidação após a intimação:R$ll,60,Condu
ção: R$ 66,32, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
------:-------------------------;-------_

.._-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 30669 Sacado:,MAlRA EUSIANE STENGER CNPJ: 13.775.830/0001-32 Endereço: Rua Apolonia Schimitz nO 66. Nova

Esperança, 89270-000, Guaramirirn Cedente; CMR INDUSTRIA E COMERCIO UDA CNPJ: 61.558,03,7/0001-24 Número do Tí- ,

tulo: 0003296205 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. Data Vencimento:
16/04/2012 Valor:375,66 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: B$ 23,20, Edital: R$15,00
---------_ .. __ ---------------,----------:-------�-�-----�----�--_:._-------------------------------------------------------------------------------------_-.;.--

Protocolo: ;10855 Sacado: MARlAREÍNILDEMARTIN! BErrONlME CNPJ:00,762,387/0001-13 Endereço: Est. Geral BraçoCampinas
na S/N, Braço Campinas, 89108-000, Massaranduba Cedente: L. A.,TMPORD\CAO E EXPORD\CAOOE PRODUTOS QUIMlCOS LIDA
CNPJ: 09.656.963/0001-12 Número do Título: 8852-B Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante.JfàllUNI
BANCOSA DataVencimento: 16/04/2012,Valor: 1.471,25 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$
35,60, Edital: R$15,OÓ

"

'

.

----------------------------------------------;;.----------------:--------------------._----.:.-------------------------r----------------------------------------

Protocolo:,31003 Sacado: MOACIRpRIBOSKI CPF: 018.100.989-71 Endereço: Estrada-Geral Massarandubinha rl° s/n, São Miguel,
89108-000, MassarandubaCedente:ARNO FRANCISCODERETI1 ME-CNPJ: 86.72.7.989/0001-55 Número doTítulo: 000000955 Espé
cie: DuplicatadeVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento:
30/0412012 Valor: 531,00 Liquidação após a intimação: jl$11,00, Condução: R$ 66;32, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

;;�;���i�;-;0593-&�d�;MO�GUP-iMNWs-m;Ã�c�pj:-�;.-m;.�i;-iõOOi��õ-�d���;������-�;�i��;::;;-��
4517, Centro, 89275-000, Sehroeder Cedente: DI COMUNICAÇOES E EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS CNPJ: 03.658.136/ooo1-8i Nú
mero doTítulo: 0000269205 Espécie; Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: ,BANCO BRADESCO SA. DataVenCi
mento: 20/04/2012 Valor: 1.248,94 Liquidação após a intimação: R$I1,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
___L : '- � .. _. _

Protocolo: 30649 Sacado: PAPElARIAMARECHAL ITDACNPJ: 04.976.342/0001"00 Endereço: RUAMARECHAL CASTEW BRANCO
na 7197, CENTRO, 89275-000, Schroeder Cedente: REVAL ATACADO DE PAPEl.ARIA IJDA CNPJ: 52.434.156/0001-84 Número do
Título: 01 767627B' Espécie; Duplicata deVenda Mercantil po� Indicação Apresentante: BANCO 00 BRASIL SA,- AGENCIA GUARi-
MIRIMDataVencimento: 17/04/2012 Valor; 264,91 Liquidação apósa intimação: R$I1,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: ,R$ 35,60,
Edital: R$15,00 '- •

-----�--------------------.------------------------------:-----------_.--�--------------------_._-------------------,:------�--------------------------------

Protocolo: 30928 Sacado: ROTA 100 TRANSPORTES IJDA CNPJ: 06.221.314/0001-09 Endereço: Rodovia BR 280, km 55,5 no s/n,
Centro, 89270,000, Guaramirim Cedente: ESCRITORIO CONIABIL MARllAN UDA CNPJ: 84.436.096/0001-25 Número do Título:
92692 Espécie: DuplicatadePrestação deServiçosApresentante: CAIXAECONOMlCAFEDERALDataVencimento: 20/04/2012 Valor:
2.628,80 Liquidação apósa intimação:R$11,60, Condução:R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

fu;t�I�;3;;;-��d�:-SOCffiDmE-ESroiITNÃ-EREcREÃTNÃ:SCHROEDER-ill-cNPi:-�.������-/-OOOi:��-�d�;��;R��·��" ,

rechal Castelo Branco na 4517, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ:
92.702.067/0001-96 Número doTítulo: 759AEspécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO'BRADEStO
SA DataVencimento: 20/04/2012 Valor; 2.150,00 Liquidação após a intimação: R$ll,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$15,00

� �,'
________________________________ .c ._: , ., : _

Protocolo: 30864 Sacado: SOCIEDAÍlEWM SERVIÇOS DE JARDINAGEM IJDAME CNPJ: 07.410.662/0001-89Endereço: EstradaTIbagi
nO sn, Guamiranga, 89270-000, Guaramirim Cedente: IMAKOFICINA DE TRATORES IJDA CNPJ: 78.833.506/0001-79 Número doTí
tulo: 000134 fspécie: Duplicata dêVenda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK BRASlL SA. - BANCO MULTIPLO�ia
Vencimento: 23/04/2012 Vrilor: 169,00 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

;;�;��i�-�OOã3��d�:-roKEZERO-ESi_AMPMüÃE-éÕNFECÇÕF5-iIDÃOOJ;-i����:;��/�-;����d���.-R��-CI��di�T���
zelli nO 1889, Vua Amizade, 89270-000, Guaramirim Cedente: MUNDIAL QUADROS E DESENHOS ITDA CNPJ: 06.272.02910001-09
Número doTítulo: 735 04/04 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante: CAIXAECONOMICAFEDERALDataVencimento:

,

20/04/2012 Valor: 1.163,50 Liquidação após a intimação: R$11,00, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
-.;--------�-�--------------------------'l'---------------- \,. �_� H • _,.. ...------

Protocolo: 30888 &!cado: USINAGEM SAFANElll ITDA ME CNPJ: 14.765.231/0001-09 Endereço: Rua Alto Guarani'Mirim no s/n°, ,

Guarani Mirim, 89108-000, Massaranduba Cedente: BANCO DO EStAQo DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ: 92.702.067/0001-96
Número do Título: 1 042973 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCOSA DataVenci
mento: 27/04/2012 Valor: 1.730,29 Liquidação apósã intimação: R$I1,OO, Condução: R$ 44,10, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
------------------------------------------------------------ ....---------_._-'--------------------_-------------------------------_._-----------------------
Protocolo: 30658 Sacado:VAIDffiUllERCNPJ: 14.296.630/0001-60 Endereço:Avenida 7 de Setembro na 566, Centro, 89108-000,Mas
saranduba Cedente: DISTRIBUIDORAOPA BIERUDA CNPJ: 85.155.976/0001-96 Número do Título: 0016958·03 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento: 21/04/2012
Valor: 288,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
______________ � • .: •

w

.... _

Protocolo: 30966 Sacado: VICK ElITRACAO DE SAIBRO IJDA CNPJ: 10.988.980/0001-36 Endereço: Rodovia se 413110 slt», Não In
formado, 89270-000,Gu� Cedente: BANCOV1PALCNPJ: 09.526.594/0001-43 Número .doTítulo: ,1737 Espécie:Duplicata de
VendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODOBRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 29/02/2012. Valor:
1.542,00 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 5,00, Dílígência; R$ 23,20, Edital: R$15,00

.

