
Nov

fica para julho

Urbanismo

Evento debate
amobilidade
No Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul, especialistas
apresentaram ontem

soluções emelhorias para
a locomoção nomunicípio.
Sistema integrado de
múltiplos transportes é
tuna das ideias destacadas
e que já são utilizadas
em outros países.
Página 19

Ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, anunciou ontem, à bancada parlamentar
-

catarínense, o que motivou o atraso na conclusão do projeto executivo para a duplicação
da rodovia entre Jaraguá do Sul e São Francisco. Entrega deveria ter sido feita em abril.

Página4
HENRIQUE PORT?IAVANTE!
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Com o patrocínio de O Correio do Povo, o M�eque Travesso apresenta boa parte da equipe
que vai buscar o acesso à divisão de elite ,do futebol de Santa Catarina. Página 17
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o CORREIO ERROU

A Gráfica e Editora Correio
do Povo Ltda. informa que I,

foram distribuídos encartes
do Breithaupt referénte ao

Dia das Mães em data in

correta (15 de maio).

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

www.ocorreiodopovo.com.br

Hospital São José
,DauloMattos participou da plenária daAci
r js/Apevi para apresentar um balanço da

gestão articulada pelaAssociação Empresarial
do referido hospital. O acordo com as irmãs
da Divina Providência se materializou em

26/07/2004 e o planejamento previa o inves
timento de R$ 15 milhões, sendo um terço do

governo federal, um terço do governomunici
pal e um terço bancado pelos empresários. Os
investimentos até o momento já superaram
os R$ 33 milhões, sendo que a maior parte
dos recursos foi levantadapor empresas locais
e com investimentos do governo estadual e
uma parcela do governomunicipal.

lano do hosp,ital
PauloMattos revelou os novos projetos para o Hospital
São José que pretende ampliar a área de oncologia,
construir um novo centro de imagem, construir novos
ambulatórios sendo um para ortopedia e outro para
neurocirurgia, ampliar a internação para abrigar
mais cerca de 120 novos leitos e ainda reformular
totalmente o estacionamento. Além disto, estános
planos a construção de um novo Pronto Socorro. Serão

t

investimentos de R$ 25milhões dos quais já estão

assegurados R$ 6milhões de empresas e se espera
mais R$ 15milhões do estado de Santa Catarina emais

R$ 4milhões domunicípio e da iniciativa privada.

Números
o Hospital São José conta
atualmente com 517

funcionários e um corpo de 46
médicos. Eles são responsáveis
por milhares de internações
pelo SUS e realizaram 9.411

procedimentos cirúrgicos em
2011 e ainda atenderam cerca

de 83 mil pessoas no Pronto
Socorro dos quis 74.010 foram
pelo SUS. Mesmo mantendo
um atendimentomuito grande
de pessoas através do Sistema
Único de Saúde, o hospital
teve um faturamento de R$
40,5 milhões em 2011 e um

resultado positivo de R$ 818

mil. O estabelecimento de

saúde, que há menos de oito
anos estava perto de fechar e

cujas contas sempre estavam

no vermelho, agora é um dos
mais modernos do Estado
e é superavitário, o que lhe
permitiu pagar salários de R$
16 milhões em 2011 e a realizar

pequenos investimentos
com recursos próprios.

GANG ABRE MAIS 3 LOJAS

Investimento
social privado
Jefferson Galdino e Alexandre Castro,
representando o Sesi, estiveram
na plenária daAcijs/Apevi para
falar sobre os diversos aspectos
dos investimentos realizados

pela comunidade visando a

harmonização dos aspectos
sociais, ambientais e econômicos.

Segundo Alexandre, em 2010 o

investimento foi de R$ 5,7 bilhões,
conduzido por uma rede de 338.162

organizações do terceiro setor.

Retorno

garantido
A ampliação do São José necessita
investimentos do Estado de Santa
Catarina e Paulo Mattos lamenta a

falta de apoio do atual governo. Ao
contrário do governo anterior, este
não mostra interesse em apoiar os
hospitaismantidos pela comunidade.
Trata-se nomínimo de uma visão

míope, pois o investimento pode
.

até ser alto, mas é apenas um

pagamento, ao contrário dos

hospitais construídos pelo Estado
que, além de aindamais caros, tem
um custo mensal extremamente
alto para seremmantidos e ainda

proporcionam um atendimento

questionável à população.
"

Oleo útil
Até o momento, esta iniciativa que
no dia 21 de setembro fará um ano

de atividade, já recolheu 6.622 litros
de óleo de cozinha que tiveram
uma destinação ecologicamente
correta e já geraram um crédito de
662 árvores que serão plantadas
nas margens dos nossos rios. Neste
dia 18, ocorre o primeiro evento de
uma série que visa levar às escolas
e outras entidades uma peça
teatral abordando o reuso do óleo
comestível. Espera-se alcançar um
universo de 18mil estudantes.

LOTOFÁCIL
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o leitor
.

Qualidade de vida
também no trabalho

Atualmente, é comum se

ouvir falar na busca por
.

uma melhor qualidade de
vida. Mas afinal de contas, o

que é ter "qualidade de vida"?
Muitas são as respostas para
essa pergunta, porém, nenhu
ma delas consegue definir por
completo essa questão, e sabe

por quê? Muito simples. So
mos pessoas diferentes, com
expectativas de vida diferen
tes' com vocações diferentes.

Nesse diapasão, dentro de
um processo ainda embrioná
rio de se encontrar a solução,
só existe um ponto que faz
uma interface entre todas as

respostas; de alguma forma e

de algumamaneira realizamos
algum trabalho e, na maioria
das vezes, é nele que passamos
uma boa parte do nosso dia.

Por esse motivo, nada mais

justo que buscarmos ter qua
lidade de vida nessas horas.

\

A procura por um ambiente

saudável, salubre, que lhe traga
bem estar, equilíbrio físico, psí
quico e social e, sobretudo, se
gurança, são os anseios da nos
sa sociedade contemporânea.

À guisa de curiosidade, se
gundo o estudo da OIT, o Brasil
ocupa o 4° lugar em acidentes
de trabalho com mortes (2.503
óbitos), perdendo apenas para
China (14.924), Estados Unidos
(5.764) e Rússia (3.090)[1]. É
por essa razão que o TECPUC
Marista manifesta sua preocu
pação e realiza a 2a SSST - II Se
mana da Saúde e Segurança no
Trabalho, a ser realizada de 28 a

.

31 demaio de 2012.

Rosana Bouleh, professora

Compartilh.e a sua Ophlião9 Escreva··nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

.
.
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redacao@ocorreiodopovo.com.br
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Mal na foto...
Você está bem na foto? Posso perguntar de

outro jeito: você tem estado bem nas fotos?
Tenho uma história para contar, mas antes pre
ciso dizer que essa expressão - estar bem na foto
- refere-se ao temor que todos nós temos de não
sair bem numa fotografia. E queres coisa pior do
que sair numa foto com o grupo de amigos ou

numa festa familiar com cara de quem acabou
de tropeçar numa pedra?

Quem saimal numa foto torce o bico. - Rasga
essa foto, rasga, é o que dizemos. Se não é o que
dizemos, é o que pensamos. Desse "azar" numa
foto resultou a expressão "bem na foto", que sig
nifica estar bem numa situação qualquer. Pois
bem, o que eu quero dizer é que acabei de ver

um programa de televisão - Empregos e Negó
cios - onde um sujeito contava do seu sucesso

com a pequena empresa que ele criou e que hoje
se expande, cresce. Ele é fotógrafo e começou
trabalhando com retoques de fotografias; corri
gindo-as' melhorando-as. Fotos daquelas anti

gas, brilhosas, que hoje não se veem mais.

.

O tal sujeito contou de histórias interessantes
de pessoas que não estavam bem na foto... E não
se tratava de as pessoas não terem gostado da cara
delas na foto, era muito pior. Pessoas procuraram
- procuram - o fotógrafo para pedir um favor espe
cial: queriam, querem, "tirar" da foto a imagem de

alguém que no passado tinha sido importante na

vida delas mas que hoje eram uma sofrida ou odio
sa lembrança. E o fotógrafo faz isso, faz com uma

competência magnífica, o sujeito, ele ou ela, que
aparecia ao lado do queixoso some, desaparece, a
foto fica como se tivesse sido tirada só da pessoa
inconformada. Quer dizer, ficar bem na foto, nesse

caso, é fazer apagar alguém que deixava a pessoa
"malna foto". Eu, graças aDeus, acho que não tenho
nenhuma foto dessas, a exigir retoques. E você tem?

.!
.1
I

.

,.
I

Horror
As mulheres aceitam bem a vida pós-meno

pausa, os homens não, os homens se tornam

estúpidos em busca da "ereção" eterna. Dia des
tes, por exemplo, noticiaram que sul-coreanos
estão consumindo comprimidos afrodisíacos
feitos à base de carne ... de carne humana. São
usados pedaços de fetos ou de crianças mortas

.

em hospitais, tudo clandestino. Será mesmo

clandestino? Transformam a carne humana em
um pó que dizem ser tiro e queda. Que horror,
que broncos! E dizem-se civilizados.

. ";
. i

"

"

Inverdade
Um personagem da novela Amor Sublime

Amor dizia, dia destes, num capítulo, que ele
não ia desistir de um plano que tinha na cabe

ça, nada o faria desistir. E, enchendo a boca,
disse ser brasileiro, que brasileiro não desiste
nunca. Quem inventou essa tolice? O brasileiro
só persevera, só insiste em tolices, perde tempo
com bobagens e se acha esperto. Tinha que ter'

perseverança, isso sim, para tirar do governo os

iníquos e incompetentes, desde 2004 ...

Falta dizer
Melhor que dizer que é brasileiro e que

brasileiro nunca desiste, é dizer que Marcos, o
evangelista, é quem tem razão: - "Se tu podes
crer, tudo é possível ao que crê".)sso sim é boa

psicologia, o resto é tirula, cenário e mentira.
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Projeto da BR-280 só em jllJho
Julho é o novo prazo para a entrega do pro
jeto executivo da duplicação da rodovia BR-

280, entre Iaragua do Sul e São Francisco. O
anúncio foi feito ontem à noite pelo ministro
dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, à ban
cada parlamentar catarinense em Brasília.

Em outubro passado, o ministro havia pro
metido a conclusão do projeto para o mês de
abril a uma comitiva de políticos e empresá
rios. No entanto, outro atraso vem deixar ain
damais longe da realidade uma das obrasmais
esperadas pela região Norte de Santa Catarina.

O ministro disse que o atraso da entrega
do projeto executivo se deve a três situações.
A primeira exige estudos complementares

para realizar a sondagem do solo mole no tre
cho de 14 quilômetros do município de Gua

ramirim, a segunda aponta a .necessidade de
construir um túnel no contorno de Iaragua e a

terceira requer melhor análise na projeção da

mega ponte e transposição sobre o Canal do

Linguado em São Francisco.
O edital para abrir a concorrência pública

da obra deve ficar somente para o 'fim deste
ano. "Já esperava esse atraso. Mas achei que
poderia ter sido pior. Acho que foi mais posi
tivo do que negativo, já que o ministério apre
sentou explicações técnicas e aprofundadas",
avaliou o deputado federal Mauro Mariani

(PMDB), que participou da reunião.

Passo à frente
Na segunda-feira à noite,
lideranças do PP e PR de

Jaraguá se reuniram. Em

pauta, a parceira de Dieter
Janssen e Moacir Bettoldi

para a disputamajoritária.

Ex-prefeito
internado
DurvalVasel continua
internado no Hospital
São José, cuidando de

problemas causados
pela diabetes. Os quatro
filhos se revezam no

acompanhamento que
já dura quase um mês.
"Temos fé, e cada dia é um

dia, ele tem melhorado um

pouco", disse esperançosa
a filha Cris. Hoje ele tem
76 anos. Já foi prefeito de

Iaraguá no período de 1983
a 1988 e de 1992 a 1995.

Ação do ginásio
A juíza daVara da Fazenda da
Comarca de Jaraguá do Sul, Candida
Inês Zoellner Brugnoli intimou Cecília
Konell para se manifestar sobre a

contestação que fez da ação popular
que denunciou a prefeitura pela falta
demanutenção do GinásioArthur

Müller, e acerca do projeto de

construção no local de uma praça de
esportes e lazer. Na última quinta-feira,
esse caso teve novo desdobramento

jurídico com o documento protocolado
no Fórum pelo advogado de Cecília,
Volmir Elói,que alegou inviabilidade
financeira da administração
municipal para reformar o prédio.

Caminhando
o tempo está passando e as

lideranças políticas estão
aumentando o número
de encontros para discutir sobre

coligações. No fim de semana, o
PMDB e PPvoltam a conversar.

EDUARDO MONTECINO

Moção de apelo
Na sessão da Câmara de Iaraguá ontem à noite, o vereador
Jaime Negherbon (PMDB) apresentou uma moção de apelo
solicitando o aumento do 'número de funcionários da Receita
Federal. liProcurei o deputado Mauro Mariani (PMDB) e vou
encaminhar o documento a ele para que interceda pela região".

Ações do g�verno
o prefeito em exercício de Iaraguá, Irineu

'

Pasold (PSDB), está comandando os trabalhos
no Paço com tranquilidade. Nesta semana, o
tucano pretende cuidar dos serviços referentes'
à construção de duas escolas estaduais, uma na
Tifa Martins e outra no Santo Antônio. Também

\

Pasold buscará junto à SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional) pleitear recursos
para a execução de dois postos de saúde.

Vistoria em

trecho urbano
Na segunda-feira, técnicos da Arnvali\

,

juntamente com engenheiros e topógrafos
da empresaAzimute Consultoria e Projetos,
responsável pela elaboração de projeto básico
de engenharia rodoviária para adequação e

duplicação do trecho urbano da rodovia BR-280,
realizaram vistoria nos principais pontos do
traçado, de onde deve passar a segunda pista do

'. trecho urbano entre os municípios de Jaraguá
do Sul e Guaramirim. A primeira parte deste
trabalho deve ser entregue ainda neste mês.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Moradores criticam tombamento
Para população,
projeto do Iphan
pode prejudicar
crescimento da
localidade

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

C asados há um, ano, Val
decir Herchen, 25, e Ia

naíne Moraes, 21, receberam
de herança uma casa na rua

Gerhard Müller, no bairro Rio
da Luz. O sonho do casal des
de o início era derrubar a cons

trução antiga e 'construir uma

nova, com mais espaço e ven

tilação. Porém, devido ao tom -

.

bamento feito pelo Instituto do
Patrimônio Histórico eArtístico

Outra reivindicação dos
moradores do Rio da Luz é -a

falta de linhas de ônibus. Se

gundo Anoar Batisti, 40 anos,

depois que a Seara fechou, as

linhas diminuíram. Ele conta

que em algumas localidades só
tem ônibus duas vezes ao dia.

Nacional (Iphan), a mudança
não poderá ser realizada, con
forme eles foram informados

pelaPrefeitura.
Herchen mora no bairro

desde que nasceu e acredita

que o local deve mesmo ser

preservado, mas desde que
não interrompa o crescimento
da região. Já a esposa acha que
deveria ter sido mais divulgado
o tombamento e verificado a

aceitação da população. "Sim
plesmente chegaram e impu
seram a ideia de tombar o local,

,

não perg!lntaram se a popula
ção queria", critica.

Segundo o presidente da As-
.

sociação de Moradores, Hélio
Teixeira da Rosa, 39 anos, o pro
jeto prejudica principalmente
casais novos, como Valdecir e

Janaíne. Para ele, isso também

pode atrasaro desenvolvimento
e crescimento do bairro.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

SOlmo Casal tem projeto de derrubar a casa

que ganharam de herança e construirmoa nova

Faltam linhas de ônibus e abrigos
Por isso os moradores têm de
andar cerca de quatro quilôme
tros até o ponto mais próximo.

A dona de casa Izabel Fer
reira Gomes é uma das mora

doras que sofre com isso. Em
dias de sol e chuva, ela precisa
se deslocar a pé por cerca de

POEIRA Fluxo de carros e caminhões
levanta incomoda quemmora na região

três quilômetros até a rua Euri
co Duwe. Já a moradora Glades
Patricia da Silva, 35 anos, recla
ma do horário do transporte no
final de semana e feriados. UNo
sábado o último ônibus que
passa é das 18h30 e no domin

go das 18h", conta. O presiden-

te do bairro Hélio alerta para as

condições precárias dos abri

gos de ônibus. I'A maioria não

protege do mau tempo. e nem

do sol", afirma.
Segundo o gerente opera

cional da Viação Canarinho,
Rubens Nissfeldt, foram retira-

In. aestrutul.WJlJ1M

Segundo o responsável pelo
Patrimônio Histórico e Cultural
da Prefeitura, Egon Jagnow, no

último dia 24, foi realizada uma

reunião com os moradores, e o su
perintendente do Iphan, em San
ta Catarina, Dalmo Vieira Filho,
também participou. No encontro

foram esclarecidas as dúvidas da

população e demonstrados os be
nefícios do tombamento.

