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Areas verdes

Entidades elaboram
plano para preservar

Fujama, Faculdade Jangada, Fundação Mata Atlântica e Arnvali vão trabalhar
unidas pela conservação e recuperação do ambiente de Jaráguá do Sul.

Página15

Falta de vagas vira denúncia

....

Para onde vamos

Não creio em destinos
. divinos, creio em

destinos hwnanos.

Luiz Carlos Prates

Página 3

MARCELE GOUCHE

Mães dos bairros Ribeirão Cavalo e.Braço do Ribeirão Cavalo, de Jaraguá do Sul, entregaram ontem wn ofício com

mais de 300 assinaturas levando-o caso ao conhecimento da Promotoria da llüância e Juventude. Página 17

Rio Cerro I e II

População sofre com cheias
Problema de alagamentos é antigo. Mas foi a

partir de janeiro de 2011 que a situação se

agravou. Na localidade, três enxurradas seguidas
trouxeram danos aos moradores. Página 14

Estelionato '

Golpista logrou sete pessoas
Suspeito comprava carros financiados das
vítimas usando cheques e boletos falsos em

Jaraguá do Sul. O valor do prejuízo pode
ultrapassar os R$ 20 mil. Página 18

Juventus

"Fidelidade Premiada"
Clube lança projeto que vai arrecadar
recursos através de parcerias com

empresas, onde 2% do que for gasto pelo
.

torcedor irá para o tricolor. Página 19 - .,._"

AO comptetol/ 4le onos" o, MOR'f.sot se sente
orrg/u*hoso por te" coOSl'lJuido'umlo

---

empresa que op.o,iOl os �nkc:iialj�QS 6" os'

ideias �novadorro,s.. � com esse plJiin�Ítfl)itO
Que: o MOfi'tSO,� movv,mento seus.

co�oborodafe,Si o bIUiSCOIPi' um 'futuro
prrorn�iSSor, e repf;eto de tetf.doodec

'

Morlso'
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lotado em Ioinvílle,
participou da reunião

plenária Acijs/Apevi
e discorreu sobre
importantes aspectos
relacionados com o tema

"O (des) estímulo de

comportamentos por
meio dos tributos". O
mesmo foi extrema;rnente ..
,feliz·quando!.elencbu asi'
alternativas de busca

www.ocorreiodopovo.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Presença do IBGe

Ocoordendador geral do Instituto Bra
sileiro de Governança Corporativa

(IBGC) para a região Sul, Robert Iuene
mann, esteve ontem em Jaraguá do Sul
onde apresentou para empresários da re

gião as ações da entidade. A abertura do
evento foi feita pelo empresário Leonardo

Zipf, presidente da Duas Rodas Industrial,
empresa filiada ao instituto. Na palestra

Juenemann abordou os principais desa-·
fios enfrentados pelas empresas familiares,
como sucessão familiar, acordo de acionis
tas e conselho de família. Ele também deta
lhou os conceitos e as melhores práticas de

governança. "O objetivo é apresentar um

equilíbrio entre os diversos'setores das em

presas, desde o conselho de administração.
até o quadro de funcionários", disse.

MARCELE GOUCHE

Medicina em

Jaraguá do Sul
o estudo de viabilidade para
a implantação do curso de
Medicina em Jaraguá do Sul

avançou mais uma etapa. O

Grupo de Trabalho participou
de uma reunião com a reitoria

da Católica de Santa Catarina
no dia 16 no campus de Jaraguá
do Sul. Durante o encontro foi

apresentado o estágio atual do

estudo, e discutidos aspectos
relativos ao funcionamento de
um curso de medicina, como

relacionamento com os hospitais,
laboratórios e pessoal, para
um aprofundamento em alguns
itens do projeto. Após serem

dados os esclarecimentos
aos membros da comissão,
a reitoria sinalizou pela
continuidade dos trabalhos. Nova
reunião será realizada em junho.