Guaramirím, 09 demaio de 2012.
'

,

CHRISTA INGEHILLEWAGNER, Interventora
,
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Comunidade pede
,

.

ações de prevenção
, ,

-

Segundo a moradora IraciWíckert, em 2011

ocorreram três enchentes naquela região

Moradores, Vilmár Delagno
lo, explica que são cerca de 50

moradores atingido pelos ala-

Moradora do loteamento gatnentos no loteamento Giras

Girassol, no bairro Santa sol. Ele 'ressalta que' esse é um

Luzia; há 15 anos,' IraciWickert, dos principais problemas' da
53 anos, conta que em 2011 en- região, e os danos causados pe
frentou três situações difíceis, las chuvas frequentes deixaram'

<,

em-que teve que levantar todos marcas de destruição no bairro.
,os móveis de casa por causa' Delagnolo mostrou à repor-
dos alagamentos. 'Ehi explica o tagem do OCP um dos locais

problema é comum na região, na 'qual o asfalto foi arrancado
e que quando chove forte já se pelas chuvas de 2010 e até ago-
previne. ra não teve manutenção. IIJá

'

Segundo o censo 2010 do 'en�ei diversos pedidos para a

.

IBGE, o bairro Santa Luzia ,prefeitura' e não tive retorno",
.tem cerca 1.783 habitantes. O explica.
Presidente da Associação de Segundo o diretor de Obras

JARAGUÁ DO SUL

Sarnira Hahn

e Serviços Públicos, Alcides'

Donat, o problema acontece .

devido'a uma vala no.local, que
era utilizada para irrigação de '

arrozeiras. Donat explica que
em fevereiro, após a pavimen
tação da via Arthur Ropelato,
esse córrego foi limpo, mas até
o momento não há nenhuma

ação da prefeitura para uma

solução definitiva que. evite os'

alagamentos.

Os danos
'causados

pelas chuvas
&equentes ,

deixam marcas

de destruiç_ão
no bairro.

Já enviei diversos
pedidos para a

prefeitura e não _ ,

,tive retorno.

Mlo'bilidade '

Acostamento

,

e 'sinalização
Delagnolo alerta também

para a falta de acostamento
,

,
na rua 'Carlos Frederico Ra

mthum, principal do bairro.
Ele conta que já.aconteceram
duas mortes no local e que
em vários trechos, as faixas

,

que sobram para o pedestre
não recebem manutenção e

estão cheias de mato. IIÉ um

perigo para as crianças que
saem da escola", afirma o

presidente. .

Mãe de dois filhos; a aten
dente Meri Farias, 35 anos,

conta que fica muito preo-.
cupada cOIll o� .filhos, Ela
conta que o horário do meio'
dia é, o mais complicado, na

, qual o movimento é maior. '

110 acostamento é muito im

portante. Todo lugar deveria'
ter", diz a mãe. Já o empre
sário Cesário Sevegnani, 50

, anos, ressalta a falta de sina

lização na rua Arthur Rope
lato. lias carros vêm em 'alta

velocidade, em' menos de,
três meses já aconteceram
dois acidente", lembra. .

INSEGUllANÇA NO TRÂNSITO Moradores 11:0 bairro Santa Luzia reclamani da falta de acostamento na via principal

.
,

.

Vilmar Delagnolo,
Presidente da

Associação de

Moradores

Sexta-feil748, Sall.ta.

Procissãomobiliza.400 fiéis todo ano
Semmuita divulgação, o bairro realiza

todos os anos, na Sexta-Feira Santa, uma
procissão de dez quilômetros. A subida
da serra de.Santa Luzia inicia às 4h napri - ,

meira capela, e encerra às 8h na Capela '

'de Nossa Senhora dasGraças. Segundo
, Delagnolo, nos anos antedares a via sacra

, reuniu cerca de 400 fiéis a cada ano.
O presidente explica que o bairro pos

sui boa estrutura.Hoje a localidade tem

posto de saúde, a .creche Daniel Carlos
Pretti e a escola Elza Granzotto Ferraz.

,
Um difer�ncial do Santa Luzia é o Mu

seu di Ferramenta' D'affari Dei Nonní.
O local guarda um verdadeiro arsenal

'

de ferramentas inventadas, fabricadas e

usadas pelos .ímígrantes italianos. Quem
mantém o local e cuida dos materiais é o
Frei Álido Rasá. O museu fica aberto de

segunda a sexta-feira das 8h às 12h.
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MUDEA DIREÇAo
JARAGUÁ DO SUL (47) 3274-0000
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m Jaraeuá do Sul: 47 3275-08,08'
"8' Av, PreléitoWaldemar Grubba, 1346 - Baependí

.

Sal. Camboriú: 47 3360-9777
Slumenau (Loja Centro): 47 3236·8000

Slumenau (Loja SR): 47 3323-7171

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

Power Imports
www.powerimports.tom.b�\_}

Preço válido até 10105/12 ou término do estoque, o Que ocorrer primeiro, para Sportage cód; P.5Z5, para pagamento à vista.
Frete de RS Z.OOO,OO não incluso para Sportage, Estoque de 1 unidade para Sportage. Garantia de 5 anos ou 100.000 Km, o Que ocorrer primeiro,
para cobertura básica, Fotos ilustrativas, Cint d

i30 Auto 2.0

53.500,00
SX4 2.0 MT

nha conferir!

2010 - Preto - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Freios ABS, Air Bag Duplo, Cd Player, Câmbio Automático.

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

New Civic Lxs 1.8 AT

46.800,00
2008 -Cinza - F1ex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Freios
Abs, Air Bag Duplo, Cd Player, Câmbio Automático, Bancos em Couro.

-

Hora Mi 2.0 Tiptronic
Fiesta Hatch 1.039.800,00
23.000,002009 - Prata - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,

Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de
Liga-leve, Cd Player, Faróis de Neblina, Computador de Bordo, Freios Abs,
Aír bag Duplo. Cambio Triptronic.

2009 - Preto - Flex - Aquecimento, Vidros e Travas Elétricas, Limpador e
DesembaçadorTraseiro, Rodas de Liga-leve, Cd Player.

s gur nç

Grand Vitara 2.0
4x4 MT

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

Zatira Elite 2.0 Aut

-48·�OO,00
.

2008 - Prata - Ftex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de liga-leve, Faróis de Neblina, Bancos em Couro, Cd P1ayer, Piloto
Automático, CâmbioAutomático, Freios Abs, 4 Air bag's.'

.

Carros Nacionais e Importados Novos e Semi-novos Revisados '. . eMa'U 11"0 I
Rua'Angelo Schioche( 80 Centro

.

I I
. 473275.1132 Fax: 473275.1132

Visite nosso site: www.mauroveiculos.com.br .' _ .........., Jaraguá do Sul SC
.

--

r
, '\
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KA 2001 ROCAM
COM OPCS

MEGANE 1.6 2007
COMPLETO

SANTANA 2003 4P
COMPLETO + RODAS 17 .

207 PASSION 2009 ALARME
AC AQ OH CD PLAYER

Rua Walter Marquardt,

� 1850 Bairro Barra do Rio Molha,

.

-,

Jaraguá do Sul · se
t:lti ltlii,u II :t; l:.tll� ,ti,ti (! ut::J,,::

,I( .. l!. Q' (1 't<i: ,('" i!1 '? "li, (I' � 'l(�'C.Ij;" ,', � ,�c _J::.;"",t.\:';,w \!!, I, C,1j"

_' � �
automóveis '

Contatos: 3372-1070 • 3370-4714 • 9125-20---

CERATO 1.6 16V MEC. 2011
R$ 52.900,00 A VISTA

HONOA CIVIC 2009
COMPLETO AIR BAG E AR

.