Jagnow conta que essas reu

niões técnicas serão frequentes. A
próxima irá acontecer na última
,semana de maio. "Serão colo
cados mais alguns regramentos
para preservação do local e efeti
va implantação do tombamento",
afirma. Segundo ele, a região é
considerada patrimônio histórico
desde26 de novembro de 2007. O

objetivo é a preservação do legado
cultural e do patrimônio.

dos algumas linhas do horário

que coincidia com o da em

presa Seara, e que no momen

to não há mais demanda para
dois ônibus. Já para os mora-

,

dores do Rio da Luz II, Nissfeldt
explica que hoje ainda não há
necessidade de mais horário.

Asfalto também é reivindicado
Falta de asfalto também é

um problema sério da região
do Rio da Luz. A moradora da
rua Ervin Rux, Marilete De

metrio, 22 anos, está grávida
de oito meses e conta que é
uma situação complicada.
Para ela, a poeira pode preju
dicar o bebê, além de deixar a
casa suja,

Já o morador da rua Ricardo
Fritzke, Dalmo Luiz de Souza,
explica 'que tem rinite e que a

situação piora devido ao pó na

região. "Tenho dois filhos pe
queno�, fico pensando na po
eira que eles engolem todos os

dias", afirma.
Segundo o presidente da

Associação, outra rua que pre
cisa de asfalto é a Gerhard Mül
ler. Ele explica que não tem pa
vimentação em um trecho de

aproximadamente 200 metros,
e que amanutenção dessa par
te contemplaria todos os mora
dores da rua.

A reportagem do OCP en-

trou em contato com o diretor
de Trânsito e Transporte, Mar
cia Ribas, mas ele não pode

.

confirmar se as ruas citadas
na matéria estão na lista de
obras da Prefeitura.

Falta de

pavimentação é
um dos problemas
levantados pela
comunidade do
Rio da Luz.

ERRATA

Corrigindo o que saiu na edição deste fim de semana do OCp, a caminhada ecológica no
morro pelado será no sábado dia 26 de maio, e não na sexta-feira dia 25 como foi publicado.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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As dificuldades
de trabalhar
a 'inclusão

Aluno da 8ª série da Escola Waldemar Schmitz,
na Ilha da Figueira, sofre perseguição de colega
JARAGUÁ DO SUL

Nilson Antonio

._,.�
�. ..

Ainclusão das crianças porta
dores de necessidades espe

ciais nas escolas de ensino regular
é defendida por especialistas por
não ser nada mais que a garantia
do direito à educação, estabeleci
do pela Constituição. Esta sema

na, um aluno do BO ano, procurou
o [ornal O Correio do Povo rela
tando um problema causado por
um colega portador da Síndrome
de Aspergertque tem dificuldade
de socialização).

Mikael Eduardo Jacomini, 12

anos, da Escola Waldemar Sch

mitz, na Ilha da Figueira relata

que é provocado e xingado pelo
estudante com a síndrome. Se

gundo Mikael, ele procurou a

orientação e a direçãoda escola, a
pedido damãe, mas nada foi feito.

A' diretora da Escola, Eliane
Montibeller da Silva, disse que
não há muito o que fazer. "Tenho
conversado muito com o Mikael",
afirma a diretora. Conforme ela, a
função da escola é inserir as crian-

...-' ;

Ouço sémpre minha
, mãe falar que devo

respeitar o próximo,
que tenho que aceitar as

pessoas com diferenças.
Mikael Eduardo

Jaeomini

ças portadoras e não afastá-las do
meio social. Este trabalho, afirma,
é realizado com o acompanha
mento de profissionais conforme
a necessidade do estudante.

A responsável pelo Ensino Fun
damental na Secretaria de Educa

ção, SirleyMaria Schappo, diz que
nas escolas públicas municipais
existem mais de 240 estudantes

portadores de alguma necessida
de. "Nunca tivemos reclamações
dos pais em relação às inclusões",
afirma. Mas, ela admite que não é
tarefa fácil para os professores tra
balharem em salas de aulas com

todas as diversidades.
A AMA (Associacao de Amigos

do Autista) é quem faz os atendi
mentos para as crianças que tem

autismo e a Síndrome de Asper
gero A diretora Tânia Krause ex

plica-que paralelamente é desen
volvido um projeto que trabalha
a socialização, comunicação e

comportamento. Conforme ela,
toda a criança tem o direito de fre

quentar as escolas normais, pois é
uma questão de direito.

No que se refere ao bullying,
as educadoras são categóricas
em afirmar que neste caso, o

comportamento não pode ser

considerado como' tal.
_

Lilian

explica que existem diferenças
claras nos comportamentos. "O
bullying é quando existe a .cons
cíêncía elaborativa de prejudi
car o outro, o que não acontece

neste caso", afirma. Segundo a

diretora, Míkael será transferido
para outra sala.

EDUARDO MONTECINO

PROBLEMA Mikael Eduardo Jacomini, 12 anos, enviou carta ao 9CP

Campanha do agasalho

Oportunidade para ajudar quem precisa
Desde o dia 10, a Rede Entidades Religiosas Cristãs

de Supermercados Brei- (APHER). A arrecadação ter

thaupt está desenvolvendo mina no mês de julho.
a l4a edição da Campanha . Todas as lBtiliaisdistribuí
do Agasalho e quer arreca - das nas cidades de Balneário
dar roupas de inverno e co- Camboriú, Mafra, São Bento
bertores para serem enca- do Sul, Itajaí, Brusque, Ioínvíl
minhadas para as famílias le, Canoinhas, Guaramirim e

que precisam nas cidades ' Iaraguã do Sul têm pontos de
onde existem mercados da coletas. Os materiais arreca

rede. As doações serão dis- dados nos municípios serão
tribuídas pela Associação de doados para as famílias caren- ,

Promoções Humanas das tes das respectivas cidades.

A gente realiza
de duas a três

distribuições no período
para que as famílias
não recebam depois

de terminar o inverno.

Marina C� Breithaup't�
do Depal"tanlento
de ]\IIal�l(etbrJfi.g

Locais 11ara entl'QIe
Gumercindo da Silva, 310

• RuaAngelo Rubini, 1163
• Rua Marechal Deodoro
da Fonseca, 338

• Rua CeI. Emílio Carlos

Jourdan,135
• Guaramirim - Rua 28
de Agosto, 1665

• Av. GetúlioVargas,
268 (Shopping
Center Breithaupt)

• Rua Reinoldo Rau, 660
• Rua Carlos Hardt, 100
• RuaWalter Marquardt, 225
• Rua Padre Aloísio Boeing, 86
• Rua Expedicionário

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Pré-Fa�

Ci'lema uas escolas
de Jaraguá do Sul
Grupo Gats, com o Cine Clube e o Ponto de Cultura Teatro

Vivo, faz as apresentações e os debates na cidade
, !

JARAGUÁ DO SUL. . ...

Nilson Antonio

Dia 18 - na EscolaAbdon Batista, com quatro
sessões para alunos

Dia 18 - no Cine Teatro Gats, às 20h com ses

são gratuita e aberta para a comunidade.
As sessões têm entre 70 e 100minutos, com até

cinco filmes cada. Ao total serão exibidos 18 fil

mes, sendo 15 curtas e três longas durante os oito
dias damostra. Entre as produções exibidas estão
-"O plantador de quiabos", do Coletivo Santa Ma

.deira, melhor filme pelo júri oficial e popular da
Mostra de Curtas Mercosul, "Mais ou menos", de
Alexander Siqueira, melhor filme pelo júri oficial e
popular daMostra Catarinense, "Procura-se", me
lhor filme pelo júri oficial e popular da Mostra In
fantojuvenil, "Confesiones", de Gualberto Ferrari,
melhor filme pelo júri oficial da Mostra Doe-Fam
e "Carne, osso", de Caio Cavechini e Carlos Juliano
Barros, melhor filme pelo júri popular da Mostra
Doc-Fam.

Conforme Leone Silva, do Grupo Gats, há
muitos anos que o movimento vinha buscando
a divulgação no interior do Estado. Em 2011 veio
a conquista deste novo modelo de divulgação do
evento. "Fizemos no Gats no ano passado e. ago
ra vamos levar para as escolas -estaduais e para
o Instituto Federal", afirma Leone. Dentre os ob

jetivos desta nova forma.dê divulgar o cinema,
Silva destaca os cinemas alternativos. "Vamos
mostrar o cinem-a da América Latina com quase
30 filmes e documentários", destaca. Os filmes
abordados apontam vários temas e servirão para
colocar em contato com outros tipos de filmes..

orno forma de aquecimento do
Fam2012, 16° Florianópolis Au-:
diovisual Mercosul, que acontece

de 15 a 22 de junho no Centro de
Cultura e Eventos da UFSC, "Jara
guá do Sul está sediando a etapa

do Pré-Fam. A cidade é uma das 12 contempla
das que irão exibir, descentralizar e democratizar
o acesso da população a bens culturais. Por isso,
as exibições serão gratuitas.

O Pré-Fam é uma forma de divulgar a realiza
ção do evento que reunirá profissionais da área
de cinema e audiovisual do Brasil e do Mercosul.
O evento se constitui como circuito de exibição
alternativo, e assim como o Fam, é uma realiza

ção da Associação Cultural Panvision, .entídade
sem fins lucrativos voltada à articulação, curado
ria e produção de mostras de cinema e vídeo.

Em Jaraguá do Sul, ti Grupo Gats, com o Cine
Clube e o Ponto de Cultura Teatro Vivo, é que faz
as apresentações e os debates na cidade. Ontem
foi a Escola Estadual Abdon Batista que recebeu
seis sessões para alunos. A programação aconte

ce até sexta-feira, 18. Confira:
Dia 16 - na Escola Homago, com duas sessões

para os alunos
Dia 17 - no IFSC - Campus Avançado Geraldo

Wernighaus, às 16h30 e 20h30 sessões gratuitas
abertas à comunidade

DIVULGAÇÃO

'CINEMA
Cena de "O

plantador de
quiabos". No
interior do
Estado de São

Paulo, Seu
João se vê
dividido entre
o aumento de
sua produção
de quiabos e

a' realização
de um sonho
efêmero de
sua filha

() ingrediente que faltava para deixar a sua
receita�inda mais doce tem endereço certo.
;. fi2m)ar�ávocê encontra as Coberturas de Chocolate em Barfa Selecta nos seguintes lugares:

"

�.i�tJ.'
. lroo negóciO: todo dia.

121S-3IÍ7-6 3501,3232
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Canoinhas
'Y"
90 170

SãõMiguel
do Oeste
T"
1 0° 19° Joaçaba

'Y"
8° 19°ehapecó

'Y
6° 18°

Joinville
'Y"
13° 20°

Jaraguá do Sul
'Y ..
12° 19°

Rio do SUl
'Y ..
10° 19°

Blumenau
'Y ..
13° 21°

Menos frio
o ar frio perde força
favorecendo a formação de
nevoeiros namadrugada em
todas as regiões. No Litoral e
áreas próximas o vento que
traz umidade'do mar e forma
mais nuvens com chance de
chuva fraca, especialmente na
Grande Florianópolis,Vale do
Itajaí, Litoral Norte e Planalto
Norte. No restante do Estado,
sol entre nuvens. Temperatura
mais baixa namadrugada
com chance de geada fraca e

isolada nas áreas altas.

Ensolarado
,

Parcialmente
Nublado

Nublado

�ri�dewnros�ah�eemJ�á
• 9h Vento não favorável Sudoeste 7km/h Vento favorável
• 12h Vento não favorável Sudoeste 7km/h em um horário

• 15h Vento não favorável Sul 6km/h 90%
• 18h Vento favorável Sudeste 10km/h

de possibilidade
de chuva,

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

U1110r

Irmãs
Na festa, o sujeito conta vantagem com o amigo:
- Cara, eu já namorei com todas as mulheres que estão nessa festa! Tirando
as minhas duas irmãs, claro!
- Que legal! - comenta o amigo - justamente o contrário de mim!
- Contrário? Como assim?
- Até agora eu só consegui namorar com as tuas duas irmãs!

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna,
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3. 1\ ",!'{ t'

" II, I! {ltI u

Florianópo
.

'Y"
140240

São Joaquim
'Y"
7° 14°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

SÁBADO
MíN: 14°C
MÁX: 200C

riciúma
'Y"
11 ° 23°

12/5

AMANHÃ
MíN: 15°C
MÁX: 19°C

NOVA 20/5

CRESCENTE 28/5

Palavras Cri zadas

SEXTA
MíN: 14°C
MÁX: 200C

Sesair/
cedooua
noite leve
wncasaco!

6/5

São Francisco do Sul
• Preamar
• Oh34: 1,3m
• 13hOB: 1,5m
• Baixamar
• 5h32: O,4m
• 17h43: O,4m

lajaí
• Preamar
• 11 h04: O,9m
• 23h31: O,Bm
• Baixamar
• 6h36: O,4m
• 17h42: O,4m

, florianópolis
• Preamar
• 6h53: O,4m
• 11h17: 1,Om
• Baixamar
• 1Bh21: O,4m
• 23h36: O,9mTábua

das marés 1mbiluba
• Preamar
• 10h19: O,5m
• 22h04: O,5m
• Baixamar
• 5h: O,3m
• 16h51: O,2m

HORIZONTAIS
1. Agravado
2. Torcimento da madeira em consequência do calor

ou da umidade / Sigla de Lima sociedade cujos
membros não figuram com seus nomes na razão
social

3. Elemento de composição: torpor, entorpecimento /
Sinal acústico ou eletrônico

4. Ligeiro / Não grosso
5. (Gram.) Fonema assilábico, elemento do ditongo e

do tritongo, representado pelo i e pelo u

6. Preparar para uma explosão / O meio da ... baliza
7. Crivar
8. O símbolo químico do gálio / Tapar ou arrolhar qual

quer recipiente, impedindo a saída do líquido
9. Tomar caminho
10. Que pode ser usado / Tipo de pequeno carro, pró

prio para caminhos acidentados
11. Sociedade Esportiva Palmeiras / A abertura de um

vasilhame (pote, frasco etc.)
10

12. As letras em que se colocam os pingos para quem 11
pretende ser explícito / Doce de figo, em pasta

13. Sem sofrimento físico.

VERTICAIS
1. Revestem o corpo das aves / (Med.) Incapacidade

de sentir os sabores
2. (Fig.) Opinião que o público pode ter de uma insti

tuição, produto etc. / Primeiro
3. Agir com prepotêncta / A sigla internacional das

pessoas importantes
4. Que se pode dobrar, como o banco da maioria dos

automóveis / Sigla de Fernando de Noronha
5. O bissexto tem um dia a mais / Ter um preço de

terminado / Banco Interamerlcano de Desenvolvi-
me�o

,
�

6. As iniciais do poeta italiano Dante (1265-1321) /
(Fut.) O nome da posição de impedimento em Por-
tugal

.

7. Grande, em inglês! Intransigente quanto ao modo
de ver um assunto

8. Adiantamento de dinheiro / Cortado rente
9, PÓ mineral, solto ou em pedra, usado na limpeza

doméstica / Passar encostado a.

i 4 5 6 7 8 92 3

í II
II

II

II II

II

2

3

4

5

e

7

9

i2

13
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I

c:0Abra o olhopara as
oportunidades.soT·

Elijane Jung

Retratos da vida
r-tJm meu querido tio internado emeu pai se recuperando
ude uma cirurgia, outro tio veio da Bahia visitar os irmãos.
Fazia muito tempo que não o víamos e nós, osfilhos,ficamos
absurdamente surpresos com a semelhança entre os três irmãos.

Quanto mais o tempo passou, mais parecidos elesficaram. E em

meio à angústia dofim de semana, esperando por uma melhora
do tio doente, meu pai e o irmão passaram ofim de semana
recordando tempos antigos, memórias de seus pais, brincadeiras,
trabalho na roça, conhecidos. No meio disso tudo, sentifalta do
tio que não estava lá para partilhar. E senti uma baita vontade
de poder termeus irmãos por perto quando euficar velhinha, só
para a gente poder recordar nossas espoletices...

DivãcolD
Miche�
Corrêa

Onde trabalha e o que
faz: do lar... (risos).
Eu sou: confiante.
Homens são: um

complemento.
Mulheres são:
únicas. Semeu
relacionamento
fosse um ritmo seria:

pagode. Desço do
salto quando: me
deparo com falsidade.
Parame ganhar
basta: ser sincero. Se
eu fosse celebridade
seria: Jennifer
Aniston. Roubaria o
closet de: Fernanda
Lima. Meu coração
batemais forte

quando: o Timão está
em campo. Eu sou ótima em: ser eu mesma. Eu sou péssima
em: ser 100% séria. Uma noite perfeita pede: sushi, vinho e

amigas. Um casal apaixonado precisa: de confiança. Com 50

reais eu: compraria um bom vinho. Com ummilhão de reais
eu: abriria um lar para cães abandonados.