Núcleo de
metalmecânica
Este ativo núcleo Acijs/Apevi
chega aos 18 anos de atividades
com 20 empresas nucleadas que
desenvolvem eventos que já se

tornaram tradicionais como

os Seminários de Solda e os

concursos de esculturas soldadas.
Rafael Hernascki destaca ainda as

visitas a feiras, a mobilização em

torno do APL - Arranjo Produtivo
Local- assim com o apoio a

instituições beneficentes que
está sendo articulado.

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1242
01 - 02 - 06 - 09 - 15
18 - 21 - 26 - 32 - 34

! 42 - 50 - 54 - 56 - 59
62 - 67 - 68 - 76 - 93

QUINA
SORTEIO N° 2902
42 - 46 - 48 - 74 - 75
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ÁçõE"s···· PETR'4" '"19';-;7"1"" ...............• ·�á:·380/�······
.
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VALE5 36,43 " -},14%
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POUPANÇA 0,5201 23.MAIO.2012

alestras atuitas

PERÍODO

PETRÓLEO - BRENT t- 0,67%
OURO .. -0,15%

E

A Semana da Indústria será marcada na unidade do Senai, em Jaraguá do

Sul, com palestras gratuitas sobre carreira, manutenção de equipamentos
e apresentações que tratam da trajetória de sucesso de profissionais
da região. A programação vai até o dia 30 de maio. Hoje, o empresário
Humberto Wolf fala sobre a experiência da H.Wolf Construtora e

Incorporadora. O sócio da Patrimônio Investimentos, Leandro Corrêa, frua

sobre investimentos. Amanhã estarão os empresários Paulo Obanaus, da
Proma Construções e a personal coach, Fabíana Fausel Koch. No dia 30

acontece um workshop sobre manutenção de utilidades, com a participação
de profissionais da Associação Brasileira de Mantenção (Abraman).
Informações e inscrições pelo fone (47) 3372-9501 e jaragua@sc.senaLbr.

COMMODITIES

CÂMBIO

US$ 110,480
US$ 1568,660

COMPRA VENDA VAR.

riÓtÁR"cói\úúú5iÁL"CEM"R$)' ··2:·67�Ú·················2:·6804···········.··i·6·70/�
...

:p.ª:��.:f.p.:��:$.�ª::��:�::�:*-L::::::::::�::.�:?ª§::·::::::::::::::�J�§9.:::::::::::!::.?::�:��O'::
�.p.�.9. . ..(�.� .. �.�t �.???.�.? �.???.�.� � �.?�.?<>(� .

LIBRA (EM R$) 3,2964 3,2973 '11/1· 2,01%

Marcha à ré
Apesar das mudanças nas taxas

de juros - ou por causa delas
- as vendas de automóveis
tiveram uma queda de 14,2%
em abril em relação a março e

de 10,8% em relação ao mesmo

período do ano passado..

Trata-se de um resultado fraco cursos de Artesanato.e artes em geral. 44h/semanais. DO SUL
,

se considerarmos que no

quadrimestre a queda foi de Acompanhe os processos seletivos do SESC/Se através do site

3,4% em relação ao www.sesc.sc.com.br ícone Trabalhe conosco
mesm� período 4�,f.Q�l" ... "." j...,....-.., ............,._"...,....�__,_,_,_---'- -'----"--__--'--_-'----'

INST�UTOR DE CURSOS: Formação em Artes. Habiliaade em ministrar

aulas de Desenho e Pintura para todas as idades. Desenvoltura para JARAGUÁ Por meio do site até dia

Informa abertura de processo seletivo

Inscrições e informaçõesI

31/05/2012
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A qualidade de. vida de uma sociedade está relacio
rlnada ao equilíbrio entre as ações do homem e a

.

preservação da natureza. Em lugares onde não há essa

harmonia, em que apenas prevaleceram as ações do ser

humano, através de construções para atender as neces

sidades de crescimentos da população, o resultado será
uma soma de problemas. E exemplos não faltam.