DIGITAL

CLlO SEO. EXPRESSION HI-FLEX
1.0 16V 4P 2007

PRISMA 2008
TRIO ELÉTRICO

SPACE FOX 2007
.

COMPLETA LIGA LEVE

,

MEGANE GRANO TOUR 2008
COMPLETO AIR BAG

AUTOMATICO

LOGAN AUTHENTIQUE HI

FLEX 1.0 16V 4P 2010
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CITROEN C4 E CITROEN C4 PALLAS.
COM CÂMBIO AUTOMÁTICO GRÁTIS.

KM 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

C3 3)(R$ 89,00 3xR$153,00 3xR$161,OO 3xR$153,OO 3x�$153,00

AIRCROSS 3xR$109,OO 3x R$174,OO 3xR$166,OO 3xR$174,OO 3xR$174,OO

C4 J C4 PAlLAS 3xR$121,OO 3xR$185,OO 3xR$166,OO 3 x.R$ 185,00 3xR$185,OO

CRÊATlVE TECHNOLQGIE:

J

1 -Preços à vista, sem troca, frete, seguro e opcionais. Citroên C4 Flex 11/12 com COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 24 parcelas com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira
especifica) + IOF. Cltroén C4 Palias Flex 11/12 com COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 24 parcelas com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com Instituição financeira específica) + IOF. Cítroên
e3 GLX 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 37,990,00 e COC realizado pelo Banco PSAcom entrada de 30% +48 parcelas com taxa deO,99% arn + IOF (pintura metálica grátis). CitroenAirCross GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de
R$ 53,990,00 e coe realizado pelo Banco PSAcom entrada de 55% + 24 parcelas com taxa 0% arn (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF (não inclui pintura metálica). TC de R$ 846,00.

i

Cohfira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. *Câmbio aotornátco-qrétls na compra das modelos: Citroên C4 e Citroen C4
Palias Okm.**CO/MP3 playere rodas de, liga leve 15" gr�tis na compra do modelo: Cttr�n C3 GLX Okm. Benefícios não podem ser convertidos em espécie. Ofertas válidas até 12/05/2012 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas.
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• Doa se um Cocker fêmea, com 1 ano

de idade, na cor branca. Tr: 8886-

3266 com Maicon

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

• Trabalho como diarista na Vila Lenzi e

região. Tr: 9178-1437 com Lucia.

• Procuro empregada domestica, casal
necessita para São Paulo para todos

os serviços e que saiba cozinhar. Tr:

3372-1490 com Darci

• Aceito doação de beliche usado em

bom estado. Tr: 9198-5568

• Me ofereço para trabalhar como

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

• Procuro estagio na área de pedagogia
em escolas ou empresas estou na 5

fase da faculdade. Tr: 8412-4928 até

as 16:30.

• Trabalho de pintor na parte da

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

• Atelier de costura Marlene, faço
reformas de roupas. Contato: 3275-

4315 OU 9194-2435 (MARLENE)

• Ps3 Slim 160 Gb Bluray e 3D modelo

novo ORIGINAL SONY c/ controle, jogos.
R$ 690,00. X-Box 360 Slim e 3D

modelo novo, controle, jogos. R$ 590,00.
Nintendo 3ds destravado c/ jogos, bate
fotos em 3D R$ 510,00. Tr: 9188-
7769/9907-1512/8462-8442/8840-
4992, e-rnail/msn giovannibnu.vendas@
grnaíl.com Entregamos instalado e

configurado

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

• Vendo filhotes lasa Apso com 5 meses. R$
450,00. Tr: 9231-1166/8404-2883.

"

, Vende - se Jogo de molas cortadas para
Gol Gl, G2, G3 ou G4 Fica na altura de 2 .

dedos do pára-lama. Valor: R$ 80,00. Tr:
99434172

• Vende - se ar condicionado, cônsul 7500

btus, semi novo. R$ 390,00. Tr: 3370-
0983.

• Vende - se TV Philco 29 polegadas, R$
380,00. Tr: 3370-0983

• Vende - se portão garage Portografico, 3

por 3. R$ 3370-0983

• Vendo estrutura de ferro, 15 por 8 com

coluna de 5 metros. Tr: 9953-3878/
3370-0719

• Vende- se carrinho de lanche em

funcionamento, com churrasqueira e

mesa de sinuca, no bairro Amizade. Tr:
8469-8547.

• Ótima oportunidade vendo oficina
eletromecãnica (motores elétricos e venda
de peças), em pleno funcionamento com 6

anos no mercado, ótima clientela de Jaraguá
do sul regíão, sem restrições negativas
de títulos protestos e impostos em toda

l).�&*

"'gestão,2006,2012 com todo maquinário,
matéria prima, pecas,com técnicos na área

.valor R$ 50.ooo,00.Tr. 3273-6615

• Vende-se Guilhotina, interessados falar
com Cristiano 9653-7897

• Estrutura para galpão 12 x 20 x 6 rn, com

colunas reforçadas, interessados falar
com Cristiano 9653-7897

• Vendo loja no �entro de Jaragua,
com estoque e clientela formada. R$
58.000,00. Tr: 9991-2121.

• Vendo filhote de Pinscher, fêmea R$
150,00 e o macho R$ 120,00. Tr: 3371-
6968

• APARTAMENTO c/ suíte + 1 quarto, sacada

c/ churrasqueira, cozinha mobiliada.

R$ 149.000,00 (liberado para financi. E

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

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

financ.Tr: 9159-9733. Creci 14482.

• Apt.76m2 privativo na Vila Lenzi 3 quartos
mobiliado R$145.000,00.Tel 9918-9996
8443-3633

• Apartamento novo com 2 quartos, cozinha

mobiliada, vaga de garagem aceita

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

• Apartamento em construção, valor
promocional para investidores, 2 quartos,
R$ 80.000,00. Tr: 9159-9733. Creci
14482

• Vende - se prédio no Estrada Nova com

3 apartamentos, e uma Kitinete. R$
. 390.000,00. Tr: 9987-3576.

• Alugo Apto, com 1 quarto, cozinha e BWC.

Rua: MaxWilhelm, 837 prédio azul. Bairro:
Baependi. Tr:3371-6021

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

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

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

• REALIZE O SEU SONHO liberamos credito

para compra de casa, apt, chácaras, sitos,
carros, moto, etc, ou pagar dividas, sem
consulta SPC ou SERASA mínimo de R$

3.000,00 em 24 X 150,00 fixas, e no max.:

De R$ 400.000,00 em ate 360 meses

para pagar inf. fone (48) 3052-9096 Alex

site www.meuimovelmeusonho.com.br

• VENDE-SE - casa Nova 100m2 no Firenze

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

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

• casa Nova com 135 m2, terreno 390 m2.

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

8443-3633

• Vende - se casa em Schroeder. R$
130.000,00 imóvel aceita financiamento.

Tr: 9977-9550/ 9989-6049

• Vende - se casa de alvenaria com 3
.� � .. :�''''''':'''� � } ....

quartos, no Jgua Esquerdo prox. ao

estofados Jardim .R$ 175.000,00. Tr:
8800-8800.

• Vende-se uma casa prox. a Weg I

de alvenaria com 180 mP, 3 salas

1 escritório, 2 bwc, área de serviço,
churrasqueira, 3 quartos e 2 vagas de

garagem, o terreno mede 13 por 27.Tr:

3371-8082/ 9905-7365.(aceito apart.
ate R$ 150,000,00.) Valor da casa R$
298.000,00.