. '

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

universotpm@ocolTeiodopovo.com.br

"

E atreva
Usar roupas extremamente largas
para disfarçar gordurinhas. Dá
para usar um volume, uma peça
esvoaçante sem, entretanto,
parecer que estáenrolada
emvários lençóis. Damesma
maneira, abusar de peças
justíssimas quando se estámuito

magrU]ha,ficaestranho,né?Tem
que dosar os tecidos de acordo
com o corpo de cada uma; E uma
dica que vale tanto para gordinhas
quanto paramagrinhas é usar

peças que caiam levemente'

folgadas ao longo do corpo.
Pano demais é treva!

"

E O Dash
A onda dos cintinhos. Tudo
o que é feminino e dá aquele
toque à produção é muito
flash. E o cintinho, usado
sobre uma roupinha justa ou
soltinha, sobre casacos, sobre
tecidos lisos ou estampados,
seja lá como for; é muito, mas
muito flash! Preste atenção nas

ruas: todo look simplesinho
fica para lá de charmoso com
um simples cinta! Acessório
que não sai caro, fácil de achar
nos mais variados tons, com

destaque para as fivelas e as

estampas ... Só podia ser flash!

,

. Conselheiro amoroso
P: Comecei a namorar há quase dois meses e ele ainda
não me apresentou à família dele, embora já conheça
toda aminha e já frequente minha casa. Devo
pressioná-lo ou espero pacientemente? (L. M.)
R: Apresentar a namorada' à família significa querer algo sério
e duradouro, será que ele está correndo disso ou é apenas um

desligado? Pressão não é o melhor caminho, mas deixar claro o

que pensa é essencial. Tente não deixar ele tão livre assim com a

sua casa, assim como você se sente em relação à dele, afinal isso
é namoro 'e não um fast food. Comece amarcar outros locais para
encontro, que não seja a sua casa, para ver se ele se liga.

Pergunta quem quer:
Respostas podem ser enviadas
com identificação para
divulgação para universotpm@
ocorreiodopovo.com.br.
P: Já usei casco de cavalo, de
tartaruga e muitas outras coisas

para fortalecerminhas unhas,
mas não percebi resultado
algum. Preciso de dicas de

produtos para deixá-las mais
fortes e não quebrar tanto. (Nadir)

Responde que... sabe:
Olá, tudo bem? Como funciona uma cirurgia chamada
abdominoplastia? Só sei que é indicada para tirar a barriguinha
flácida e com estrias, típicas em mamães. É isso mesmo? Posso'
reduzir medidas nas costas com esse procedimento? (Marizete)
Marizete é isso mesmo, a abdominoplastia é indicada para retirar
excesso de pele no abdômen. e, normalmente) é associada à
Iipoescultura (daí sim, reduzindo medidas nas costas). A cicatriz
de uma abdominoplastia fica logo acima dos pelos pubianos e,

geralmente utiliza-se anestesia periduralmais sedação. A internação
consiste em até 48h e a cirurgia pode ser dolorida especialmente
se realizada com a tipo. Os curativos devem ser feitos num período
de 30 a 60 dias, o desinchaço começa mais oumenos após 15 dias,
seguido do desaparecimento dos edemas. Consulte ummédico de
sua confiança para uma avaliação primária. (ClíniCa: Scipioni)

C'oisas da net
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"Garage"
Amanhã, mais conhecido

como quinta-feira, a par
tir das 18h, vai rolar mais um

encontro na famosa "Garage".
Espaço concorrido em Iaraguâ
do Sul, que reúne corneteiros,
caçadores, pescadores, políti
cos e outros mentirosos. Claro,
como sempre, naquele "climão"
de amizade onde iodos os co

mensais buscam curtir a vida
�

da melhor forma possível: com
alegria, descontração e com um

ótimo astral. Como diria Ru
bemAlves: 'IJ vida não pode ser
economizada para.. amanhã.

. Acontece sempre no presente':

Leitora do dia
A leitora fiel de hoje é Rosangela
BeatrizKlein Fallgater que
sempre lê es�a coluna para ficar
por dentro das novidades de
nossa sociedade.Valeumesmo!

o advogado Reinoldo Murara,
o Nonô, colocou seus dotes
culinários para fora emandou
bem na cozinha, ontem à noite,
no encontro do BCC. Deu um
show! Para quem não sabe, nos
tempos idos, o nobre causídico
foi empresário do ramo da

gastronomia; pilotava um
carrinho de cachorro quente.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

47 3371-2268
Rua Fritz Bartel-' Baependi
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aRA
o presidente do

gTUpo Weg, Harry
Sclunelzer, e a

esposa Lúcia, na
Noite daDhaMoa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

�

FADlIiB.IA. Dr. Ricardo PutT, com a esposa Marilda, a sogra
Hildegard e as ilibas Laura e A1essandra celebrou 9 Dia das Mães

com big almoço, no Restaurante Típico da Malwee

Feijoada à
brasileira
No sábado, o boa praça Moisa,
movimenta na Choperia .

Scondidinho, sua tradicional
Feijoada à Brasileira. Aliás, a
casa tem lotado.

Europa
o meu amigoWilmarUlrich
vai desfalcar a "Garage"
nesta quinta-feira. Hoje,
ao lado da esposaMargit
Trapp, embarca para um
giro pelo velho mundo.Vai
visitar, entre outros países,
Espanha e Portugal.

4° Show Car
No próximo dia 24 de

junho, Adrianinho Iunkes,
promove no Parque
Municipal de Eventos, em
Iaraguá do Sul, o 4° Show
Car, Etapa Internacional
Roadstar. Um dos encontros
automobilísticos mais
movimentados da região.

Onde comer bem
em Jaraguá

No Restaurante Galo Londrino.
Um bufê. de ótima qualidade.

BIUfJID.& Karina Santier e NinaAltini, naUpper Floor

Brindes

ecológicos
Agregar a suamarca auma
solução ecologicamente correta
vem conquistando cadavez
mais omercado. O uso de
sacolas ecológicas, por exemplo,
transmite uma imagem positiva
de sua empresa e ainda funciona
como uma excelente ferramenta
demarketing.A empresa
jaraguaense SerimaqEcológicos
está apostando firme no negócio.
Quer sabermais? ligue: 3276-1510.

Viver para odiar uma

pe_ssoa é o mesmo que
passar uma vida inteira

dedicado a ela.

(Jruima.râes Rasa

Pensando bem
"Embora alguns insistam em

dizer quemeus passos sejam
falsos, quemeus caminhos sejam
errados, que o meu jeitinho de
levar avida incomodemuitas

tribos, eu sei quem eu sou e pelo
que eu devo lutar. Sempre estou
do lado Dele. A vidame ensinou

que não devo me importar
com comentários que não vão
mudar aminha vida. E que os

que me odeiam são admiradores
secretos que não entendem

porque tantosme amam."

Clube dos Idosos
No domingo, para celebrar os 30 anos do Clube de Idosos
Afonso Piazera, será realizada no salão da SociedadeVierense,
uma grandiosa festa. Às 10h30 haverámissa celebrada
pelo Padre Donizete, em seguida o tradicional almoço, um
delicioso café da tarde e para fechar com chave de ouro, uma

domingueira das boas comandada pelo famoso conjunto
Musical JS, do amigo SérgioUlrich.

Rotina
Cá pra nós, os assaltos têm sido
uma constante aqui na urbe. Não
escapa ninguém, nem quem está
nos pontos de ônibus, tampouco
quem está chegando em casa.

A população jaraguaense está
ficando como medo.

/,�,

\. .�

ANFITRIÓiE'S Os grandes hostes da: tradicional
Noite da Oba, o casal Jorge e Angela Vieira

Love
Quem vive agora em "altos loves"
é a querida amiga Larissa, que está
namorando seu amadoHenrique "sei lá

.

de quê, é estrangeiro" (a resposta dela,
quando perguntei o sobrenome). Mas o
que vale é o amor verdadeiro, pois estão
se curtindo emuito.

Amil
Janice Breithaupt está usando boa
parte do seu tempo disponível para
fazer o que mais gosta: comandar á
Comunidade Terapêutica Campos
de Luz, entidade beneficente que
trata da recuperação de dependentes
químicos. Bola branca.

__j-�

Análises
Numa animada roda política
ontem, analistas de plantão
garantem queMiro Maba será
um dos grandes vencedores
na eleição para vereador
deste ano.

Café Colonial
Hoje, a partir das 15h, Georgete
Damm comanda na Confeitaria
Bela Catarina, mais um
delicioso Café Colonial.

Humor
Um homem passa pela sua
colega de escritório e diz que o'
cabelo dela cheiramuito bem. A
mulher vai, imediatamente, ao
gabinete do chefe e diz que quer
fazer uma queixa de assédio
sexual. O gerente fica admirado
e diz: - Qual é o mal de um
colega lhe dizer que o seu cabelo
cheira bem?Amulher responde:
- É que ele é anão!

.

• Dia 24 de maio, em
Schroedet; acontece o

. çõquete! de inouguraçõo
d'J FundaçãoEduardo
Horn.
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e seus lugaresmarcados e, nessa sociologia'
das refeições uma pergunta interessante
queme cercou é: por que escolhemos
determinado lugar àmesa e nele nos
sentamos anos a fio? Há quem diga que

.

esse lugar é sagrado! Concordo. Entende-se
por tal cadeira onde nos sentamos todos
os dias, namesa, no horário das refeições,
e não gostamos que ninguém o ocupe. Foi
no século 18 que surgiu a sala de jantar

com uma mesa no centro e cadeiras à volta
tornando-se símbolo da vida familiar e
social. O pai ficava na ponta com amulher
e filhos ao redor, o que permanece, para
muitas famílias, até os dias atuais.
Grandes batalhas já aconteceram na casa

Elyandria Silva,
escritora

E·is queme surgiu uma imensa vontadede escrever sobre o lugar àmesa. O
motivo? Não sei. Talvez seja porque sonhei
que estava numa fila que nunca chegava
minha vez e pessoas passavam àminha
frente. Enquanto a ansiedademe consumia,
algo que também acontece na vida real,
tinha umamesa grande e branca com
um pão gigante em cima, recheado com
linguiça. Minha função era ficar ali cortando
pedaços do pão e dando às pessoas que
estavam na fila quando chegava a vez de
entrarem para uma salamisteriosa com

pessoas andando lá dentro. Fornecia

generosos pedaços cortados com uma

faca de pão grande enquanto os farelos se

espalhavam por toda a superfície damesa
e caíam no chão. Esperava chegar aminha
vez de entrar na sala e comer um pedaço
do pão até que o mesmo acabou e fiquei
ali lamentando porque não comi. Quando
acordei estava babando no travesseiro e

desejando ardentemente comer pão com
linguiça. Isso me remeteu a comida, mesa

ovelas
AMOR ETERNO'AMOR - GLOBO· 18R

Beatriz tranquiliza Rodrigo e inicia a gravação da consulta. Virgílio pro
cura por Elisa. Miriam conta para Priscila sobre seu encontro com Fernando.

Regina culpa Valdirene por ter que afastar Michele de Clara. Divina teme ser
demitida por Melissa. Rodrigo fica animado com a consulta com Beatriz. Jaci
ra sofrearrumando sua mala de viagem. Junior fica indignado ao ver Melissa
destratar Divina. Pedro vai ao apartamento de Gracinha e vê a pintura que
ela fez. Rodrigo afirma a Dimas e Fernando que mudará o departamento mé
dico da construtora. Melissa desiste de expulsar Divina de sua casa depois
de saber que ela e o filho falarão com Rodrigo. Rodrigo beija Miriam.

CHEIAS DE CHARME· GLOBO· 19R
Rodinei descobre que Cida foi ao encontro de um amigo e fica enciu

mado. Rosário cogita desistir de seu sonho de cantar. Elano se aproxima de
Cida. Inácio evita falar do seu passado e deixa Rosário intrigada. Rodinei faz
um grafite romântico para Cida no muro da casa da família Sarmento. Sandro
arma um plano para reconquistar Penha. Humberto e Sarmento preparam a

defesa de Chayene para a audiência, mas Conrado sugere uma nova estra

tégia. Sarmento pede a Lygia que deponha contra Penha. Sidney recebe alta
do hospital. Elano propõe que Rosário testemunhe a favor de Penha. Otto

chega ao Rio de Janeiro' e é observado pelo detetive contratado por Humber
to. Penha vê Sandro trabalhando e se surpreende.

AVENIDA BRllSIL· GLOBO· 21R
Nina implora que Nilo não a entregue para Carminha. Muricy dá um reló

gio de ouro para Ivana. Leleco percebe o desconforto de Tufão com a notícia
do casamento de Monalisa. Noêmia ajuda Verônica a se vingar de Cadinho
e Alexia. Lúcio rouba o relógio que Ivana ganhou de Muricy. Nilo não con

segue contar para Carminha o que sabe sobre Rita. Nina implora que Nilo
se encontre com ela em sua casa à noite. Ivana percebe que seu relógio foi
roubado e Max acusa o pai. Jorginho e Débora se entendem cada vez mais.
Carminha procura Nilo e marca um encontro com ele no mesmo horário do
convite feito por Nina. Nilo fala para Lucinda que será fiel a quem lhe der mais
dinheiro. Nina confessa a Betânia que ainda sente medo de Carminha. Tufão

flagra Carminha tirando dinheiro do cofre. N�na e Carminha esperam por Nilo.

MÁSCIlRAS - RECORD - 22H
Uma bomba de gás lacrimogêneo explode no salão. Big Blond e Otávio pro

curam se proteger. O líder da gangue e Novais se agarram às suas armas. Otávio
e Eliza encontram juntos uma saída enquanto tiros são ouvidos à distância. Eliza
afirma que um inMrado deve ter soltado a bomba. Eliza garante a Otávio que nunca

havia participado de um ritual semelhante. Eliza questiona Otávio sobre as instru

ções a serem assinadas por ele. Otávio diz a Eliza que Maria pode estar viva. Eliza
e Otávio ouvem uma buzina e encontram Pulga ferido na direção do carro. Otávio
decide socorrer Pulga que afirma estar sendo procurado pela polícia. Tônia diz a

Edu que Luma está apaixonada por ele. Tônia acusa Edu de ter rejeição ao amor.

CORllÇÓES FERIDOS· SBT • 20R30
Eduardo fala aos funcionários do hospital que é LJm absurdo eles terem

permitido a alteração dos exames. Eduardo pede para falar com o médico que
Aline tentou subornar. Eduardo vai ao quarto de Aline e diz que sabe que ela

forjou os exames de Amanda. Eduardo a chama de doente e infeliz. Vitor vai à
casa de Glauco procurar por Amanda. Amanda pede Rara a empregada dizer a
ele que ela não está. Eduardo coloca Aline cara a cara com o médico que ela
tentou subornar. Eduardo afirma a Aline que tem provas contra ela. Michel conta
a Regina que por pouco não cedeu ao vício da bebida. Amanda recebe Vitor, que
pede uma chance a ela. Eduardo mostra a Glauco o vídeo em que Aline está eis
farçada de médica. Eduardo pergunta a Glauco onde Amanda está escondida.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.
'

Horóscopo
T ÁRIES

• No trabalho, cuidado para não se
envolver em conflitos. Talvez seja
hora de refletir se há mudanças
a fazer em seu comportamento.
Surpreenda as pessoas à sua volta
com sua criatividade. Bom astraInao
romance. Cor. verde-claro.

� TOURO
Seu maior desafio será controlar
sua impaciência. Tenha em
mente que não tem como você

corrigir todos os erros à sua volta.
Mantenha discrição para evitar a

cobrança dos superiores. A dois,
cuidado com o que fala para não

magoar o par. Cor: vinho.

II
GÊMEOS
Fique longe de brigas no trabalho
para não manchar sua boa imagem.
Talvez, precise deixar algumas
amizades de lado. Lute pela sup
privacidade, mas cuidado para
não parecer egoista. Na paixão, só
assuma compromissos que possa
cumprir. Cor. vermelho.

§ CÂNCER
Desenvolva projetos novos para
aprimorar seu desempenho profis-
sional e destacar suas habilidades.
Coloque a imaginação para
funcionar! Não se distancie dos
familiares. Na conquista, valerá a

pena manifestar claramente seus

sentimentos. Cor: vinho.

óL LEÃo
É tempo de expandir horizon1I:ls. Para
conquistarmelhoresJesultados, será
preciso inovar! Entre pessoas de
sua estima, a palavra de ordem é

paciência. Nos assuntos afetivos,
cuidado com atritos. Cor. pink.

lU> VIRGEM
Encontre o seu diferencial na

profissão e use sua criatividade.
CUidado para não brigar à toa com
a pessoa amada Se estiver só,
controle suas emoções para se dar
bem na conquista. Cor. preto.