São Paulo é uma referência dessa falta de qualidade
de vida para seus moradores. Até em cidades pequenas,
onde as matas deram lugar às plantaçêes, o desequi ..

líbrio ambiental resulta em efeitos climáticos, princi
palmente secas. A consequência é perda de safras e do

Charge

o trabalho coordenado pelo Condema
vai nortear o crescimento do município,

mas com ênfase no desenvolvimento
humano pela conservação da mata.

poder econômico.
Em Jaraguá do Sul,·· os exemplos deixados pelas tra

gédias e danos das chuvas dos últimos quatro anos

forçaram o município a priorizar o planejamento da

Do leitor

Trânsito na 280: caos

Resido em Iaraguá do Sul e tra

balho em Joinville, portanto,
tenho conhecimento de causa

do assunto abaixo abordado.
Indo e retornando diariamente.

Agora, com a implantação de
15 radares fixos na nossa "mori
bunda" BR-280, no trecho entre

Corupá e São Francisco do Sul,
fica evidenciada a intenção do

governo federal de obter lucro
com os motoristas. O limite de
60 km/h, em uma via rápida, (no
caso de uma BR) só vai atravancar

mais nosso trânsito já caótico na

região. No trecho entre Iaraguá
do Sul e Guaramirim, mais espe
cificamente, não há sequer sinal
de interesse das administrações
municipais em resolver o proble
ma, muito menos os empresários
que possuem indústrias na re

gião e que colaboram com 90%
do movimento e depreciação das
estradas. Há bons exemplos em

Joinville, onde as empresas dispo
nibilizam ônibus para os funcio
nários, evitando o uso de carros.

Uma hora e meia, para des-

locar-se de Guaramirim à Iara
guá é um absurdo, um trajeto
que deveria demorar 10 a 15
minutos!

Quatro elevados: um no

trevo de Guaramirim, acesso a

Blumenau; outro no trevo da Fa

meg; um terceiro no acesso ao

Bairro João Pessoa e um último
no "semáforo do Kolbach", ter

minariam com grande parte do

problema do caos urbano de Ia
raguá e proximidades. Falta pul
so firme de alguém com influên
cia política e amor pela cidade,
tomar partido deste problema.

Os atrasos a compromissos
e ao trabalho devem ser leva
dos em conta, levando prejuí
zos financeiros às empresas e

profissionais.
Esperamos sentados até a

cidade parar ou agimos fazendo
um abaixo assinado e mobili
zando a população que utiliza
essa rodovia diariamente?

MaI'ceIo Arenhart,
auditor ambiental

Compartilhe a sua opinião. 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.

•

I

política de crescimento populacional. A Defesa Civil
foi reforçada, houve a elaboração de um plano de ris
cos e agora começaram os trabálhos para a elaboração
do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da
Mata Atlântica. Ainda convivemos com o privilégio de
termos uma sociedade ladeada pelo pouco que restou

dessa que é a segunda maior floresta do país.
O trabalho coordenado pelo Conselho Municipal do

Meio Ambiente (Condema) vai nortear o crescimento
do município, mas com ênfase no desenvolvimento hu
mano pela conservação da mata. Esperamos que esse

resultado seja significativo na prática.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Pobreza é circunstância
Ele pode ser um dos três homens mais ricos do

mundo, contudo, nem por isso vai deixar de
dizer bobagens. Não gosto de pessoas que fazem
"média", que dizem tolices para parecer boazinhas,
não fica bem.

Estou falando de Bill Gates, neste caso. Numa en

trevista para a revista Alfa, Bill Gates, bilionário ente

diado, diz que - ''A chave da questão é ter um mundo
sem pobres. Eu não me importo se todos forem ri
cos...

" Baita e refinada bobagem. Vamos por partes. É
impossível um mundo sem pobres, impossível. Aliás,
Bill Clinton já dissera isso numa de suas campanhas
presidenciais. Clinton afirmou que os Estados Uni
dos devem ter aproximadamente quatro milhões de
miseráveis, miseráveis daqueles incorrigíveis. Clin
ton foi mais longe, disse que mesmo que alguém ofe

reça aos miseráveis cama, comida e roupa lavada eles

rejeitam, não aceitam, preferem a miséria das ruas.