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

• Vende-se casa de alvenaria, mais
kitinete no mesmo terreno com 4

quartos, no Bairro Chico de Paula, R$
160.000,00. Tr: 3373-6337 ARNO

• Vende - se chácara 25 mil mP s/
casa em Guaramirim, no Bairro Caixa

da Agua, Rua Guilherme Tomelin. R$
150.000,00. Tr: 8422-1926.

• Vende-se uma locadora com ótima

clientela, ponto de funcionamento a

13 anos, mais de 3000 DVDs entre

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

9631-2588

• Aluga-se sala comercial no centro de

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

• Vende - se loja de presentes, utilidades e
acessórios femininos, Bairro Vila Lenzi. Tr:

9175-1200 ou 9663-5682

• Vendo agropecuária, pet em Guaramirim.

Bairro Avaí, valor a combinar contato com
. Fabio ou Marley (47) 9244-6304

• Aluga se sala comercial em Guaramirim

com 18 mP, ótima localização. Tr: 3373-
1900

• Aluga-se - Sala comercial na Marechal

castelo Branco, 2128 - Centro -

Scheroeder. Tr.: 3374-1488

• Vende-se um petshop completo, com
consultório veterinário, banho/tosa e

venda de animais. Tr: 47 8492-7060

• Alúgo kitinete peça única, com 30 m na

Rua: Ernesto Lessmann, 615. Vila lalau -

Jgua do Sul. R$ 300,00 + água e luz. Tr:

9976-5630/ 36354443.

• Alugo quartos. Tr: 32754315 com

Marlene.

• Vende - se Terreno Rua: Hilário Floriani,
em frente ao Edifício Moradas da Serra

na João Planincheck, no Nova Brasília.
, 450 m2 (15 x 30 mt) Contato pelo
telefone 47 8818-3320

• Terreno de 20 por 70 mts com casa de

220 mts,sala e cozinha dois banheiros

3 quartos e escritório, tudo murado com

portão eletrônico,jardim, garagem para 3

carros.Preço a combinar. Tr:·9969-5540.

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

• Terreno na praia de Itajuba, R$
10.000,00 entrada e saldo parco Direto C.

propnet. Fone 8448-8644
• Vendo 3 terrenos na praia de Itajuba, R$
28.000,00 escriturados 300 m2 fone

8448:8644

• Vende - se área de reflorestamento de

12 anos, já possui madeira quadrada,
área plana de 50.000 mP próxima a Rio

do Sul. R$ 3328-3516.

• Vende - se terreno no centro de

Schroeder com 400 rnts, prox. a

prefeitura. Tr: 8800-8800

.. Vende - se terreno em Guaramirim,
bairro Beira Rio por R$ 75000,00. Prox
ao centro. Tr: 9977-9550/9989-6049

• Vendo terreno São Luis, 600 m-. R$
80.000,00. Tr: 3275-2347 / 8853-9716

• Vendo terreno em Schroeder 900 m2

.R$ 500.000,00 .R$ 3275-2347 / 8853-
9716

• Vendo 02 Terrenos no Champagnat
R:lrmao Leão Magno (15,75 x24,00
m) cada R$ 170 mil - tratar com Sergio
9975-3940

• Caminhão GMC 710 gabine Basculante,
baú de alurnínío, 7 pneus novos, motor
de BMW, baixa quilometragem, revisado.
Aceito propostas, troco por menos valor

ou maior valor. Tr: 3370-7994/ 9916-
9619

• Vende - se Celta vermelho 2010

completo 4 portas. Tr: 9962-3747 com

José.

• Vende - se Corsa Classic sedan, 2010
com 18 000 km, prata, R$ 10.000,00
mais prestações (particular, não precisa
transferir) 3273-7644/ 8812-7170/

.

78134785.

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

• Fiat Strada 2007 fire flex R$21.200,00.
Tel: 33734131

• Vendo sem troca Pálio 2006 flex 1.8 hlx,
completo com computador de bordo 4 p

, branco, por R$ 20.500,00 (tabela FIPE

R$ 23,500) Tr 3371-1634.
• Vendo um Stillo 2003, 1.8 16 válvulas,
roda 16, original, preto, completo.R$
valor a combinar. Tr:3371.:o134/ 9931-
6391 (oi)

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

• Vendo Fiesta 98 1.0 básico, motor
novo,IPVA pago. R$ 8500,00. Tr: 3370-

6910/ 88164437.

• Vende-se Ford Ka preto -1.0, flex

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

• Fiesta 97, cor prata, duas portas em
ótimo estado, R$ 7.000,00 aceito moto.

Tr: 3276-0478

• Vendo F 4000 ano 82,MWM. R$

25.000,00 ou troco por carro de menor

valor. Tr:3371-6968.

• REPASSE Ford Fiesta 2006 4 portas R$
16.500,00 fino 100%. Tel: 33734131

• Eco Sport 2009, completa com 20 mil kl

rodados. R$ 9121-8633

,

• Vendo Moto Apache Dafra vermelha 150

c com corpo de 250Modelo 2011 com

um ano de uso nova. 4500 km rodados.

R$ 2000,00 + assumir 15 parcelas. IPVA

pago. Tel: 9923-9418 ou 9969-8058

falar com Marcele

• Vende-se moto Prima Kasinski 150

2011, emplacada até 2013, preta. Valor

R$ 5.300,00, interessados falar com
Cristiano 9653-7897.

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

• Vende - se Escort impecável, ano 94. R$
8000,00. Tr: 3370-7994/99169619

• Vendo Escapade 20081.6 completa
abalxo da FIPE. Telefone de contato:

99924000

• Compro Carrose Motos financiados ou
de consorcio, mesmo com prestação
atrasada, busca e apreensão,
documentos em atraso, ou já
apreendido. Tr: (47) 9696-3566.

• Vendo Corsa ret ano e modelo 98

4 portas cor verde perolizado, Ar
condicionado, travas elétricas, alarme,
chave geral, cd com DVD totalmente

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

• Sportage 2008, preta, interior couro
caramelo, único dono, impecável. R$
44.900,00. Cantata (47) 9973-8743

• Vendo 2 veículos uma moto Suzuki GSXR

1100 azul, IPVA 2012, com motor aberto

poucos reparos, e um Logus 93 vermelho,
com motor novo. R$ 12.800,00. Tr: 47
8890-9854 com Marcos.

• Scenic ano 99 verde, completo.R$
18000,00. Tr: 9973-5780

• Vende - se Gol G11I2001/02 motor 1.0
8 V Gasolina, modelo básico, com som

MP3, kit de portas, protetor de cárter, cor

branco, 2 portas. Valor R$ 5.000,00 de

entrada à vista mais 30 parcelas de R$
336,00. Tr: 3276-1109/9648-9399

• Vende - se uma Pick up ano 98

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

• Vende - se um Jipe ano 76.valor a

combinar. Tr: 3371-8437 com João.

• Vendo barco de alumínio levefort 6 MT ano

1999, com radio VHF, sonda, bomba de

porão, Cd, carreta rodoviária, motor evinrude
25 HP. Em perfeito estado de conservação!
R$12.ooo,oo. Tratar com Pedro, 3370-

5243/ 9973-9472. Ilha da figueira

• ASTRA HATCH ADVANTAGE 2011

COMPLETO R$ 35.990,00, metálico,
estado de zero, entrada em até 10x sem

juros no cartão de crédito e 60x sem

entrada, viabilizamos troca, IPVA 2012
totalmente pago. fone 3032-1400

• CELTA SPIRIT 2012 4 PORTAS COMPLETO

R$ 26.990,00, metálico, estado de
zero, 60x R$ 760,00, ou entrada em

até 10x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, IPVA 2012 totalmente

pago. fone 3032-1400.