..n.. UBRA
No trabalho, mantenha o foco em
tarefas individuais e não fique na

dependência de terceiros. Tenha
mais paclência com a turma de
casa. No romance, cuidado com o

que fala ou se arrependerá depois.
Cor. tons pastel.

rtl ESCORPIÃO
Suas ideias originais vão facilitar
sua vida profissional e familiar.
Em casa, mude a rotina e ganhará
pontos com os familiares. Nos
assuntos do coração, conflitos não
estão descartados. Cor: preto.

:0 SAGITÁRIO
Use sua criatividade para se
destacar entre colegas de trabalho.
Em família, será preciso exercitar
sua paciência. Compartilhar planos
de viagem com sua alma gêmea
vai trazer grandes benefícios ao seu

romance. Cor. branco.

YJo
CAPRiCÓRNIO
Trabalhe com discrição e não deixe
as suas responsabilidades de lado,
Bom dia para realizar atividades que
tragam mais prazer para a sua vida.

Aproveite o astral para surpreender
a pessoa amada. Cor. verde-escuro.

Aoo'Y\ AqUÁRIO
Aoo'Y\ Use e abuse da sua criatividade para

livrar-se de problemas cotidianos.
Seja paciente no contato com

pessoas de seu convivio. Na área

afetiva, seja mais tolerante. Cor:
tons pastel.

1f PEIXES
Questão envolvendo dinheiro pode
aparecer de forma inesperada,
então, seja racional e vai encontrar
uma solução. Na área sentimental,
não provoque o ciúme de quem

I: ama. Cor: vermelho.

Crônica

Pão.com linguiça e
o lugar àmesa

demeus pais, na hora do almoço, quando
sentavam no "meu" lugar. Era como se me

roubassem algo, me sentia lesada, ofendida,
incomodada, a refeição não era amesma,
algo estava fora do lugar e ali eu ficava,
emburrada, me remoendo dos direitos da
cadeira cativa. Na cozinha da casa deminha
avó, na parede acima damesa, tinha um
quadro da Santa Ceia. Lembro-me de ficar
ali, nomeu lugar de sempre, esperando
a comida e olhando para o quadro, com
Cristo no meio, imaginando como os

lugares tinham sido escolhidos, porque
havia sentado aqui ou ali. Vez ou outra,
quando vejo o quadro em algum lugar, essa
pergunta de meniname vem àmente.

.

As cadeiras devem achar essa história
das escolhas uma grande bobagem.
Algumas pessoas também. Estas não

ligam, fazem rodízio e sentam onde
está vago. A mim parece algo sério, não
sei explicar o por que e se achasse a

resposta essa "coisa" da importância do

lugar à mesa perderia toda a graça.

Por que escolhemos
determinado lugar à mesa e
nele nos sentamos anos a fio?

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

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
'

�
da Ajapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

� .

Esse cachorro sumiu no último domingo, perto da Agropecuária
Schweitzer. É� pintcher, de 16 anos, cego, sem uma pata dianteira,

que atende por "Pequeno". Se alguém o encontrou ligue para
3275·3268 ou 3371·9210. Ele é bem velltinho e precisa de cuidados.

Aniversariantes
Luis A. Dalconali
Maria G. de C. Ferreira
Mario Colle
Neide Felippi
Sandro Barg
Schayane J. Wessling
Terezinha Aparecida Felippi
Vaimor Honório
Vanderlei Ferreira
Willian Godoy
Wilmor W. Zunino

Eduarda T. Martim

Egelmar Pedri
Elton Anbres
Estela Joana Dias
Eunice Boumgartel
Francieli B. Boing
Gabriel Borchardt
Genésio Marcelino
Ivonete M. Rodrigues
Joacir J. Nasatto
Julian A. Knaesel
Lenira C. Pomianoroski : I I \ 11:' I

16/5
Alessandra Deringer
Ana Etigênia da Veiga Rech
Andreia Alves
Arnoldo Fleming
Beatriz Rikinn
Bernadete Bertoli
Carlos Andrei dos Santos
Cesar Isai Stot
Daniela Dalsochio
Dorival Titz
Eduarda Martim "_": '( 'j, �' _I. \ 1 1'., 1 1 \ r � I '\ � � f
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Cinema
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Os Vingadores - Leg. - 13h30, 16h10, 18h50, 21 h30
• Cine Breithaupt 2
• American Pie - O Reencontro - Leg. - 19h1 0, 21 h20
• Piratas Pirados - Dub. - 13h40, 15h30, 17h20
• Cine Breithaupt 3
• Battleship - Batalha dos Mares - Leg. - 14h, 16h30,
19h,21h30

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
.GNC1
• Os Vingadores - Leg. - 13h1 O 15h50 18h40 21 h30
• GNC2
• Anjos da Lei - Leg. -14h, 19h10
• American Pie: o Reencontro - Dub. - 16h30,
21h15
.GNC3
• Battleship - Batalha dos Mares - Leg. - 13h30 16h1 °

19h,21h4o.

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• Os Vingadores - Dub. - 13h30, 16h1 0, 18h50, 21 h30
.GNC2
• Battleship - Batalha dos Mares - Leg. - 13h50, 16h30,
19h30, 22h10
• GNC3
• Um Homem de Sorte - Leg. - 21 h20
• Piratas Pirados! - Dub. - 14h, 15h50, 17h40, 19h40
.GNC4
• American Pie: o Reencontro - Leg. - 19h20, 21 h40
• Espelho, Espelho Meu - Dub. - 15h15
• Paraísos Artificiais - Dub. - 13h 15, 17h20
.GNC5
• Battleship - Batalha dos Mares - Dub. - 13h40, 16h20,
19h10, 21h50
.GNC6
• Os Vingadores (3D) - Leg. - 19h, 22h
• Os Vingadores (3D) - Dub. - 13h, 16h

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• Cinépolis 1

_,

• Os Vingadores (3D) - Dub. - 13h20, 16h10, 19h20
'-Os Vingadores (3D) - Leg. - 22h15
• Cinépolis 2
• Battleship - Dub. - 12h(A), 14h45, 17h35, 20h30
• Cinépolis 3
• Os Vingadores - Dub. - 12h20(A), 15h, 18h, 21 h 1 °
• Cinépolis 4
• Battleship - Leg. -13h, 16h, 19h, 22h
• Cinépolis 5
• Paraísos Artificiais - Nacional - 15h50, 18h1 0,
20h15,22h25
• Cinépolis 6
• Anjos da Lei - Leg. - 14h, 18h55
• Um homem de sorte - Leg. - 16h25, 21 h45
• Cinépolis 7
• Piratas PiradoS (3D) - Dub. -13h10, 15h10, 17h10, 19h10

• Os Vingadores (3D) Leg. - 21h20, Oh10
(A) Somente sábado e domingo

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
.GNC1
• Os Vingadores (3D) - Dub. - 13h, 16h
• Os Vingadores (3D) - Leg. - 19h, 22h
• GNC2
• Battleship - Batalha dos Mares - Leg. - 13h40, 16h20,
19h10, 21h50
.GNC3
• Os Vingadores - Leg. - 13h30, 16h10, 18h50 21 h40
• Os Vingadores - �ub. - 13h1 0, 15h50, 18h30, 21 h20
• GNC5
• American Pie: o Reencontro - Leg .• 21 h 1 °
• Piratas Pirados! - Dub. - 13h50, 15h35, 17h20, 19h20
• Sala Vip
• Um Homem de Sorte - Leg. - 14h20, 18h40
• Anjos da Lei - Leg. - 16h30, 21 h

"Um Homem de Sorte" conta a história do sar

gento daMarinha norte-americana Logan Thi
bault (Zac Efron), que retorna após servir no
Iraque pela terceira vez, trazendo a única coisa

que ele considera que o mantém vivo -- uma

fotografia que ele encontrou de uma mulher
desconhecida. Após descobrir-o-nde ela mora e

que seu nome éBeth (TaylorSchilling), ele vai
até sua casa e acaba aceitando um emprego
no canil administrado por sua família. Apesar
da desconfiança inicial de Beth e de seus

problemas pessoais, eles iniciam um romance,

fazendo com que Logan espere que Beth possa
sermuito mais do que seu amuleto da sorte.

?_r3

Diablo III vai terversão gratuita
Diablo III chegou' ao mercado

nesta terça - feira e vem acompa
nhado de uma versão gratuita. Cada
comprador do jogo vai receber um
convite para chamar um amigo, que
vai poder aproveitar o game de graça
até certo ponto. Esta versão vai estar
disponível para todos, sem necessi
dade de convite, um mês após o lan

çamento do game.
Conhecida como "Starter Edi

tion", esta edição grátis de Diablo III
vai permitir que o jogador aproveite
até o nível 13 e contará com outras

limitações, como acesso apenas ao

primeiro ato do game; que inclui a
luta contra o chefão Skeleton King.

Também não será possível acessar a
Casa de Leilões e o multiplayer será
permitido apenas com outros joga
dores gratuitos.

Para rodar Diablo IiI, o jogador
precisa de uma máquina a partir do
Windows XP e do Mac OS X 10.6.8.
Será necessário um processador In
tel Pentium D 2,8 GHz ou um Intel
Core 2 Duo, além de uma placa de
vídeo NVIDIA GeForce 7800 GT para
oWindows ou uma NVIDIA GeForce
8600M GT para o Mac. O game vai ser

lançado no Brasil totalmenteem por
tuguês, incluindo dublagens. Pata jo
gar a versão gratuita será necessária
uma conta na rede Battle.net.

Game of Th;rones para games
�

Westeros nunca foi um local tão vi
sitado como agora. Claro, afinal ele
é o principal cenário de Game of
Thrones, aventura que já é sucesso
na TV, nasceu nos livros e ganhou
mais um game lançado ontem. No
vamente pelas mãos da produtora
Cyanide Studios, a saga medieval .

de emoção, drama, traições e san

grentas batalhas ganha vida nova

no Xbox 360, PC e PlayStation 3.
O game é utn RPG de ação que
lembra títulos como TheWitcher e

Dragon Age. Seu sistema de combate
é em tempo real, mas com a possibi
lidade de diminuir a velocidade dos

inimigos para que o jogador pense
melhor em como atacar os alvos.
A história do jogo é original, mas
totalmente inspirada pelo famoso

seriado. A história ocorre paralela
à primeira temporada do seriado,
enquanto mudanças eram feitas
nas posições de reis e no domínio
do Trono de Ferro. O jogador vai
controlar dois personagens inéditos

que irão participar de fatos até então
desconhecidos aos fãs. Um deles é
membro da Guarda da Noite, grupo
de homens que vivem exilados e rea

lizam missões para proteger o reino,
enquanto o segundo personagem é
um sacerdote. Personagens da série
de TV devem aparecer no jogo. Entre
alguns confirmados estão: Cersei
Lannister, o conselheiroVarys e o .

comandante da Guarda da Noite Ieor
Mormont - os atores destes per
sonagens também emprestam sua

aparência e vozes para a dublagem.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DUAS RODASIDIVULGAÇÃO

As imagens acima registram a empresa Duas
Rodas na década de 1980 e nos dias atuais. Hoje,
a empresa é multinacional e, em Jaraguá do Sul,

emprega c«:,ntenas de moradores da região

..•--

Contabilidade
ConsultOria Empresarial
CRCISG:�

f'r!lnss!�o

Üeimpel$ntia
Credi llidade

WtMiII.gumZ.COffi_br

t47t331·1.... ,41
gumz@gumz.com.br
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A margem da revolução
Em maio de 1964, o Correio do Povo publicou a matéria que dizia:

"ss Revoluções varrem do poder os maus, os prevaricadores, os trafi
cantes de consciência, mas não podem, muitas vezes, evitar a ação dos
oportunistas. É o que se está verificando agora com alguns políticos sem
escrúpulos, que se aninhavam nas sombras do poder janguista, mistu -

.

rados de toda a ordem. Já estão eles se movimentando, aderindo à nova
ordem, protestando sentimentos democráticos. Mas os seus propósi
tos, as suasmanhas não encontrarão guarida no seio dos que comanda
ram o movimento vitorioso. São esses políticos por demais conhecidos
e uma revolução feita em nome de altos princípios de democracia e ho
nestidade não os pode nem recolher nem amparar, sob pena de voltar o
Brasil à situação derrocada e com ela o C.G.T, o PUA, a UNE, a PRENSA
LIVRE e toda a camarilha que transformava as "reformas de base" em
notas do Tesouro Nacional e em cheques sobre o Branco do Brasil".

,

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
m ..

Lunenâer �z!�z.. -{
�

Grupo LuneJl1

•
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Pelo Mundo

1984

Oüveira de Azeméis é elevada a cidade
Oliveira de Azeméis é uma cidade portuguesa pertencente ao Distrito de Aveiro, situada
na Grande Área Metropolitana do Porto. Foi fundada em 16 de maio de 1984. Vila nobre
e antiga possui a belíssimaMatriz de São Miguel e várias casas nobres, numa das quais,
perto daMatriz, se alojou EI-Rei D. Pedro V, em viagem pelo norte, e é hoje a casa da família
Albuquerque. Oliveira de Azeméis está já descrita, de acordo com a lei n- 46/2008, como
parte integrante da Grande ÁreaMetropolitana do Porto, e está a cerca de 210 metros
de altitude e tem 12.204 habitantes. A cidade estende-se pelas freguesias de Oliveira de
Azeméis, Santiago de Riba-Ul, São Roque, UI e Macinhata da Seixa, embora as três últimas
em pequena percentagem. É sede de um município com 163,41 km2 de área e 68.611
habitantes, subdividido em 19 freguesias. O município é limitado a nordeste pelo município
de Arouca, a leste porVale de Cambra e Sever doVouga, a sul porAlbergaria-a-Velha, a oeste
por Estarreja e Ovar e a noroeste por SantaMaria da Feira e São João da Madeira.

,
..

196,6

Os Beach Boys lançam áIbwn Pet SolUlds
Pet Sounds é o décimo primeiro álbum de estúdio da banda de rock americana The Beach
Boys, lançado em 16 de maio de 1966 pela Capital Records. Considerado um dos discos mais
influentes da música pop, classificado como número 1 em várias listas de maiores álbuns de
todos os tempos em revistas especializadas como a NeWMusical Express, The Times e revista
Mojo. Em 2003, ficou em segundo lugar na lista 500 GreatestAlbums ofAlI Time, da
revista Rolling Stone. Pet Sounds foi criado vários meses após.BrianWilson ter parado de
excursionar com a banda a fim de concentrar sua atenção nas composições e gravações.
Nesse trabalho, ele teceu camadas elaboradas de harmonias vocais, juntamente com efeitos
de som e instrumentos não-convencionais, como sinos de bicicleta, órgãos, cravos, flautas,
teremim e apitos para cães, junto com instrumentos mais usuais como teclados e guitarras.
Este álbum está na lista dos 200 álbuns definitivos no Rock and Roll Hall of Fame .

Personagem his,tórico

Maria Lacerda de Moura
Nascida em 16 demaio de 1887, no Rio de Janeiro, foi uma anar

quista brasileira que se notabilizou por seus escritos feministas.
Formada na Escola Normal de Barbacena, trabalhou a maior

parte de sua vida como educadora. Em 1920, fundou a Liga
para a Emancipação Intelectual daMulher, no Rio de Janeiro,
que combateria a favor do sufrágiõ feminino. Após mudar
se para São Paulo, em 1921, se tomou ativa colaboradora
da imprensa operária, publicando em jornais como '� Ple
be" e "0 Combate". Entre 1928 e 1937, viveu numa comuni
dade agrícola em Guararema, formada principalmente por
anarquistas e desertores da Primeira Guerra Mundial. A re

pressão política durante o governo de GetúlioVargas forçou a

comunidade a se desfazer, levando-a a fugir para o Rio de Ianei-,
ro, onde trabalhou naRádioMayrinkVeiga lendo horóscopos. Fez
parte damaçonaria e daRosaCruz, mas se distanciou desta publica-
mente, após saber que sua sede em Berlim havia sido cedida aos nazis- .

,

tas, e desautorizou seu filho adotivo a reconhecê-la, após este ter se associado
aos integralistas. Sua última conferência, chamada "0 Silêncio", foi realizada
no Centro RosaCruz, ao qual iVi0ltOU a se ligar' élH an.W<ll�(�llavida.

Maria Moura se

destacou com
seus escritos

. feministas
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Família faz denúncia
sobremaus llatos

Menino de três anos foi mantido preso
no banheiro da escola com a luz apagada
GUARAMIRIM

Débora Remor

No mesmo dia em que
anuncia o repasse do go

verno federal de R$ 1,4 milhão
para a construção de uma nova
creche, a Secretaria de Educa

ção precisa se explicar sobre
uma denúncia de maus tratos a

um menino de três anos, numa
escola infantil do município.

A família procurou ontem de
manhã a delegacia para regis
trar um Boletim de Ocorrência.