• CELTA LS 2012, metálico, estado de
zero + 60 x de 617,00, ou entrada em

até 10 x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, IPVA 2012 totalmente

pago. Fone: 3032-1400.

• ECOSPORT FREESTYLE 1.6 FLEX 2012,
COMPLETA R$ 46.990,00, estado de
zero, entrada em até 10 x sem juros

, no cartão de crédito + 60 x fixas,
viabilizamos troca, IPVA 2012 totalmente

pago. Fone 3032-1400.

• FIESTA HATCH 4 PORTAS COMPLETO
2012, R$ 27.300,00, metálico, estado de

zero, 60 x de R$ 770,00, ou entrada em

até 10 x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, IPVA 2012 totalmente

pago.Fone 3032-1400.
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• RESTASEDAN 1.64 PORTAS COMPLETO

2012, R$ 31.990,00, estado de zero,
entrada em até 10 x sem juros no cartão de
crédito + 60 x fixas viabilizamos troca, IPVA
2012 totalmente pago. Fone 3032-1400.

• KOMBI STD 1.4 2010 R$ 30.990,00,
zero de entrada + 60 x R$ 869,00 ou

entrada em até 10 x sem juros no cartão

de crédito, viabilizamos troca, IPVA 2012
totalmente pago. Fone 3032-1400.

• KOMBI STD 1.4 2011 R$ 33.990,00,
estado de zero, entrada em até 10 x sem

juros no cartão de crédito + 60 x fixas,
viabilizamos troca, IPVA 2012 totalmente

pago. Fone 3032-1400.

• LlNEA HLX 1.82011, R$ 43.560,00,
COMPLETO + 2 AIR BAG + ABS, metálico,
estado de zero, entrada em até 10 x sem

juros no cartão de crédito + 60 x fixas,
viabilizamos troca, IPVA 2012 totalmente

pago. 3032-1400.

• MERIVA JOY 1.4 2011, R$ 34.990,00,
COMPLETO metálico, estado de zero,

entrada em até 10 x sem juros no cartão

de crédito + 60 x fixas, viabilizamos troca,
IPVA 2012 totalmente pago. 30321400.

• NOVA SAVEIRO 1.6 C/AR 2011, R$
29.990,00, metálico, estado de zero,

entrada + 60 x R$ 845,00 ou entrada

em até 10 x sem juros no cartão de

crédito, viabilizamos troca, IPVA 2012
totalmente pago. Fone 30321400

• Vende-Se um Trailer (grande), Fixo para
Lanchonete com 3 Janelas Frontal, e 1

janela Lateral. R$ 6.000,00. Tratar Fone:
47- 9213-5511/ 3273-1895/3370-
9351 Waldemar.

• IMBATIVEL- DOBLO HLX 1.816V 2011

completo R$ 47.990,00, metálico,
estado de zero, entrada em até 10 x sem

juros no cartão de crédito + 60 x fixas,
viabilizamos troca, IPVA 2012 totalmente

pago. Fone 3032-1400.

• Vendo um gol ano e modelo 2006, 1.0
com ar cone, trava e alarme, 4 portas.
R$ 21.000,00. Tr: 9921-Q163.

• NOVO IDEA ATIRATICVE 2011,
COMPLETO R$ 38.580,00, metálico,
estado de zero, entrada em até 10 x sem

juros no cartão de crédito + 60 x fixas,
.

viabilizamos troca, IPVA 2012 totalmente

pago. Fone 3032-1400.

• SANDERO EXPRESSION 1.6 2011

COMPLETO, R$ 30.990,00, metálico,
estado de zero, entrada em até 10 x sem

juros no cartão de crédito + 60 x fixas,
viabilizamos troca, IPVA 2012 totalmente

pago. Fone 3032-1400.

• STRADA FIRE 1.4 2011, R$ 25.990,00,
zero de entrada + 60 x R$ 732,00 ou

entrada em até 10 x sem juros no cartão

de crédito, viabilizamos troca, metálico,
estado de zero, IPVA 2012 totalmente

pago. fone 30321400

• VECTRA ELEGANCE 2011 COMPLETO

R$ 43.830,00, metálico, estado de zero,

entrada em até 10x sem juros no cartão de
crédito + 60x fixas, viabilizamos troca, IPVA
2012 totalmente pago. fone 3032-1400

• STRADA RRE 1.4 Cabine estendida 2010 R$
24.990,00, entrada em até 10x sem juros
no cartão de crédito + 60 x fixas, viabilizamos

troca, metálico, estado de zero, IPVA 2012
totalmente pago. Fone 3032-1400

• IMBATIVEL - NOVO GOLG5 TOTAL

FLEX 20114 PORTAS COMPLETO R$
27.990,00, zero de entrada + 60 x R$
790,00 ou entrada em até 10 x sem

juros no cartão de crédito, viabilizamos
troca, metálico, estado de zero, IPVA

2012 totalmente pago. Fone 30321400.

• Novo uno vivace 20114 portas completo,
zero de entrada + 60 x R$ 699,00 ou

entrada em até 10 x sem juros no cartão
de crédito, viabilizamos troca, metálico,
estado de zero, IPVA 2012 totalmente

pago. Fone 3032-1400.

• PALIO FIRE ECONOMY 2010 4 PORTAS,
COMPLETO, R$ 23.790,00, zero de
entrada + 60 x R$ 672,00 ou entrada em

até 10 x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, metálico, estado de

zero, IPVA 2012 totalmente pago. Fone

3032-1400.

• VOYAGE 1.6 TOTAL FLEX COMPLETO +

AIR BAG + ABS 2012, R$ 35.990,00,
entrada em até 10 x sem juros no cartão

de crédito + 60 x fixas, viabilizamos troca,
metálico, estado de zero, IPVA 2012

totalmente pago. Fone 3032-1400.

• Vende -se Peugeot 206 1.0 16

válvulas gasolina 2005 vermelho ar

cond , vidro ele/ trava manual insufilm,
mp3, etc. R$ 15.500,00.3371-1634.

• Vende - se Peugeot 2006 1.6 flex,
4 portas completo, com couro e

som, (particular) R$ 5000,00 mais

prestações. Não precisa transferir. Tr:
7813-4785/3273-7644/8812-7170

Na teoria,
O con dmento leva longe.
Na prática, a Pós-Graduação
Senac te leva além.

PÓS-GRADUACÃO SENAC 2012
•

Gerenciamento de Projetos
Segurança da Informação
Controladoria e GestãoTributária

GovemançadeTecnologia da Informação

Paramais informacões acesse
:.

ac. T

• Vende - se um Peugeot 206 ano

2003 completo, 2 portas, manual,
chave reserva, bem conservado. R$
16800,00. Tr: 3275-3538/9931-
9410.

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

• Vende-se Fox 1.6 4P preto completo,
ano 2004/2005 os itens são originais
de fábrica. Carro bem conservado.

Valor: R$ 24.900., Fone: 91725331/
32761265 Thiago

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

• Vende - se G3 1.0 completo, com ar

cond, direção e air bag duplo, 4 portas,
branco. R$ 9000,00 mais prestações,
particular (não precisa transferir) Tr:
3273-7644/88127170/7813-4785.