A avó contou que, na semana

passada, a criança foi trancada
dentro do banheiro escuro do
Centro de Educação Infantil
Maria Domenica Peixer, como

castigo por não dormir à tarde.
A secretária da pasta, Mar

lei Vacaro, confirma que "exis
tiu uma situação de colocar a

criança de castigo". Ela conver
sou com as duas professoras
envolvidas, que foram exonera

das na tarde de ontem e já não
trabalham mais na Rede Muni

cipal de Ensino.

Nova unidlfJtdEl
A nova creche, localizada na

rua Verônica Venera, no bairro

Amizade, terá224 vagas e aguarda
a licitação para iniciar as obras de
construção. A primeira parcela
do recurso já foi garantida pelo
governo e é de aproximadamente
R$ 532mil. Lançado esta semana
pela presidente Dilma Roussef, o
Programa Brasil Carinhoso tem

foco nas crianças de até seis anos,
e deve investir na construção de
1.512 creches no país.A cidade de
Guaramirim assinou na segunda
feira o compromisso de construir
o prédio segundo projeto padrão,
com 1,2milmetros quadrados de
área construída.

Susto

Veículo desgovernado invade casa
Um Omega desgovernado

invadiu uma casa no Centro de

Schroeder, destruindo parcial
mente a estrutura e deixando
um homem ferido. O acidente
aconteceu por volta das 21h de

segunda - feira.
Uma criança e um homem de

23 anos estavam dormindo em

casa, na rua Carlos Eggert. Com
o impacto da batida, a criança foi
jogada para debaixo da cama, e

foi o que a salvou, pois momen
tos depois a parede de madeira
desabou. Já o homem foi levado

para o hospital reclamando de

fortes dores lombares.
O proprietário do carro, com

placas de Schroeder, . afirma

que o veículo era conduzido

por um jovem de 18 anos, pos
sível comprador. O rapaz fugiu
do local e não foi encontrado
em buscas posteriores.

DIVULGAÇÃO

ACIDEI� Automóvel era dirigido por jovem de 18 anos que fugiu do local

Uso de drogas no Centro
No Centro de Jaraguá, na rua

Francisco Fischer, um usuário
de drogas foi abordado pela PM
namadrugada de ontem com 30

gramas de maconha. O jovem
de 23 anos já tem 27 passagens

por diversos crimes. Outras
três pessoas foram surpreendi
das por consumo de crack, na
tarde de segunda-feira, na rua

Pastor Ferdinando Schlunzen.
Um homem de 34 anos e duas

mulheres, de 28 e 32 anos, fo
ram detidos pela PM durante D

patrulhamento no Centro de Ia
raguá. Eles estavam com cinco

pedras da droga e vão responder
por posse de entorpecentes.

FuI-to

Caminhão é recuperado
Um caminhão com placas AJP 2848, de Curitiba, roubado em

Joinville namadrugada de ontem, foi encontrado pelamanhã em
Jaraguá. Através de uma denúncia, a PM localizou o caminhão
abandonado próximo à GráficaAvenida, no bairro Nereu Ramos.

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo

•

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPUBUCAFEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTACATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUA DO SUL - SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

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

Apontamento: 208811/2012 Sacado: AMAURI PAULA MARINHO Endereço: RUA HERCIIlO ANAClETO GARCIA 664 -

Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89266-270 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie:
DM! - N'Titulo: 0191085009 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 214,41 Data para pagamento: 16 demaio de 2012Valor
R$23,93 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 139,64 - Juros: R$ 0,83 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 209270/2012 Sacado: DAlAS CONSTRUTORA lJ'DA ME Endereço: AV. PREFWAIDEMAR GRUBBA 5249.
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-502 Credor: BANCOABC BRASIL SIA Portador: PIASTIIIT PRODUTOS PIASTICOS DO
PARANA lJ'DA Espécie: DM! - N°TItulo: 0104027 01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 601,58 Data para pagamento:
16 demaio de 2012Valor R$24,91 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 543,08 - Juros: R$1,81 Emolumentos: R$l1,60-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 209316/2012 Sacado: DEBORA CRISTINA HEN1Z GOTIWITZ Endereço: RUA CARWS FREDERICO RA
MTIillM ID 177 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89267-000 Credor: CORENSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
lJ'D;\ Portador: - Espécie: DM! - N'Título: 15133/B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 482,84 Data parapagamento:
16 de maio de 2012ValorR$24,03Descrição dos valores: Valor do título: R$ 402,27 - Juros: R$ 0,93 Emolumentos: R$11,60-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 42,34

Apontamento: 209276/2012 Sacado: EDEMlL FERREIRA DA SILVA Endereço: RUA LOURENCO GASlHER 320 - JOAO
PESSOA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89257-670 Credor: CONFORMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS lJ'DA Portador:
- Espécie: DM! - N°Titulo: 013099-01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 312,09 Data para pagamento: 16 de maio de
2012Valor R$23,60 Descrição dos valores: ')Valor do título: R$ 250,28 - Juros: R$ 0,50 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 209345/2012 Sacado: EDSON LUIZCARDOSO Endereço: RUA DOMINGOSANAClETO GARCIA 78 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89266-300Credor: BANCO FlCSASA Portador: - Espécie:CBI - N°Titulo: 998887874-1- Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 1.336,38Data para pagamento: 16 demaio de 2012ValorR$79,00Descrição dos valores: Valor do
título: R$1.206,54 - Juros: R$ 55,90 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$36,64

Apontamento: 209028/2012 Sacado: FlAVIO RODRIGODEOllVEIRAECIAlJ'DA - EPP Endereço: RUABERNARDODOR
NBUSCH 690 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-100 Credor: GRAFlCA E EDITORA 22 lJ'DA Portador: - Espécie: DrvIT - N"
TItulo: 001209 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 453,34 Data para pagamento: 16 demaio de 2012ValorR$24,43 Des
crição dosvalores: Valor do título: R$ 400,00 - Juros: R$1,33Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$14,71
----------------------------------------------------------------------------------------------------------,:--------------------_--------------

Apontamento: 208808/2012 Sacado: NO JOSE DE SOUZA Endereço: RUAANGElD FLORIANI 305 - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89265-746 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DM! - N° TItulo:
0192914008 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 229,14 Data para pagamento: 16 demaio de 2012ValorR$24,07Descri
ção dos valores: Valor do título: R$162,92 - Juros: R$ 0,97 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 209330/2012 Sacado: JARAGUACARGO LOGISTICAETRANSP. lJ'DA Endereço: RGUSTAVO FRIEDMANN
61- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-190Credor:MECANICADEVEICULOSPICARRAS lJ'DA Portador: - Espécie:DM! - N"
Titulo: 0007559201 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 780,27 Data para pagamento: 16 demaio de 2012Valor R$33,13
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 716,67 - Juros: R$ 10,03 Emolumentos: R$ 11,60 s Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 209332/2012 Sacado: JARAGUACARGO LOGISTICAETRANSP. lJ'DA Endereço: R GUSThVO FRIEDMANN
61- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-190 Credor: MECANlCADEVEICULOSPlCARRAS lJ'DA Portador: - Espécie:DM! - N°
Titulo: 0007475802 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 716,70 Data para pagamento: 16 de maio de 2012Valor R$32,90
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 653,33 - Juros: R$ 9,80 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Con
dução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 209311/2012 Sacado: KASA DESIGNE COM. MOv.DEC. ilDA Endereço: AV GETUUO VARGAS 5 SAlA 1
E 2 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: INDONESIA COMERCIO DE ARTESANATOS lJ'DA-ME Portador: - Espécie:
DM! - W TItulo: 93-A/05 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 645,87 Data para pagamento: 16 de maio de 2012Valor
R$24,39 Descrição dos valores: Valor do fítulo: R$ 555,83 - Juros: R$ 1,29 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 209297/2012 Sacado: LC EMBAlAGENS lJ'DA Endereço: RUA ERWINO MENEGOTTI1460 SL 02 - CEN
TRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor: ANJO QUIMICADO BRASIL crDA Portador: - Espécie: DM! - N"
Titulo: 062024554B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.984,72Data para pagamento: 16 demaio de 2012ValorR$30,89
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.921,80 - Juros: R$ 7,79 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 209298/2012 Sacado: LC EMBAlAGENS lJ'DA Endereço: RUA ERWINO MENEGOTTI1460 SL 02 - CEN
TRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor: ANJO QUIMICADO BRASIL lJ'DA Portador: - Espécie: DM! - N"
Titulo: 062024555B - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 4.544,12Data para pagamento: 16 de maio de 2012ValorR$35,03
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.477,06 - Juros: R$11,93 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 209310/2012 Sacado: LC EMBAlAGENS LIDA Endereço': RUA ERWINO MENEGOTTI1460 SL 02 - CEN
TRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor: ANJO QUIMICADO BRASIL crDA Portador: - Espécie: DM! - N"
Titulo: 062024726A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.769,04Data para pagamento: 16demaio de 2012ValorR$35,63
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.701,38 - Juros: R$12,53 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 209024/201L Sacado: UDIANA IANGE Endereço: RUAMAJORNUO FERREIRA 672 - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89256-290 Credor: MARCIO INGO MILCKE - EPP Portador: - Espécie: DM! - N" Titulo: 3515/1 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 752,26Data para pagamento: 16 de maio de 2012ValorR$24,72Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 697,07 - Juros: R$1,62Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 209022/2012 Sacado: NONADICARISThUR. EPIZZERIE Endereço: RUABERNARDODORNBUSCH 690 SL
A - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-100Credor: EDITORAANACAROLINAlJ'DA - ME Portador: - Espécie:DM! - N°Titulo:
12207/06 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 554,34 Data para pagamento: 16 demaio de 2012Valor R$25,43 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 500,00 - Juros: R$ 2,33 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 208804/2012 Sacado: PAULOTROSCKI Endereço: RUAANGELO FLORIANl291 - JARAGUADO SUL - CEP:
Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURAEEMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DM! - N°Titulo: 0192915008 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 337,61 Data para pagamento: 16 de maio de 2012ValorR$24,72 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 270,74 - Juros: R$ 1,62 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$27,95 '

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

Apontamento: 209300/2012 Sacado: RESThURANTE E lANCHONETETREVO ll'DA Endereço: RUA FRANCISCO MEES
646 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000Credor: DISTRIBUIDORADECARNES DISTRIBOILIDA Portador: - Espécie: DM! - N�
Titulo: 70113/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 482,13 Data para pagamento: 16 demaio de 2012ValorR$24,01 Des
crição dos valores: Valor do título: R$392,47 - Imos: R$ 0,91 Emolumentos:R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

.

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jomal "Correio do Povo", na data de 16/05/2012.
Jaraguá do Sul (SC), 16demaio de2012.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 17
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Ponto de ista
Raphael Rocha Lopes,
advogado e professor

Carolinas, Danielas,
intimidades e aproveitadoras

Qassunto ja foi incansa
velmente batido, mas

também vou dar meu pitaco.
Sobre vários aspectos a di

vulgação das fotos íntimas da
atriz Carolina Dieckmann foi

objeto de conversas de bares,
debates acadêmicos acalora
dos, matérias jornalística sen

sacionalistas ou informativas.
Para se ter uma ideia' do grau
de repercussão, na noite desta

segunda-feira se se digitasse no
Google "carolina dieckmann", o
próprio instrumento já sugeria
"carolína dieckmann fotos". E
o resposta com tal combinação
deu 1.770.00Q resultados.

A_ primeira verdade: ficou
claro que qualquer um pode
ter a vida devassada. As fotos
da atriz nua não foram surru

piadas pelo técnico que con

sertou o equipamento, como se

aventou no início. Tudo indica

que foram obtidas através de
um programa espião inocula
do no computador da Carolina
através de um email. Risco que
qualquer cidadão que tenha
uma conta virtual corre.

Segunda verdade: é pos
sível localizar 'bandidos que
se aproveitam da grande rede

paramanipular ou furtar dados
e informações, como as desse
caso ou os comuns desvios de
contas bancárias. Ninguém sai
incólume quando a polícia tem
vontade e equipamentos para

trabalhar.

Deixarei, porém, estas ques
tões para os técnicos em infor
mática e a polícia.

O que quero refletir aqui,
hoje, é sobre a intimidade da
Carolina Dieckmann. Nesse
momento a intimidade dela é
a nossa intimidade. Defendo

que a ninguém cabe discutir
o que qualquer pessoa faça na

sua intimidade. Neste episódio
ouvi pessoas dizendo o des

plante de que a culpada era a

própria atriz. Ora, o que ela faz
em casa, com o marido dela ou

c<?m quer que seja, com a má

quina e o computador dela, so
mente a ela interessa.

A hipocrisia apodrece as

pessoas, e em muitos cantos,
à boca pequena, pessoas hipó
critas criticavam a atriz e não os

bandidos. É a mesma coisa que
dizer que se um carro estiver
com a janela aberta qualquer
um pode furtar o que estiver ao
alcance das mãos. A culpa será
do proprietário do veículo que
deixou a janela escancarada.
O ladrão apenas aproveitou a

oportunidade.
A intimidade devassada da

atriz é a nossa intimidade de
vassada.

O que as pessoas têm a ver

com a vida íntima da atriz?
Nada. Que direito aqueles rapa
zes tinham de invadir o compu-

. tador dela; captar as fotografias

e divulgá-las? Nenhum.
Mas a raça humana tem

uma queda bastante grande
pela fofoca e pelo veneno. To
das as conclusões maldosas já
foram tiradas em relação a este

caso, embora nenhuma delas
vá afetar a vida de 99,99% das

pessoas.
As pessoas têm que crescer

e aprender que, enquanto não

houver danos físicos ou psico
lógicos (e olhe lá!), ninguém
tem que ficar bisbilhotando a

vida alheia ou criticar as deci
sões dos outros na esfera íntima
e pessoal. Ela quis tirar as fotos,
ponto. Questão particular dela.
Por outro lado, quem divulgou
deve ser punido severamente

como qualquer outro meliante

que difame ou calunie alguém.
Até porque uma vez na grande
rede, raramente se consegue
reverter a situação.

O episódio da Carolina, por
sua vez, tem grandes diferenças
em relação ao caso da Daniela
Cicarelli, aquela do vídeo, di
gamos, tórrido e_m uma praia.
Enquanto a atriz estava na in
timidade de sua casa, a ex do
Ronaldinho ficou "brincando"
em local público aos olhos de

quem quisesse ver e filmar.

Sendo. em lugar público, não
deveria se expor daquele jeito
se não queria repercussão. Essa
discussão ficará para uma ou

tra oportunidade.

Jornal da Band - Das 06:00 h as 07:00 h

Apresentação Tim.Francisco

A Hora do Ronco - Das 07:00 as 09:00 h
Humor e irreverencia na sua manhã

Manhã Shaw - Das 09:00 h. as 12:00 h

Apresentação- Iran Guerra

Programa da Tarde - Das 14:00 h as 17:00 h

Apresentação - Jaque Rebouças

Show de Bandas- aos Sábados - Das 14:00 as 17:00 h

Apresentação- Flavio Ludero

Fone:3375-0500
www.bandfrn99.corTl.br

EDITAL . PREGÃO PRESENCIAL. PARA REGISTRO DE

PREÇOS N° 80/2012. SECRETARIA DE URBANISMO. TIPO:
Menor Preço. por Item. OBJETO: Constitui objeto da presente
licitação, a seleção de. propostas, visando ao Registro de preços
a aquisição de CABOS PP E CTP ao longo de 12(doze) meses,
destinados para manutenção de equipamentos semafóricos e

cancelas eletrônicas, conforme especificações e quantidades
estimadas do ANEXO I, Minuta da Ata de Registro de Preços
ANEXO III do Edital. REGIMENTO: Lei Federal8.666 de 21/06/93,
Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e DECRETO
6.737/2009 de 09 de julho de 2009. DATA, HORA e LOCAL PARA
ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 08:30 horas do dia 29 de
maio de 2012, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro:
Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e

abertura dos envelopes serão as 09:00 horas do mesmo dia, na .

sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. VALOR
ESTIMADO PARAAQUISIÇÃO: R$ 41.033,00 (quarenta e um mil
e trinta e três reais). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá
ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.

jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul (Se), 04 de maio de 2012.

IVO KONELL
Secretário de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA No 02/2012-PMS

PROCESSO N° 61/2012-PMS
/

A Prefeitura Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, situada na Rua
Marechal Castelo Branco, 3.201, Centro, representada para todos os fins de

direito pelo seu Prefeito Municipal, senhor Felipe Voigt, torna público, para co

nhecimento dos interessados que, observadas as disposições da Lei Federal nO.