• Vende -se saveiro super surf

2004/2004 G3 prata completa em

ótimo estado, 2 o dono, 24.500.00
Geferson 9104-0938

• Vende-se Parati 1.8,L ano 95, 3 dono,
ótimo estado de conservação, gasolina,
farol de milha, trava Multlock.R$
11.500,00 quitada. Tr: 9151-2805.

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

• Clio Sedan Priv)lege 1.0 16 v ano 2004,
cor prata, completo. Ar Condicionado,
Air Bag Duplo, Direção hidráulica,
Vidros elétricos, Volante com regulagem
de altura, Controle som no volante,
IPVA pago. Sem troca. R$ 16.000,00.
Tr: 8410-0000 Fabio.

• Vendo Renault Laguna 2000/2001
Completo. Valor R$ 14.000,00 fone
47-9975-2864

�

LOCAÇA DE
IMPRESSORAS
.E COPIADORAS
HP Office Jet 8500
Impressão em PB e COR,
scanner e fax, com franquia
de 2000 páginas, no valor
de R$ 100,00 m�nsal.

Matriz (47) 3371·7605 i
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Classic LS 2012 .

A partir de:

.;:

Celta LS 2012 ��

Trio elétrico e Direção hidráulica

CONTECOMIGO �:::'�
EM TODA A -REDE DE CONCESSIONÁRIAS C.HEVROLET I CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO SITE: WWW.CHEVROLET.COM.BR/OFERTAS

GMAC·

Celta LS tO, 2 portas, Flexpower (config R9A), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional â vista a partir de R$ 23.990,00. Classic LS 1.0, Flexpower, (config R6R), ano/modelo.2012/2012, com preço

promocional à vista a partir de R$ 25.990,00. Corsa Hatêh 1.4,4 portas, Econo.flex (config R7C), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 29.990,00. Ofertas válidas para o período
do dia 08 de maio de 2012 no Estado de Santa Catarina, para velculos Chevrolet O km adquiridos nas Concessionárias Chevrolet. Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidade de venda direta da

fábrica, taxistas e produtores rurais. Consulte condições em sua concessionária Chevrolet. Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por

Veículos Automotores. www.chevrolet.com.br-SAC: 0800 7024200. Ouvidoria GMAC - 0800 722 6022.
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�JORGEFONTESHEREDA
"Fizemos a maior redução de

juros da história"
�--------------------------------------------�Com a calma típica de um baiano, o arquiteto Jorge Fontes Hereda,

presidente da Caixa Econômica Federal, comemora o que classificou
como a maior redução de juros da história. Oprograma "CaixaMelhor
Crédito", lançado no dia 9 de abril, vai beneficiar de imediato 25milhões
de clientes. Basicamente, o programa reduz juros de empréstimos
em até 88% para famílias e empresas de micro e pequeno porte. Com
capitalpróprio da Caixa, serão disponibilizados empréstimos de até R$
1 milhão. Uma das novidades é a chamada "portabilidade das dívidas".
No caso, quem tem uma dívida comjuros altos em outro banco, a Caixa
realiza a quitação, e refinancia para o cliente com juros mais baixos.
Confira abaixo os principais trechos da entrevista exclusiva concedida
aos jornais da Associação de Diários do Interior (ADI Brasil)jCentral
de Diários eAssociação Paulista de Jornais (APJ).
CaixaMelhor Crédito
"A Caixa tem como prática ofe
recer as melhores condições de
juros do mercado. Mesmo antes
do lançamento do programa
"Caixa Melhor Crédito", é pos
sível verificar que a maioria dos
nossos Juros eram os menores

do mercado. Agora fomos in
cisivos, radicais. Trabalhamos
nesta proposta por uns três me
ses. Escolhemos os principais
produtos para uma cesta de re

lacionamento com pessoa física
e outra para pessoa jurídica.
Reprecificamos e reposiciona
mos também a nossa rede para,
ao reduzir parte da margem
líquida, trazer clientes a mais
para compensar, além de au

mentar o relacionamento com

estes clientes. A Caixa tem, por
exemplo, 3 milhões de famílias
no crédito habitacional e 42 mi
lhões de clientes de poupança, e
boa parte não tem a Caixa como
principalbanco. Estamos diante
da oportunidade de estreitar o
relacionainento com estes clien
tes, oferecendo asmelhores con
dições do mercado, tanto para
Pessoa Física (PF) quanto para
Jurídica (PJ). E vamos atrair os
outros clientes também, porque
o programa tem propostas para
quem tem relacionamentomais
estreito e para quem não tem.
Você pode ser um cliente com

muito relacionamento e obter
um cartão de crédito a 1,35% de
juros ao mês. Se não tiver tanto

relacionamento, vai ter um car

tão a pouco mais de 4%. Ainda
assim, um corte demais de 50%
sobre a tarifa praticada antes."

Corte de juros da Caixa
influencia outros bancos
"Existe uma outra oportunidade
agora, com este ambiente de ju
ros mais baixos. Quem começar
a raciocinar com a cabeça de que
tem que ampliar sua base, dan
do, pará isso, melhores condi
ções de acesso ao crédito, vai se
posicionar primeiro neste novo

mundo, bancarizando mais
pessoas. É isso o que temos que
fazer e estamos fazendo. Basta
lembrar que no meio da década
de 1990 teve o Plano Real. Na
quela época obanco ganhava di
nheiro que ficava no overnight
e dentro do banco, porque a in
flação eramuito alta, as pessoas
não tinham acesso. Os bancos
passaram, depois disso, a ter

que se adaptar a um ambiente
de inflaçãobaixa.Aí começaram
a criar várias tarifas, foi neces
sário um outro modelo para se

obter retorno dos investimen
tos. Agora, estamos vivendo em
um ambiente de queda de juros,
portanto, vamos ter um spread
menor. Para se manter o nível
de lucratividade, você tem uma

disputa maior pelo mercado. A
Caixa vai se posicionar, está se

posicionando no que ela acre

dita que é o novo momento do
crédito no Brasil".

Portabilidade de dívidas
"A estratégia da Caixa é ganhar
a base e ganhar clientes. Os
bancos precisam se adaptar a

um ambiente de juros baixos,
e uma das questões que vem

sendo colocada na imprensa é
que a população está muito en

dividada. Então, nós, e às vezes
até com opiniões contraditórias,
resolvemos, neste reposiciona
mento, colocar uma assessoria
financeira para os nossos clien
tes. A Caixa está preocupada
em dar uma alternativa para
você reestruturar suas dívidas e

ter uma vida mais tranquila. É
importante ter a possibilidade
de renegociar, de reestruturar
a dívida. O cliente pode procu
rar uma agência e a Caixa vai
oferecer alternativas, verificar
as novas taxas e possibilitar o
pagamento. E algumas taxas ti
verám seu prazo dilatado. Com
essa nossa nova cesta de pro
dutos com certeza é possível se
achar uma forma de reestrutu
rar a dívida de um cidadão."

Inadimplência
"Para não correr o risco de am
pliar a inadimplência é que es

tamos querendo crescer de uma
maneira sustentável. Como? Se
eu tenho condições de oferecer
um juro menor para um cida
dão, ele vai poder pagar este
crédito.Além disso, com a ques
tão da inadimplência, a Caixa
tem controle. Tudo bem que

temos uma composição de car

teira em que crédito imobiliário
é uma parcela muito grande,
cerca de 60%. Mas você tem um

tanto na área do crédito livre,
no que chamamos de comer

cial. O mercado está com 5,6%,
5,8%. A Caixa está com 3,1% de
inadimplência. A inadimplência
da Caixa era de 2,1% em feverei
ro, contando com o imobiliário.
O crédito imobiliário, soman

do material de construção, tem
inadimplência de 1,7%. Um
bom índice."