8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, previsto no Caput do art.
25 da Lei 8.666/93 por inviabiliade de concorrência torna público que se acha
aberto o EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA
Objeto: Credenciamento de pessoas físicas e/ou jurídicas, estabelecidas no

Município de Schroeder, Jaraguá do Sul ou Guaramirim, especializadas na re

alização de serviços médicos, na área de Saúde Ocupacional, para realização
exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao

trabalho, mudança de função,. emissão de atestados e/ou laudos médicos para
atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO,
da Prefeitura Municipal de Schroeder, mediante adesão ás condições previstas
neste Edital, conforme ANEXO VIII- TERMO REFERÊNCIA.
Recebimento dos Envelopes de Habilitação: A partir do dia 16 de maio de 2012
às 08h até dia 30 de novembro de 2012 às 17h.

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 13h30min às 17h. Fone/fax

(Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 16 de maio de 2012.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

quente: CEF. Executados: Lotex Serviços área de 1.920,00m2, fazendo frente com a

Ltda ME e Elemar Loth. Bens: 1) 02 teares referida rua, travessão dos fundos e estre-.

<::.;;. "'.�:t."( marca DMM (RS 30.000,00); 2) 01 Bobina- mando pelo lado direito em terras de Paulo
. "ri""

Pi z z O I a t t i �:;�� ��ti�s�oeo�o����a��ç:ao���i: �$ ��unF��is�:�a����o:;�er�a�r�u�:rr��
Leiloeiro Oficial 40.000,00. Depositário: Elemar Loth - Rua 25.395 do R. I. de Jaraguá do Sul. Sobre o

LEILÃO DA VARA FEDERAL E
Bernardo Dornbusch, 1693, Baependi, Ja- imóvel encontram-se edificadas 2 constru-

JEF CRIMINAL ADJUNTO DE raguá do Sul/Se. ções, uma de alvenaria com aprox. 60m2

JARAGUÁ DO SUl. 05) Autos n° 5000025-94.2011.404.7209. e um barracão com 180m2. Valor da Ava-

LOCAL: Centro Empresarial de �equente: CEF. Execut�dos: Kaira Confec- liação: ·RS 380.000,00. Ônus: Nada consta.

Jaraguá do Sul, na. Rua Octavia- çao de Artigos do Vestua�lo Ltda e Marlene Depositário: Sandro Walfrido Schúlze.
. .. Kosloski. Bens: 1) 01 Máquina de Costura •.

d d dno Lombardi, 100, Czerniewicz, I d
.

1Mb. M d MRB842-3 _

Caso nao sejam encontra os os eve ores,

Jaraguá do Sul. n ustna ar or, o.. ,pes ficam os mesmos intimados das datas dos
°

-

3· 2
'

h ponto, 2 agulhas, barra fixa, lançadeira I ·1· I d· I bs.:1 LEILAO DIA 0/05/ 012, as 14 oras, b· t (RS 2 20000). 2)
enoes pe o presente e Ita. O s .. 1- Taxa

por preço igualou superior ao da avaliação. b��e�a,. co� g� �e e

I d t·· 1Mb de comissão do leiloeiro: 5% sobre o valor
2° LEILÃO DIA 13/06/2012, às 14 horas, a

M d ����54e � lura n us n�. �r(�$ de arrematação do bem, a ser paga pelo
quem mais ofertar, desde que não seja por 1 0000. 00 3) 01' rMe. eve, cdomcgsta Inel ed arrematante No caso de extinção ou sus-

·1 . ,; aqUina e oura n us-
.

pre�o VI .

trial Overlock Marbot Mod. MRB280-3/BK pensão é fixada a remuneração do leiloeiro
01). Autos nO 2005.72.09.001202-5.

3 f
'

b t·d
'

d t· h 'em 1% incidente sobre o valor da execução
Ex . CEF Ex do: EI· b h lOS, com em u I or e corren ln a, comequente. . ecuta o. rsa et

bi (RS 1 50000)· 4) 01 M'
.

d ou avaliação judicial, o que for menor.
Horst Benetta. Bem: 01 FordNerona GLX, ga mente

: " aquna e
•. °

1992/1992, renavam 557010519, placas Costura Industrial Marbor, qaloneira plana 2- Custas de arremataçao. 0,5 Vo sobre o

LXT 2398 O
.

I t" I t b aberta, Mod. MRB362p, 3 agulhas, com valor do lanço, nos termos da Lei 9.289/96,

tido na t�seir�e�� �d� �ir���.��o�::$ gabinete (RS 2500,00; 5) 01 Máquina de resp�ita�os os limites mínimo de RS 10,64

7.000,00 em 03/11/2011. Ônus: Débitos a Costura Industrial Marbor, qaloneira plana e maxlI�o de RS 1.915,38. 3- No casode

vencer junto ao DETRAN/SC no valor de RS fechada, Mod. MRB361 P, 3 agulhas,. co.m bens moveis, os arrematantes recebe� �IS
283,16. Depositária: Elisabeth Horst Benet- gabinete (RS 2500,0?). Total da avallaçao bens livres de hipotecas, penhoras e débitos

ta - Rua Prefeito Leopoldo Augusto Gerent, RS 9.700,00. Depositária; Marlene Kosloskl antenores relativos ao IPTU (arts. 130, §
26, Centro, Jaraguá do Sul/Se.

- Rua Paulo leoni 2]0, bairro ma Martins, único, do GN, e 1.116 do CPQ, sujeitando-
02) Autos. n° 2008.72.09.001437-0. Exe- Jaraguá do Sul/Se. -se, entretanto, a eventuais outros ônus

quente: CEF. Executado: JM lndústria e Co- 06) Autos n° ·2008.72.09.000416-9. existentes sobre cada bem, inclusive taxas

mércio Ltda EPP.Bens: Diversos bens como Exequente: CEF. Executados: lenir Maria e outras custas necessárias à averbação
moldes de lavatórió, moldes dsjanque du- Venturini ME, Lenir Maria Venturini,. Dativa de eventuais benfeitorias não averbadas

pio, moldes de 0,65cm, de caracol direito, Margarete de Melo e Dorotea Tere?ln�a de no registro próprio. 4- Tratando-se de bem
etc. Tot�1 da avaliação RS 77.000,00. Depo- Melo K�aus. Bens: 1) 91 prensa hldraullca imóv�1, é permitido o parcelamento do valor
sitária: Angela Maria Muller - Rua Roberto para plástico e papelao, com capaddade da arrematação, devendo a proposta ser

Seidel, 1.372, Centro, Corupá/Se. para 280kg cada fardo,. marca Jomarques apresentada pelo eventual interessado pôr
03) Autos n° 2009.72.09.001027-7. Exe- (RS 6500,00), 2) 01 maquina de carto�a- escrito, a qual nunca poderá ser inferior à
quente: CEF Executados· Liamar Lucila gem nscador e vncadeira para papelao, I"

-

f rt d P I 30°A
Daros Pezzatti ME e Lia�ar Lucila Daros 2200mmX1600mm, 'marca Jomarques �val�ao, co; o e astae t e o me�� °

Pezzatti. Bem: Caminhão Ford/ll000, (RS 2.000,00). Total da avaliação: RS a VI ,sen o o r� .

n e �aran I o opor
1982/1983 I LZS 3697 850000 Recursos· Embargos à execução hipoteca sobre o propno imóvel (§§ 1 do

, p acas ,renavam·, .. .

690 d CPC ed
-

d L·
556848985, cor branca, diesel. Valor: RS 2008.72.09.000571-0. Depositária: Dativa a�lglol 382/20006) 5' cMom a r façao � el

26.000,00.Ônus: Débitos a vencer junto ao Margaretti de Melo - Rua Paraná, 75 - Bair- n.
_.

.

-

êl_I0res ln ormaçoes e

DETRAN/SC no valor de RS 162,74. Recur- ro Recanto Feliz - Guaramirim/SC . relaçao completa poderao ser obtidas pelos
sos pendentes de julgamento: Embargos à 7) Autos n° 5000463-57.2010.404.7209. fones (47) 3336-3041 ou 9101-6605, pelo
Execução n° 5000355.28.2010.404.7209. Exequente: CEF. Executados: Caçula Com. e-mail �eilao@leilaopizzolatti.com.br
Depositária: Liamar Lucila Daros Pezzat- Veículos Ltda, Morgana Malmgren e San- ou atraves do síte www./etlaoplzzo/attl.
ti - Rua Izabel Alto, 3.645, Izabel Alto, dro Walfrido Schulze. Bem: Um terreno, com.br. Dr. Sérgio Eduardo Cardoso - Juiz

Corupá/Se. lado par da Rua Francisco Mees, Corupá/ Federal e Dr. Sandro Nunes Vieira - Juiz Fe-

4) Autos n° 2009.72.09.000729-1. Exe- se, distante da referida rua 1.000m, com deral Substituto. .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-. I

NOVO UNO ECONOMY 1.4 FlEI2P
2

R$21.350:·
à ViSta. sem troca

. NOVO UNOWAY 1.8FlD 2P�
,'-�

R$26.991:Õ�
àVista, sem ttooa

.

• •

lavei
NEGOC10 BOM.DE VERDADE
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Gol G IV 1.0

-' 24.800,00
SX4 2.0 MT

Venha conferir!

2008 - Branco - 4 portas - Flex - Ar-condicionado, Vidros e Travas
Elétricas, Limpador e DesembaçadorTraseiro.

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

Vectra Elegance 2.0

43.900,00
,.

2010 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Cd Player, Desembaçador Traseiro, Rodas de
Liga-leve, Faróis de Neblina, Air Bag Duplo.

Fit Lxi At 1.4

35.500,00
Idea Adventure 1.8

45.000,00
2009 - Cinza - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
.Ieve, Cd Pláyer, Freios Abs, Air Bag Duplo, Computador de Bordo. '

2008 - Vermelho - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Cd Player, Computador de Bordo, Faróis de Neblina.

Grand Vitara 2.0
4x4 MT

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

City Ex11.5 AT

55.000,00
2010 - Prata - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, DesembaçadorTraseiro, Rodas de Liga-leve,
Faróis de Neblina, Cd Player, Piloto Automático, Câmbio Automático,
Freios Abs, Aír Bag Duplo, Bancos em Couro, Computador de Bordo,

Carros Nacionais e Importados Novos e Semi-novosRevisados' Mauvo I
Rua Angelo Schiochet, 80 Centro

,

-

"

I I 473275.1132 Fax: 473275.1132
Visite nosso site: www.mauroveiculos.com.br' ,........, Jaraguá do Sul SC

;
.....

A BMW anunciou nesta

terça-feira (15) o 135is,
novo modelo classificado

pela montadora alemã
como O de melhor

desempenho da Série 1
linha 2013. Disponivel
nas versões cupê e

conversível, o lançamento
impressiona com as

mudanças mecânicas. O
motor 1.6 Turbo de três
litros - já presente no

135i - ressurge numa

versão mais potente, que
alcança 324 cavalos e 43

kgfrn de torque. Isso tudo
sem aumentar a emissão
de gases em relação ao

. modelo anterior.

f·' ,

No novo veiculo, a

suspensão esportiva faz

parte do pacote padrão,
assim como as novas

rodas de liga leve de

18" com grade lustrada

externa e capas pretas
para os espelhos. Os
outros itens tradicionais

do pacote M Sport
também estão incluídos
no 135is.

Programados para chegar
. às concessioná rias
da BWM na Alemanha

até junho, o cupê e o

conversível custam,
respectivamente,US$
44 195 e US$ 44 895

(cerca de R$ ,87 200 e

R$ 95 100). � montadora ,

. .Dísponfvel nas opções
=man up'l"de- seis ma rchas
ou automática de sete

velocidades e dupla informou .que ainda não- 'c'"
embreagem, o 135is

. há previsão de preço <'

conta, ainda, com as ou chegada do 135is'

tecnologias eletrônicas no Brasil. Por aqui, as

• .pynamjc�,�taJ)�Ujty Controt ,"'/' novidades f199m à cargo. dq,',;:
,(DSe) e Dynamic Traction 116i,'"q'ue deve aparecer

'

Control (OTe), que evitam ainda neste semestre,
a perda de controle do conforme afirmou a

hc�r.���,., .',Ii . ��Bt.t���ilàl�;';J.,;�S4�1�.�t':,J9�l=W�fRnâfPI<\llmft��R ilUHilndlHIHlHlHI r
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Av. Prefeito Waldemar Grubba 1346 - Baependi

Fone: 47 3275 0808

ia P'o; , er Impor s "

Na teoria,
o con edme to leva longe.
Naprática,a Pós-Graduação
Senac te leva além.

Na China, montadoras

estrangeiras só podem
'produzir veículos se

construírem fábricas

em parceria com

empresas locais. Essa

união se dá por meio

de joint venture (algo
como "empreendimento
conjunto"). Nesta

terça-feira (15), a Chery
anunciou que aguarda
aprovação do governo
chinês para formar uma

PÓS-GRADUAÇÃO SENAC 2012

GeTendamentode Projetos
SeguTançada Infor.nação
Controladoria eGestãoTributária

Gove'mançadeTecnologiada Infonnação

Paramais, lnform3CÕeS acessewww.sc.senac.br
, .I' �

_.

joint venture 'com as

britânicas Jaguar e Land

Rover - hoje nas mãos

da indiana Tata Motors.

A sociedade terá um

investimento "gordo" de
US$ 1,9 bilhão.

o projeto prevê construção
de uma nova fábrica em

Changshu, na província
de Jiangsu, A unidade

produzirá 130 mil

veículos/ano, volume bem

razoável para modelos de

luxo. Em 2011, as vendas
de Jaguar e Land Rover

no país subiram 58% e

68%, respectivamente. Ao

todo, foram emplacados
quase 39 mil modelos,
todos importados. O
acordo para formação de

joint venture foi assinado

em março e também

depende de aprovação de

uma comitiva econômica

nacional.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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KA 2001 ROCAM
COM OP.CS

MEGANE 1.6 2007
COMPLETO

" .

_,-----,----,_,--,_,_._---,,-,,_j
SANTANA 2003 4P

COMPLETO + RODAS 17
MONTANA 2004

COM AR
PALIO 2P 2008

ELX 1.4

207 PASSION 2009 ALARME
AC AQ OH CD PLAYER

GERATO 1.6 16V MEG. 2011
R$ 52.900,00 A VISTA

.

_, .

automôueis

LOGAN AUTHENTIQUE HI

FLEX 1.0 16V 4P 2010

Rua Walter Marquardt,

� 1850 Bairro Barra do Rio Molha,

Jaraguá do Sul - se

Contatos: 3372�'070 • 3370-4714 • 9125-2008

HONDA CIVIC 2009
COMPLETO AIR BAG E AR

DIGITAL

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

PRISMA 2008
TRIO ELÉTRICO

XSARA PICASSO 2003 PRATA
.

COMPLETO + AIR BAG, ALARME
E CD PLAYER

SPACE FOX 2007
COMPLETA LIGA LEVE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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x
o
>
o
C1)
c

I

DE 11 A 20 DE MAIO,VOCE COMPRAO SEU ClT

TAX'A

em30x

•
KM 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

.

C3
.

3 xR$ 89,00 3xR$153,00 3xR$161,OO 3 x R$153,00 3xR$153,00

AIRCROSS 3 x R$ 109,00 3 x R$ 174,00 3 x R$166,00 3 x R$ 174,00 3 x R$ 174,00

C4HATCH 3xR$121,00 3 x R$ 185,00 3 x R$ 166,00 3 x R$ 185,00 3 x R$ 185,00

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITRoen

1-Preços e prestações calculadas com pagamento à vista, sem troca, não inclui frete, seguro, pintura metálica e opcionais. Citroén C3 GLX 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 37.990,00 e entrada de 60% + 30

parcelas fixas de R$ 565,79 (1 a parcela para 30 dias da data de entrada) com taxa 0% a.m+ IOF e TC de R$ 980,00. Citroên AirCross GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 53.990,00 e entrada de 60% + ;30
parcelas fixas de R$ 778,17 (1a parcela para 30 dias da data de entrada) com taxa 0% a.m + IOF e TC de R$ 846,00. Citroên C4 GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 51.990,00 e entrada de 60% + 30 parcelas
fixas de R$ 750,85 (1a parcela para 30 dias da data de entrada) com taxa 0% a.m + IOF e TC de R$ 846,00. Todos os financiamentos acima anunciados são através de COC pelo agente financeira Le Monde. Confira
a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação. *Promoção válida somente para os modelos nacionais (C3, C3 Picasso, AirCross, C4 hatch, C4 Palias e Xsara Picasso). **Câmbio

automáticográtisnacompradosmodelos:CitroenC4GLX2.0eCitroenC4PallasGLXeEXC Faça revisões em seu veícu lo regularmente-Okm. Ofertas válidas até 20/05/2012 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. I • I _

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



• Doa se um Cocker fêmea, com 1 ano • Ótima oportunidade vendo • Vendo Apto no Residencial Ilha • Aluga-se sala comercial no centro de .

• Vendo terreno em Schroeder 900
de idade, na cor branca. Tr: 8886- oficina eletromecânica (motores Bela na Rua Leopoldo João Grubba, Corupá 120 mt2 c/ estacionamento. m2 .R$ 50.000,00 .R$ 3275-2347 /
3266 com Maicon elétricos e venda de peças), ( Centenário (próximo ao DG da WEG) Tratar no horário comercial. 3375- 8853-9716

em pleno funcionamento com 6 Sala de estar e copa integrada, 1004
anos no mercado, ótima clientela sacada o/churrasquetra, cozinha,

• Vendo 02 Terrenos no Champagnat -

de Jaraguá do sul região, sem área de serviço, 2 dormitórios BWC,
• Vende - se loja de presentes, R:lrmao Leão Magno ( 15,75 x24,00

\

restrições negativas de títulos garagem, elevador, salão de festas,
utilidades e acessórios femininos, m) cada R$ 170 mil - tratar com

• Trabalho com serviços de corte e poda Bairro Vila Lenzi. Tr: 9175-1200 ou Sergio 9975-3940protestos e impostos em toda área privativa: 61,23 m2, área comum:de arvores. Tr: 9158-0019 9663-5682
gestão,2006,2012 com todo 11,07 m2. Vaga de garagem: 11,50 m2 • Grande oportunidade Vendo um

• Trabalho como diarista na Vila Lenzi e maquinário, matéria prima, pecas R$ 150.000,00. Tr: (47) 9905 8809 • Vendo agropecuária, pet em lote no perímetro urbano, com 21,
região. Tr: 9178-1437 com Lucia. ,com técnicos na área .valor R$ ou (47) 3275 2423 Guaramirim bairro Avaí, valor a 146 mts, 6 do centro de Jaragua,

• CONTRATA-SE VENDEDOR EXTERNO- 50.000,00. Tr: 3273-6615
• Vende-se apartamento novo no centro

combinar contato com Fabio ou Marley com escritura, com casa alvenaria

Interessados deixar curriculun na • Vende-se Guilhotina, interessados a 5 quadras do calçadão, 2 quartos. (47) 9244-6304 aprox. 80 mts com água corrente e

Extinsul ou ligar 3275-2205. falar com Cristiano 9653-7897 64 metros no valor de R$ 155 000,00. • Aluga se sala comercial em
cachoeira, nascente, lagoas de peixe.

Tr: 3371- 6623. Guaramirim com 18 mt-', ótima
R$ 350.000,00. Aceita proposta. Tr:

• Estrutura para galpão 12 x 20
localização. Tr: 3373-1900

9118-5474/9662-0895
x 6 m, com colunas reforçadas, • Vende-se apartamento novo em Três

• Aceito doação de beliche usado em interessados falar com Cristiano Rios do Sul, 2 quartos, 64 metros no • Aluga-se - Sala comercial na Marechal

bom estado. Tr: 9198-5568 9653-7897 valor de 120 000,00 Tr: 3371-6623. Castelo Branco, 2128 - Centro -

• Vendo loja no centro de Jaragua, • Vende-se apartamento Rio Molha
Scheroeder. Tr.: 3374-1488 • Caminhão GMC 710 gabine

• Me ofereço para trabalhar como Basculante, baú de alumínio, 7
carpinteiro. Tenho experiência. 8435- com estoque e clientela formada. em frente a Prefeitura, 56 metros, 2 • Vende-se um petshop completo, com

5023/ 9248-3309 Diego R$ 58.000,00. Tr: 9991-2121. quartos, Residencial Vicenzi no valor consultório veterinário, banho/tosa e
pneus novos, motor de BMW, baixa

de R$ 135.000,00. Tr: 3371-6623. venda de animais. Tr: 47 8492-7060 quilometragem, revisado. Aceito
• Procuro estagio na área de pedagogia

• Vendo filhote de Pinscher, fêmea R$ propostas, troco por menos valor ou

em escolas ou empresas estou na 5 150,00 e o macho R$ 120,00. Tr: • Vende-se casa comercial Vila Nova,
.

maior valor. Tr: 3370-7994/ 9916-
fase da faculdade. Tr: 8412-4928 até 3371-6968 terreno 20 x 50 próximo RBN, R$ 600 9619

as 16:30.
• Vende - se Iphone 4 s 16 G, preto, 000,00 Tr: 3371-6623

• VENDE-SE Casa Nova 100m2 no
• Trabalho de pintor na parte da valor a negociar. Tr: 9702-0008 com Firenze terreno 370m2 murado
manha, falar com Jeanderson no (47) Wellington R$135.000,00. Tel: 9918-9996 ou • Vende - se Celta vermelho 2010
8435-5203 na parte da manha. • Vendo estoque de decoração 8443-3633

• Alugo kitinete peça única, com 30 m
. completo 4 portas. Tr: 9962-3747 com

• Atelier de costura Marlene, faço infantil, acompanha carteira de • Casa Nova 135 m2 porcelanato, na Rua: Ernesto Lessmann, 615. Vila José.

reformas de roupas. Contato: 3275- clientes. Tr: 9183-1996 água quente, laje inclinada, moderna lalau - Jgua do Sul. R$ 300,00 + água • Vende - se Corsa Classic sedan, 2010
4315 OU 9194-2435 (MARLENE) próxima da Unerj/Rau, R$275 mil. e luz. Tr: 9976-5630/ 3635-4443.

com 18 000 km, prata, R$ 10.000,00
9918-�996 • Alugo quartos. Tr: 3f75-4315 com mais prestações (particular, não

r
_ • Casa Nova com 135 m2, terreno 390 Marlene. precisa transferir) 3273-7644/ 8812-

• APARTAMENTO c/ suíte + 1 quarto,
m2• Porcelanato, água quente, laje 7170/ 7813-4785.

r • REALIZE ° SEU SONHO - liberamos sacada c/ churrasqueira, cozinha • Aluga - se kitinete a 70 mts da
} credito para compra de casa, apt, mobiliada. R$ 149.000,00 (liberado inclinada, moderna próx. Unerj/Rau, Prefeitura de Jgua, (cozinha, dois

chácaras, sitos, carros, moto, etc, ou para financi. E FGTS). Tr: 9104-8600. R$ 275 mil. 8443-3633
quartos, BWC, e área de serviço) dou

pagar dividas, sem consulta S'PC ou Creci 14482. • Vende-se uma casa prox. a Weg I preferência para idosos, estudantes e
• Vende - se Tempra 96 GNV. R$

SERASA mínimo de R$ 3.000,00 em de alvenaria com 180 mt2, 3 salas casal sem filhos. E possível garagem,
24 X 150,00 fixas, e no max. De R$

• APARTAMENTOS c/ 2 quartos +sacada
internet e TV a cabo. R$ 550,00 3000,00. Tr: 3276-0850.

c/ churrasqueira, área de festa, 1 escritório, 2 bwc, área de serviço,
400.000,00 em ate 360 meses para áreas de 53 á 65 m2. R$ entrada + churrasqueira, 3 quartos e 2 vagas incluso água e energia. Tr: 3371-1634. • Fiat Strada 2007 fire flex

pagar inf. fone (48) 3052-9096 Alex
parcelamento + financ.Tr: 9159-9733. de garagem, o terreno mede 13 por • Alugo apto no Rau, com 2 quartos

R$21.200,00. Tel: 3373-4131
site www.meuimovelmeusonho.com.br 27.Tr: 3371-8082/ 9905-7365.(aceito, Creci 14482. e garagem coberta. R$ 545,00. Tr: • Vendo sem troca Pálio 2006 flex 1.8

" apart. ate R$ 150,000,00.) Valor da 9993-2131 com Sandra. hlx, completo com computador de
',

• Apt. 76m2 privativo na Vila Lenzi 3 casa R$ 298.000,00. bordo 4 p , branco, por R$ 20.500,00r quartos mobiliado R$145.000,00.Tel
! • PS3 Slim 160 Gb Bluray e 3D 9918-9996 8443-3633

• Vendo casa Nova na praia Barra (tabela FIPE R$ 23(500) Tr 3371-1634.

[ modelo novo ORIGINAL SONY Velha, Suíte mais 2 quartos, e demais • Vendo um Stillo 2003,1.816 válvulas,
c/ controle, jogos. R$ 690,00.

• Apartamento novo com 2 quartos, depend.Fone 8448-8644 • Vende - se Terreno Rua: Hilário roda 16, original, preto, completo.
X-Box 360 Slim e 3D modelo

cozinha mobiliada, vaga de garagem
• Vende - se casa de alvenaria com 3 Floriani, em frente ao Edifício Moradas R$ valor a combinar. Tr:3371-0134 /

novo, controle, jogos. R$ 590,00.
aceita financiamento e FGTS. R$ da Serra na João Planincheck, no Nova 9931-6391 (oi)quartos, no Jgua Esquerdo prox. ao

Nintendo 3ds destravado c/ jogos, 120.000,00.Tr:9159-9733. Creci
estofados Jardim .R$ 175.000,00. Tr:

Brasilia. 450 m2 (15 x 30 mt) Contato
14482.

bate fotos em 3D R$ 510,00. Tr: 8800-8800. pelo telefone 47 8818-3320

9188-7769/9907 -1512/8462- • Apartamento em construção, valor • Terreno de 20 por 70 mts com casa
8442/8840-4992, e-mall/msn promocional para investidores, 2

• Vende - se casa em Schrqeder.
de 220 mts,sala e cozinha dois

• Ford ka ano 2000 completo, 2 dono.
giovannibnu.vendas@gmail.com quartos, R$ 8G.000,00: Tr: 9159- R$ 130.000,00 imóvel aceita

banheiros 3 quartos e escritório" R$ valor a combinar. Tr:9168-7441.
Entregamos instalado e configurado 9733. Creci 14482 financiamento. Tr: 9977-9550/9989-

tudo murado com portão eletrônico,6049 • Vendo Fiesta 98 1.0 básico, motor
• Vende-se filhote de York Shire • Vende - se prédio no Estrada Nova jardim, garagem para 3 carros.Preço a novo,IPVA pago. R$ 8500,00. Tr:
macho, R$350,00 contato 3370- com 3 apartamentos, e uma Kitinete.

• Vende-se casa de alvenaria, mais combinar. Tr: 9969-5540. 3370-6910/ 8816-4437.
2715 - c/ Dorli R$ 390.000,00. Tr: 9987-3576. kitinete no mesmo terreno com 4

quartos, no Bairro Chico de Paula, R$
• Vende - se terreno 2500 mt2 plaino • Vende-se-Ford Ka preto -1.0,

• Vendo filhotes lasa Apso com 5 • Alugo Apto c/ 2 quartos, cozinha, sala, 160.000,00. Tr: 3373-6337 ARNO no Rio Cerro II. Valor a combinar. Tr: flex 2009,com ar condicionado,
meses. R$ 450,00. Tr: 9231-1166/ BWC, área de serviço e sacada. R: Max 3376-0726 totalmente revisado e emplacado. R$
8404-2883. Wilhelm, 837, prédio azul Tr: 3371-6021 ,. Vendo sobrado nos fundos e casa na

• Terreno na praia de Itajuba, R$
21.000,00. Tr: 9936-0243.

frente, todo murado de alumínio, 300
• Vende - se Jogo de molas cortadas • Apto no Rau, 67 rnt> área útil - 2 rn-', toda de material no Bairro João 10.000,00 entrada e saldo parco

• Fiesta 97, cor prata, duas portas em

para Gol G1, G2, G3 ou G4 Fica na quartos, sala cozinha, BWC, área de Pessoa. Tr: 9196-0955 / 9616-3092
Direto C. propriet. Fone 8448-8644 ótimo estado, R$ 7.000,00 aceito

moto. Tr: 3276-0478altura de 2 dedos do pára-lama. serviço, vaga de garagem. Pode usar com Cleni e Jandir. Valor a combinar • Vendo 3 terrenos na praia de Itajuba,
Valor: R$ 80,00. Tr: 9943-4172 o FGTS. R$ 120.000,00 Tr: 9159-9733 / troco com casa ou chácara em R$ 28.000,00 escriturados 300 m2

• Vendo F 4000 ano 82,MWM. R$

• Vende - se ar condicionado, cônsul
creci 14482 Curitiba. fone 8448-8644 25.000,00 ou troco por carro de

7500 btus, semi novo. R$ 390,00.
menor valor. Tr:3371-6968.

• Vende - se aptos no Rau, prox. ao • Vende - se área de reflorestamento de
Tr: 3370-0983. posto cidade. R$ 100.000,00 a 12 anos, já possui madeira quadrada,

• REPASSE Ford Fiesta 2006 4 portas R$

• Vende - se TV Philco 29 polegadas,
110.000,00. Tr: 3273-5233. área plana de 50\000 mt2 próxima a

16.500,00 fino 100%. Tel: 3373-4131
., Vende - se chácara 25 mil mt2 s/

R$.380,00. Tr: 3370-0983 • Vendo Apartamento suíte mais 1 casa em Guaramirim, no Bairro Caixa Rio do Sul. R$ 3328-3516. • Eco Sport 2009, completa com 20 mil

quarto, próximo do mar, aceita carro da Agua, Rua Guilherme Tomelin. R$ • Vende - se terreno no centro de
kl rodados. R$ 9121-8633

• Vende - se portão garage
Portografico, 3 por 3. R$ 3370-

como parte do pago Fone 8448-8644 150.000,00. Tr: 8422-1926. Schroeder com 400 mts, prox. a • Vendo F 4000, ano 75, bem

0983 • Vendo Apto no Residencial São Luís. Rua prefeitura. Tr: 8800-8800 conservada. R$ 20.000,00. Tr: 8856-

Francisco Hruschka, bairro São Luís, 7660/ 3276-0264 a noite.
• Vendo estrutura de ferro, 15 por 8

• Vende - se terreno em Guaramirim,
com coluna de 5 metros. Tr: 9953- (próximo ao ARROZ URBANO) com área bairro Beira Rio por R$ 75000,00.
3878/3370-0719

. de serviço, sacada c/churrasqueira, sala • Vende-se uma locadora com ótima Prox ao centro. Tr: 9977-9550/ 9989-
de estar, cozinha, bwc, 3 dormitórios, clientela, ponto de funcionamento a 6049

• Vende- se carrinho de lanche em garagem, área de festas, playground, 13 anos, mais de 3000 DVDs entre • Vendo Yamaha XT 600, ano 2004,
funcionamento, com churrasqueira Apto 142. Área privativa: 63,37 m2. Área lançamentos e catálogos. Preço • Vendo terreno São Luis, 600 m2• R$ azul. Em ótimo estado com manual

e mesa de sinuca, no bairro comum: 7,05 m2• R$ 145.000,00. Tr: imperdível/aceito carro no negócio Tr: 80.000,00. Tr: 3275-2347 /8853- e chave reserva. R$ 12.500,00. Tr:
Amizade. Tr: 8469-8547. (47) 9905 8809 ou (47) 3275 2423 9631-2588 � t �

_

- :
'
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• Vende-se moto Prima Kasinski 150

2011, emplacada até 2013, preta.
_Valor R$ 5.300,00, interessados falar
com Cristiano 9653-7897.

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

'

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

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

9992-4000

• Compro Carros e 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 OVO

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

• Sportage 2008, preta, interior couro

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

• Vendo' 2 veículos unia 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 GIII 2001/02 motor

1.0 8 V Gasolina, modelo básico,
com som MP3, kit de portas,
protetor de cárter, cor branco,
2 portas. Valor R$ 5.000,00 de

entrada à vista mais 30 parcelas de

R$ 336,00. Tr: 3276-1109/9648-
9399

• Vende - se uma Pick up ano 98

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

I

I

•• 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,$12.000,00. 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 20124 PORTAS
COMPLETO R$ 26.990,00, metálico,
estado de zero, 60x R$ 760,00,
ou entrada ematé 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.

• FI ESTA SEDAN 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, viabillzarnos 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 1.8 2011, 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, vlabilizarnos troca,JP\!A 2012

totalmente pago. Fone 30321400

• NOVO IDEA ATTRATICVE 2011,
COMPLETO R$ 38.580,QO, 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 EXPRESSIQN 1.62011

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

• IMBATIVEL - DOBLO HLX 1.8 16V

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. ,):' �

FLEX 2011 4 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 2011 4 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.

• STRADA FIRE 1.4 Cabine estendida

2010 R$ 24.990,00, 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 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.

• Vendo um gol ano e modelo 2006,
1.0 com ar cond, trava e alarme, 4

portas. R$ 21.000,00. Tr: 9921-
9163.

• Vende-se Strada fire flex 200TR$
20.900,00 Tr: 9157-752? Neto

• Vende-se Montana Sport 2007 R$
27.500,00 Tr: 91577525 Neto'

• Vende- se um Línea Duologic 1.9 flex

2009, prata, c/ couro automático top
de.linha, R$ 25.000,00+ prestações,

,

aceito troca. (particular) Tr:3273-
7644/8812-7170,/ 7813-4785.

• Honda Civic 2007/2007 1.8

LXS - 102.000 km, verde escuro,

bancos de couro, trio elétrico, air
bag e freios abs, som integrado.
R$37.500,00.Tr: (47) 9905 8809 ou

(47) 3275 2423 .