Capital de giro
para pequenas empresas
"Na pessoa jurídica, optamos
por centrar muito firmemente
em capital de giro e no desconto
de duplicatas. Colocamos R$ 10

bilhões de recursos novos nisso,
o que não quer dizer que este é
o limite. Se houver demanda,
tanto na' PJ (pessoa jurídica)
quanto na PF (pessoa física),
devemos aplicar R$ 71 bilhões
de abril a dezembro."

Microempresários
"A Caixa tem as melhores con
dições para apoiar tanto um sa

lão de cabelereiros quanto um

atelier de costura. O empresário
vai encontrar os menores juros
da praça, apoio e assessoria fi
nanceira para a estruturação
do negócio. Vai, portanto, ter
condições de acesso a recursos

com juros compatíveis à sua ne-

cessidade. Pode procurar uma
agência da Caixa ou entrar em
contato pelo 0800. Sejá tem al
gum tipo de empréstimo e está
tendo dificuldade para pagar, o
cliente vai poder trocar, quitar
este empréstimo em outro ban
co, e obter um novo empréstimo
conosco, muito mais em con

ta. É uma oportunidade que as

pessoas têm de realizar sonhos
e estruturar a vida."

lições da crise mundial
"Em 2008, nos primeiros sinais
de crise, os bancos privados
colocaram o pé no freio. Frea
ram qualquer tipo de acesso ao

crédito, e foi uma dificuldade
muito grande. Até empresas de
grande porte tiveramproblemas
de capital de giro. E os bancos
públicos são instrumentos nes

ses momentos também, com

responsabilidade é claro. Na
quela época, nós tomamos a de
cisão até de acelerar, de pisar no
acelerador. O resultado foi que
em 2007 nós tínhamos 6% do
mercado de crédito bancário no
Brasil. Hoje, nós temos 12,6%,
o' que nos coloca na quarta po
sição em carteira de crédito. A
meta é chegar ao final do ano

em terceiro lugar, com uma car

teira de R$ 340 bilhões. Hoje a

nossa carteira é de R$ 260 bi
lhões. E isto vai ser alcançado
com o esforço que a Caixa está
fazendo agora, de aumentar o
crédito e reduzir osjuros."

Por Franscisco D'Carvalho - JornalistaADI-BrasiljCDI I Edição: Andréa Leonora I Diagramação: ReginaAlpini
Esta entrevista exclusiva foi disponibilizada para publicação em 130 jornais que formam a rede Associação dos Diários do Interior (ADIBrasil) e Central de
Diários do Interior (CD!), somando 4 milhões de exemplares/dia e potencial para atingir 20 milhões de leitores. A força do interior na integração editorial .•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



GERilLjSEGURANÇA 1181 QUARTA-FElRA,9 DE MAIO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

MARCELE GOUCHE

Comtmidade Luterana Briiderthal reúne a força dos seus 126 anos para defender o patrimônio

it�

Moradores fazem protesto

•

I

Bairro histórico de Guaramirim perdeu
parte do muro do cemitério ontem à tarde

GUARAMIRIM

Débora Remor

Acomu.nidade do Brüderthal,
em Guaramirim, estava re-

I

voltada na tarde de ontem com

a derrubada do' muro do cemi
tério luterano. Frediani Bartel,
proprietário do terreno ao lado,
vai construir um posto de gaso
lina e quer usar o espaço para

o

fazer o acesso do estabeleci
menta. A confusão foi grande
no local e a população chamou
a polícia para tentar conter a

destruição.
Há 126 anos estabelecida na

área, a Comunidade Luterana
Brüderthal se reuniu em frente

o

ao cemitério para tentar impe
dir a ação. O buraco foi aberto
no início datarde, com a derru-

bada do'rnuro, pela empreiteira
que dizia possuir uma autoriza
ção do Departamento Estadual
de Infra-Estrutura (Deinfra).

O superintendente do ór

gão, Ademir Vicente Macha
do, acredita que houve algum
mal entendido. "Autorizamos a

construção de acessos em pon
tos de domínio do Estado, mas
não autorizamos, de forma al
guma, uma demolição em pro
priedade alheia e lamentamos
o incidente", informa.

Em uma reunião dos mora

dores, há pouco mais de ummês,
amaioria se mostrou contrária à
cessão da área. "É uma injustiça
e uma falta de respeito com a

gente, que temos os parentes en
terrados ali", se entristece Tânia
Otto, moradora do bairro.

CRO EPAO-702

CENTRO DE ORTODONTIA IMPLANTES E PROTESE
I
I
I
I
I
I

i
I
L

Ortodontia, Implantes e Clínica Geral

Seu dentista esta aqui!

Faltou bom senso, agora vamos

buscar um entendimento.

Ademir Vicen.te Machado,
superintendente do

. Deillfra Norte

"Obra deve se adequar':
afirma superintendente
O futuro posto de com-

o

bustível Brüderthal recebeu
autorização para instalar a

marginal de acesso na faixa
de domínio da SC-413 e tem

prazo de cinco meses para re
alizar a obra. O projeto apre
sentado inicialmente já pre
via um recuo sobre o terreno

da comunidade, mas era pre
ciso um acordo. entre as par
tes. "Faltou bom senso, agora
vamos buscar um entendi
menta", opinaMachado.

Ontem à tarde, o Deinfra
enviou um fiscal para es

clarecer a situação aos mo

radores que protestavam.
"Como todos estavammuito
tensos, a ordem foi de inter

romper imediatamente os

serviços e marcamos uma

reunião para amanhã (hoje)
para resolver a questão",
afirma o superintendente
Machado. Frediani Bartel foi
procurado pelo jornal, mas
não quis atender.

TIwelD
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Os equipamentos que con

trolam as passagens de trem
nas ruas Fritz Bartel e Marisol
tiveram seus cabos danifica
dos com uma obra da Samae.
A Diretoria de Trânsito infor
ma que serão necessários pelo
menos 15 dias para que a situ-

o ação se normalize e pede aten
ção redobrada de motoristas,
ciclistas e pedestres.

Ponte Nanete

Trânsito está
liberado

A ponte entre os bairros Rio
da Luz e Rio Cerro I, de 20 me
tros de extensão, foi devolvida
à comunidade e agora está li
berada para o tráfego. O inves
timento foi de R$ 540 mil.

Prejuízo
Assalto em
mercado

Dois homens armados in
vadiram o mercado Paineiras
no bairro Três Rios do Norte,
por volta das 19h de segunda
feira, e roubaram o proprietá
rio e um entregador de água
que chegava. Mais de 2,5 mil
reais foram levados pelos as

saltantes, que fugiram em

uma moto preta em direção
ao bairro Santo Antônio. A
Polícia Militar foi chamada e

fez buscas na região, mas não
encontrou os envolvidos.

Drogas
Apreensão
demaconha
Às 8h20 damanhã de ontem,

na Estrada Nova, em Iaragua,
policiais flagraram um homem
de 51 anos com um tablete de
13 gramas demaconha.
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Corinthians eVasco em campo hoje
Em casa, Timão

precisa da vitória
sobre o Emelec,
enquanto o Gigante
da Colina joga pelo
empate na Argentina

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Corinthians e Emelec se en

frentam logo mais, às 22h,
no Pacaembu. Na primeira
mão, as equipes empataram
por O a O, em Guayaquil. Quem
vencer o jogo de volta avança
para as quartas de final da Taça
Libertadores daAmérica.
. Em entrevista coletiva no

CT Joaquim Grava, o atacante

Emerson Sheik falou sobre a

jogo. "Só por jogar no Corin-

thians já existe uma pressão
grande, mas temos consciência
do que devemos fazer e vamos
com tudo. O time está bem trei

nado, estamos preparados para
um bom jogo", garante.

Sobre a Libertadores, Sheik
comentou as particularidades
do campeonato. "A competição
em si tem isso de ser mais vio

lenta, tanto por parte da torci
da, quanto do juiz que deixa o

jogo rolarmais. Mas vamos dei- .

xar a arbitragem de lado e va

mos jogar futebol para alcançar
a-elassificação", afirma.

Na Argentina, o Vasco enca

ra o Lanús jogando pelo empa
te. A delegação desembarcou
na segunda em solo argentino,
quando treinou no CT do Boca

Juniors. Na noite de ontem, os

comandados de Cristóvão Bor

ges fizeram o reconhecimento
de 'La Fortaleza', local da parti
da de hoje, às 22h. NAARGENTINA Depois de vencer em casa, Vasco tenta segurar o Lanús fora

TORRES & KOPROWSKIIBAUULHO DEMaTOU

LIDERANÇA Fora da confusão na Marcas A, Dirceu Rausis (#12) lidera

A'ut01Dobilismo

Vitórias, paus e pedras em Lontras
O Autódromo Alceu Feld

mann, em Lontras, recebeu um
grande público no fim de sema
na, para acompanhar a rodada
dupla do Campeonato Catari
nense de Automobilismo.

Entre os pilotos jaraguaen
ses, destaques para Dirceu Rau
sis (#12) - na Marcas A - e Ales
sandro Coelho (#74) - na Stock
Car Opala A. Rausis venceu as

duas provas e assumiu a lide-

rança isolada do campeonato.
Coelho, que venceu uma etapa
e ficou em segundo na outra, li
dera na sua categoria.

O destaque negativo ficou

por conta da confusão envol
vendo outro piloto jaraguaense,
Alexandra Spézia (#56), e Leo

poldo Mees Neto, na Marcas A.
Durante uma das etapas eles se

tocaram em uma curva e Neto
acabou capotando.

Ao final da corrida, houve
uma tentativa de agressão a

Spézia, que teve seu carro atin

gido por pedras e paus.
Com os resultados das eta

pas, Rausis acumula 78 pontos,
vinte a mais que o joinvilense
Sidnei de Borba. Spézia é o sex-

.

to. Na Marcas B, Alan Schwartz
(#30) é o quinto e Edson Herzog
(#101) o sexto. Coelho soma 75

pontos na Stock Car OpalaA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS PARA
OBRAS E SERViÇOS DE ENGENHARIA N°, 11/2012 - PMS

PROCESSO LlCITATORIO N°. 58/2012-PMS - TIPO: MENOR PREÇO
GLOBAL

OBJETO: contratação de empresa especializada para execução (com forneci
mento de mão de obra, materiais e equipamentos), de pavimentação asfáltica da
Rua Rio de Janeiro, Schroeder I, neste Município de Schroeder/SC, compreen
dendo a área total de 9.273,75m2, de acordo com o Convenio nO 6298/2012-7,
com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Jaraguá do Sul
- SDR, projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos

que fazem parte integrante deste Instrumento convocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 25 de maio de 2012 às
08h45min.
Abertura do Processo: 25 de maio de 2012 às 09h.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site da
Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações de
segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/fax

(Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 09 de maio de 2012.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

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

AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo
especificada:
LICITAÇÃO N°: 79/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE
MASSA ASFÁLTICA CBUQ E PMQ

....

RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 10/5/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
DATA DAABERTURA: 28/5/2012 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Er-
wino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br

.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Juventus

Eles são fanáticos de carteirinha
Torcida Raça
Tricolor dá exemplo,
associando seus

torcedores ao Grêmio

Esportivo Juventus

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

A história do Iuventus é mar

r\.cada por altos e baixos, mas
uma coisa não se pode negar.
Desde a sua fundação, no dia 7
de junho de 1993, a torcida or

ganizada Raça Tricolor esteve

sempre ao lado do time, seja nos
momentos bons ou nos ruins, na
chuva ou no sol.

No atual processo de recons

trução juventina, a Raça Trico
lor vem assumindo um papel
fundamental. Arregaçaram as

mangas e trabalham junto com

a nova diretoria desde o primei
ro mutirão de limpeza do está
dio João Marcatto. De momento,
buscam melhorar a imagem do

IRIANE PORTO/AVANTE!

laboratório ..

enZI4�

PRIMEmo SÓCIO Por sua incansável dedicação ao Juventus, Xororó
(E) recebeu da nova diretoria a carteirinha de sócio nO 000

clube através de ações.
Recentemente promove

ram um jogo de futebol bene
ficente, que arrecadou 40 ces
tas básicas para a Apae. Para
o dia 23 de junho, programam

a 1 a Stammtisch do Juventus,
onde pretendem reunir di
versos grupos de aficionados

pelo clube para confraterni
zarem no João Marcatto.

Porém, o grande exemplo

de amor da Raça Tricolor ao

Grêmio Esportivo Juventus
está na atitude de associar to
dos os seus membros ao clube.
Ao contrário demuitas torcidas

organizadas pelo Brasil afora,

que ganham ingresso para as

sistir aos jogos, na Raça Tricolor
os aproximadamente cem sócios

ajudam o clube todo mês.
"Nossos torcedores sabem

que o valor que o sócio paga fica

para o clube. Se comprarmos os

ingressos na bilheteria, 10% do
valor pago vai para a Federação
Catarinense de Futebol e não
retorna ao Juventus", comenta o

presidente Raimundo Pereira Fi

lho, o Xororó, que convoca o tor

cedor jaraguaense para acreditar
neste processo de reconstrução
'e ir ao estádio para apoiar o tri
color no campeonato da Divisão

Especial.
Defendendo o lema de "Paz

nos Estádios", a Raça Tricolor
conta com o apoio da Marmoa
ria Portal dos Granitos (MPG) e

do jornal O Correio do Povo para
manter suas atividades.

Uma entrevista exclusiva com
Xororó eCristianoHumenhuk,
secretário do torcida, pode
ser assistidano nosso portal
www.ocorreiodopovo.com.br.
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Sua mãe merece o melhor•.
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CrossFox ,

Aportirde
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R$50.395
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WWW.vw.com br, Promoção válida até 09/05/2012 para veículos com pintura sólida e custo de frete incluso. Novo Fox 1.0, ano/modelo 201212012: á vista a partir de R$ 30.490,00. Novo Fox 1 6, 4 portas,
completo, anolmodelo 201212012, cód. 5Z31 E4 + PK5 + WAA: á vista a partir de R$ 39.390.00. Cross Fox, ano/modelo 2012/2012, cód. 5z34e4 + pct: à vista a partir de R$ 50,395,00. Despesas de registro

\

eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e do CET. Para os demais modelos e planos de financiamento, o CET será calculado e informado ao cliente previamente á contratação. Crédito
sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para a Llnha Volkswagen 2011/2012, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto
Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário. para a sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção. Ouvldoria: 0800 701 2834. SAC: 0800 770 1926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de
fala: 0800 7701935.

TECNOLOGIA ALEMÃ
Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. www.au.oelife.com.br BANCO VOLKSWAGEN 4732746000

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeito
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