• 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 um Peugeot 206 ano

2003 completo, 2 portas, manual,
chave reserva, bem conservado. R$

16800,00. Tr: 3275-3538/ 9931-
9410.

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

• Clio Sedan Privilege 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

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

• Vende-se Fax 1.6 4P preto completo,
ano 2004/2005 os itens são

originais de fábrica. Carro bem

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

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

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

• 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.

• Vendo Gol 92 a álcool, motor
CHT, todo original, único dono. R$
7.500,00. Tr: 8856-7660/ 3276-
0264

• Torro C4 Palias 2008, prata, único
dono, completo, couro. R$ 35.000,00.
Tr: 8426-4748/ 7812-2639.

IMÓVEL · CAMINHÃO · EQUIR
AGRICOLA • CAI DE 81RO •

QUITA�O DI FINAlCIAMENTO

CRÉDrrO BtlRIU
I

RS 950 Mil RS 82MIL
RS 810 Mil R$ 79 MIL
RS 625Mil RS 62 Mil
RS 535'Mil RS 43 MIL
RS 348 Mil R$ 33 MIL
RS 310 Mil RS 29 MIL
RS 255 Mil RS 21 Mil
RS 210 Mil R$19 Mil
RS 145 Mil R$14 MIL
RS 125 Mil RS 11 Mil

,

R 11 O Mil A combinar

OPORTUNIDADE
Estamos selecionondo condidatos do sexo feminino
com idade entre 18 e 24 anos, com ensino médio

completo, poro o corgo de Assistente Administrativo.
Oferecemos treinamento, uniforme, refeições, vole
transporte, pio no de carreira, assistência médico,

ossistêncio odontológico, seguro de vida e

Participação nos Resultados.
Pedimos formaçõo ejou experiência no órea.

Interessadas favor enviar currículo para
sto.igs@br.mcd.com ou agendar

entrevista pelo telefone (47)33740270

...........-
-
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Nesta qui;tt�1eira reabriremos Com
.

. tas incnvezs em toda a rede Che·v . .ro. .��
•

•

ESPE só MAIS MOIA.
"

E amanhã.
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Juventus
apresenta.

novos atletas
Moleque Travesso já tem boa parte do elenco

para buscar o acesso à Divisão Principal
JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

OJuventus apresentou gran
de parte de seu elenco para

o Campeonato Catarinense da
Divisão Especial na tarde de on
tem. Um bom público' compa
receu ao salão sociàl do Estádio
João Marcatto para prestigiar o

evento, onde foram anunciados
os nomes de 25 atletas que irão

compor o grupo.
Em viagem, alguns jogado

res não puderam comparecer à

apresentação, mas chegam ao

clube no decorrer da semana

e iniciam de imediato os trei
namentos com o restante do

plantel. "Também tem o caso

de atletas que estão disputando
finais por seus clubes, que anun
ciaremos em outro momento",
comenta o presidente Ierri Luft.

"Para a montagem do grupo,
nossa primeira preocupação foi
buscar jogadores competitivos.

São atletas de qualidade, que
vão ajudar o Juventus no aces

so", analisa o técnico Pingo, que
começa hoje o trabalho com o

grupo. Na semana que vem tem

início a pré-temporada, onde
devem ser realizados três amis
tosos. "Serão contra equipes for
tes", comenta.

"Hoje é urn dia muito especial
para nós. Estamos colhendo os

frutos de urna semente que plan
tamos em dezembro. Não precisa
mos nem dizer tudo o que passa
mos até aqui. Foi urn trabalho que
fizemos commuito amor, carinho
e dedicação", informa Luft.

Em nome de O Correio do
Povo, patrocinador da equipe, o
diretor Nelson Pereira cobrou a

união da sociedade jaraguaense
em torno do clube. "Iodos so

mos responsáveis por este proje
to. Não pode haver intrigas e ci
úmes. Temos que nos unir, com
dignidade e respeito para ajudar
o Juventus", diz.

FOTOS HENRIQUE PORTO/AVANTE!

IMPORTANTE
Fabricantes de remédios,

que querem ter um
auxílio no combate a

várias doen(as como

diabete, fígado e outros
é só me procurar.

Tr: (47) 8811-2527,
com Antonio

EM CAMPO
Sem tempo a perder,
Pingo conduziu um
treino leve ainda na
tarde de ontem

APRESENTADOS

Badé, lateral esquerdo
18 anos, base

Fabinho, zagueiro,
18 anos, base

Rogério Souza, lateral direito,
34 anos, ex-Operário (PR)

Alan, volante,
19 anos, base

John, meia,
18 anos, base

Luan, atacante,
19 anos, base

OUTROS NOMES
Maurício, goleiro, 20 anos, ex-Santa
Cruz (RS) - Anderson Grilo, lateral
(D), 20 anos, ex-Chapecoense
(SC) - Andrey, lateral (D), 18 anos,
base - Paulinho, lateral (D), 25 anos,
ex-Pelotas (RS) - Peixoto, zagueiro,
28 anos, ex-Camboriú (SC) - William
Gaúcho, zagueiro, 22 anos, ex

Metropolitano (SC) - Edsonüalvão, .

meia, 23 anos, ex-Camboriú.(SC) -

, Giso, meia, 23 anos, ex-Carnplnense'
(PB) - Max, meia, 27 anos, ex-Santa
Cruz (RS) - Babosa, atacante, 24
anos, ex-Chapecoense (SC)

üudu, goleiro,
19 anos, base

Alemão, zagueiro,
21 anos, ex-Ibirama (SC)

Anderson Pedra, volante,
25 anos, ex-Paraná (PR)

Remerson, meia,
19 anos, ex-Trem (AP)

Marquinhos, atacante,
,

19 anos, base

Mancini, volante, 21 anos,
ex-Joinville (SC)

Lopes, atacante,
21 anos, ex-Caxias (SC)

Romero, atacante,
21 anos, ex-Joinville (SC)

,
j

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ESPORTE 118 I QTJARTA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2012 wwwoccrreiodopcvo.com.br

�UDI

I

.Hoje é dia declássico brasileiro
.

Cariocas e paulistas
começam a definir
na noite de hoje

. quem avança para
a semifinal da

competição

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

MARCELO SADIO/VASCO

M.ANDANTE Vasco treinou forte para não ser surpreendido em casa

LUIZ PIRES/VIPCOMM

treinou sem qualquer limitação
ontem. Dedé, que ainda sente
um desconforto na perna, só
deve retornar no jogo de volta.

"O Corinthians tem uma

defesa eficiente e isso fica pe
rigoso se não controlarmos a

ansiedade. Precisamos ter tran

quilidade e não nos deixar levar

por um falso domínio, deixan
do espaços para os contra-ata

que,s. Esse é o veneno deles",
analisa Cristóvão.

V;asco e Corinthians come- Poucas novidades também

çam a definir hoje uma vaga no Corinthians. O lateral-direi
na semifinal de Taça Liberta- to Alessandro entra no lugar de
dores da América. A primeira Edenílson, com uma fratura no
mão do confronto eliminatório pé esquerdo. N9 ataque,Willian
acontece em São Januário, a perdeu a vaga paraAlex, que se

partir das 22h. gue no time. Já Jorge Henrique
No Vasco, o técnico Cristó- volta de suspensão.

vão Borges terá à disposição "O Vasco tem um belo time
os mesmos jogadores que con -

.

e todo mundo já se conhece.

quistaram a classificação para Temos força para sair com um

as,' quartas de final. Poupado bom resultado de São Januário",
no treino de segunda, Iuninho acredita o atacante Emerson.

RETOru�O Paulo Mi.r;i,ndo volta à zaga, após ser afastado pela diretoria

CO!la 1.10 Brasil

Três jogos pelas quartas
A Copa do Brasil inicia na

noite de hoje a disputa da fase

quarta de final, com três jo
gos. A rodada inicia às 19h30,

_ quando o Atlético (PR) recebe
o Palmeiras no Durivai Britto.
Para os atleticanos, o duelo vale.
muito. No domingo a equipe
rubro-negra perdeu a decisão
do campeonato local para o

Coritiba. Eliminado do Cam-

peonato Paulista, o Palmeiras
- do ameaçado técnico Felipão
- descansou no fim de semana.

Outros dois jogos aconte

cem às 21h50. Na Bahia, o Vi
tória quer fazer as pazes com

sua torcida após perder o título
local para o arqui - rival Bahia.
Para. isso, terá uma parada in

digesta contra o Coritiba, que
no fim de semana sagrou-se trí-

..

campeão do Paraná.
No Morumbi, o São Paulo

tenta se reencontrar na tempo
rada diante do Goiás, que come-
mora a conquista do campeona
to local. Para o técnico Emerson

Leão, o time precisa "aprender
a atacar sem errar" para garan
tir mais uma vitória. O zagueiro
Paulo Miranda volta à equipe,
após um polêmico afastamento.

Zinho retoma ao Flamengo
para organizar seu futebol
Profissionalismo: esta foi

a bandeira levantada por Zi

nho, novo diretor executivo de
futebol do Flamengo, em sua

apresentação. O dirigente fez

questão de ressaltar que todo
o projeto deve ser voltado para
beneficiar o rubro-negro.

Formado nas categorias
de base do clube, o ex-jogador
destacou a alegria de retornar

\ ao Flamengo, onde conquistou
muitos títulos em sua vitoriosa
carreira. "Ganhei vários títulos

aqui pelaminha seriedade, meu
profissionalismo. Meu trabalho
vai ser pautado no profissiona
lismo e espírito de grupo. Sozi-

nho não se vence nada", diz.
Para concluir, o novo diretor

da equipe carioca revelou que
promover a união de todos os

setores do futebol será o seu

maior objetivo. "Meu desafio é
esse. Tornar o Flamengo mais

unido, forte e remando para o

mesmo lugar. Existem regras e

tem tempo para tudo. Tem que
ter organização. Aminha vida é

essa", finalizou.

Ex-atleta prega o

profissionalismo eomo
forma de beneficiar

o time carioca.

MAURÍCIOVAL/VIPCOMM

DE I\JOVO Formado na base do Flamengo, Zinho
volta para gerenciar seu departamento de futebol
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Evento discute

soluçõespara
-

. .,.

ornumeipio
Especialistas no tema apresentam exemplos
e destacam a importânciada conscientização
JARAGUÁ DO SUL tudo interligado com acesso a

trens, carros e ônibus. "A solu

ção para. a mobilidade urbana

Na noite de ontem, o Centro estámuito mais na criatividade
Empresarial de Iaraguá do do que na engenharia. Cada ci

Sul centralizou o debate sobre dade sabe do que precisa".
mobilidade urbana. Realiza- A mudança de comporta
do pelo Núcleo de Responsa- menta por parte da população
bilidade Social Empresarial, o também foi uma medida apre
evento contou com a presença sentada. "Mesmo em cidades tão
de especialista para abordar o apaixonadas por carros como

tema. Um dos participantes foi Iaraguá é possível que as pessoas
Lincoln Paiva que apresentou prefiram outros meios de loco
medidas aplicadas em países moção, bastando oferecer trans
considerados ricos e "até mais porte público rápido e barato",
pobres que o Brasil", sempre enfatizou. O secretário de Pla
destacando a importância da nejamento, Aristides Painsten,
pressão popular e do uso da disse que campanhas de cons

criatividade na solução dos. cientização estão nos planos da
problemas. Entre os recursos, Prefeitura, juntamente com a

está a criação de um sistema in- criação de corredores exclusivos
tegrado de múltiplos transpor- para ônibus e ampliação viária.
tes, permitindo que o cidadão Outro tema levantado no

.

utilize numa mesma viagem debate foi apresentado pelo
bicicleta, ônibus, trens e carros. professor da Católica de Santa

Segundo Paiva, nos sistemas Catarina, Antônio Guedes. "De
de aluguel de bicicletas e car- vemos trabalhar com o concei
ros, o usuário, através de um to de sistema viário acessível,
cartão único, pode ir até pe- sendo que o primeiro meio e

dalando um trecho da viagem o mais básico de locomoção é
e depois seguir com um carro a calçada". Para o professor, as
alugado, pagando apenas pelo calçadas deveriam ser de res

trecho percorrido. Em cidades ponsabilidade dos municípios,
mais pobres, como Medellín, na garantindo a sua padronização
Colômbia, em que grande parte e correto planejamento.
da população vive em favelas
nos morros, foram construídas
escadas rolantes e bondinhos,

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

Verônica Lemus

uestão já é lei

No dia 13 de abril, passou a

valer a Lei 12.587/2012, que ins
tituiu diretrizes da Política Na-

"

cional de Mobilidade Urbana,
sancionada em janeiro pela pre
sidente Dilma Rousseff. Segundo
a lei, municípios com mais de 20
mil habitantes agora deverão ela
boiar planos de mobilidade ur

bana em até três anos para serem
integrados aos seus planos dire-,
tores. Antes, a obrigação era im

posta somente aos municípios
com mais de 500 mil habitantes.
As cidades que desrespeitarem a

determinação podem ter os re

passes federais suspensos.

Mesmo em cidades
tão apaixonadas

por carros
como Jaraguá é

possível que as

pessoas prefiram
outros meios de

locomoção.
Lincoln Paiva,
especialista em

mobilidade urbana.

MARCELE GOUCHE

TRÂNSITO Em .Iocais de grande movbnento é·onde
se encontram as principais dificuldades de locomoção

Denúncia

Obras públicas estão sob suspeita
A presidente do Sindicato dos

Trabalhadores da Construção e

do Mobiliário (Siticom), Heleni
ce Vieira dos Santos, deve levar
a denúncia de trabalhadores
sobre possíveis irregularidades
em

.

obras públicas efetuadas

por empresa licitada, contratada
pela Prefeitura de Iaraguá do Sul,
ao Ministério Público do Estado.

Ela visitou na tarde de ontem
os serviços que estão sendo fei
tos nos postos de saúde da Vila

Rau, Vila Lalau, Estrada Nova e

Rio Cerro. As vistorias continu
am no dia de hoje. "No Estrada
Nova verificamos mofo e infil

tração na nova sala construída e

notamos que falta aterramento

para a betoneira, o que caracte

riza falta de segurança para os

funcionários", afirma.
ConformeHelenice, três fun

cionários estariam sem registro.
Além disso, a presidente disse

que "no posto do Rio Cerro II, a
obra orçada é de cerca de .R$ 79

mil, mas segundo os trabalha
dores ela custaria R$ 30 mil".

De acordo com o proprie
tário da empresa, José Teixei

ra, todos os funcionários estão

registrados. "Os registros são

feitos par� 30 ou 40 dias, sendo
que ao fim, funcionários vão
embora e outros entram. Quem
ainda não tem registro é por
que entrou recentemente".

MARCELE GOUCHE

VISTORIA Sindicalistas foram até locais

que estão passando por serviços

Acerca do custo da obra no

Rio Cerro II, Teixeira disse que
obras públicas tendem. a ser

mais caras, pois é obrigatório
o pagamento de todos os im

postos, "o .que não acontece

em obras privadas. Além disso,
temos que pagar engenheiros,
técnicos e outras despesas".

Ainda, ele disse desconhe
cer os problemas nas obras
do Estrada Nova. A Prefeitura
também deve fazer a fiscaliza

ção dos trabalhos, que segun
do o proprietário, está sendo
realizado, já que a empresa só
recebe o pagamento à medida

que vai terminando as etapas
da construção.

Outra versão

Segundo Teixeira, as de
núncias feitas ao sindicato

partiram de quatro fun
cionários que atuavam na

obra do Estrada Nova, que
receberam advertência

porque o serviço que esta

va sendo prestado estaria
sendo mal feito. "A empre
sa estava tendo problemas
com a obra deles e eu pedi
para que melhorassem a

.

qualidade do serviço. Aí,
eles não gostaram, deixa
ram o trabalho e-foram
até o sindicato".
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Reduzimos ainda mais os iuros. APROVEIT

Nt)(;-1ioCM
ÇON.�
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AOJ_s.�ÊVI;

www.vw.com.br. Promoção válida até 16/05/2012 para veículos com pintura sólida e custo de frete incluso. Go11.0 4P, ano 12/13, cód. 5U11C4: básico, a vista R$ 28.690; taxa
0% para financiamento com entrada de R$ 14.345 (50%) + 12 prestações de R$ 1.293,00. Taxa de juros: 0% a.m. CET máximo para esta operação: 15,7% a.a. Confira
condições na Caraguá Auto Elite. Para os demais modelos e planos de financiamento, o CET será calculado e informado ao cliente previamente à contratação. Crédito sujeito
a aprovação. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2012/2013, 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. Ouvidoria: 0800 701 2834, SAC;
08007701926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 7701935.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

TECNOLOGIA ALEMÃ
Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. www.autoelite.com.br BANCO VOLKSWAGEN 47 3274 6000
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