Pois bem, eu vivo dizendo nas minhas palestras
que não creio em destino nem posso admitirum Deus

que tenha criado destinos para os seres humanos. Não
faria sentido um Deus ser tão mau a esse ponto, afinal,
vemos em todas as esquinas "destinos" diferenciados,
pessoas ricas, pessoa pobres, pessoas bonitas, pessoas
feias, saudáveis, doentes, tudo, todos os tipos. Bolas,
se esses tipos fossem resultado de um destino, o autor
do destino seria um patife. Não creio em destinos di
vinos, creio em destinos humanos.

Bill Clinton sabe disso, Bill Gates finge que não.

Quem faz o "destino", a vida que levamos, somos

nós, pelas nossas escolhas, pela nossa liberdade de
livre-arbítrio. É nisso que temos que crer. E se é as

sim, então, as rédeas do "destino" estão em nossas

mãos. Bill Gates quer ver um mundo sem pobres,
coitado do Gates. Ou ele faz tipo. ou é muito ingê
nuo, o que não creio, afinal, ele é bilionário. E ingê-

nuas não têm onde cair mortos ... Somos o que so

mos porque assim o decidimos, o rnais é desculpa
de gente pífia. - Ah, e é inútil, Gates, querer ajudar
a vagabundos que não se querem ajudar. Pobreza é

opção ou circunstância, não é destino.

Caneta
Já disse aqui, cansativas vezes, que ao nascer

Deus não nos dá um destino, dá-nos uma cane

ta. A caneta com a qual vamos escrever o script
da novela da nossa vida. - Ah, companheira, e

nessa novela somos os protagonistas, os moci
nhos ou os vilões, decisão nossa, só nossa. O que
semearmos, vamos colher. Ninguém escapa. E

ninguém está proibido de escreve uma linda his
tória usando uma canetinha Bic ...

Espelho
Como já disse, pobreza é circunstância, não é

destino. E circunstâncias são desafios, e desafios
forem feitos para serem enfrentados e vencidos.
É muito fácil apontar dedos para todos os lados
e em todos os lados ver vilões a nos prejudicar,
mas tudo não passa de dissimulação nossa. Não
nos queremos ver de cara limpa no espelho da
vida, melhor é mentir.

Falta dizer
Nossa língua pode ser um paraíso ou um in

ferno para quem nos ouve. Não é correto, por
exemplo, falarmos de amor perto de alguém que
está a sofrer por amor; ou falar de aumento de
salário para quem está desempregado ... Nossa
felicidade bem que pode ser agravante da infeli
cidade de quem nos está por perto. Língua presa
não é doença, não; é benção, mais das vezes.

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

"\ Elisângela Pezzutti • redacao@ocorreiodopovo.com.br· Fones: (47) 2106-1919 • Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268
,

• Comercial: 9149-9771 • Plantão Entregas: 2106-1919 • 9132-5491 /8446-6817' Horário de atendimento: 8h às 17h30
j • Endereço: Av. Prefe�o Waldemar Grubba, 1400 - Baependi· - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e Ed�ora Correio do Povo Ltda
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Economia baseada só na

bananicultura é criticada
Outros problemas apontados pela comunidade dizem respeito,

principalmente, à falta de um hospital e de mais estrutura na área da saúde

CORUPÁ
Pedro Leal

Com poucas opções de

emprego dentro do mu

nicípio' ainda menos alter
nativas de lazer e diversão,
e contando com poucos
serviços de saúde, Corupá
depende de Jaraguá do Sul

para tudo, dizem morado
res. Mesmo sabendo que
algumas das demandas não

podem ser cumpridas em

um futuro próximo, a po
pulação corupaense anseia

pelo dia em que vá depen
der menos do resto da re

gião. Isso, além de questões
que podem ser resolvidas a

curto prazo, como a situa

ção das ruas, muitas ainda
sem pavimentação.

Renovação
Para fiscal, políticos devem

"se livrar de velhos conceitos"
Para o auditor-fiscal da Re

ceita Federal do Brasil, super
visor e instrutor nacional dos

procedimentos fiscais sobre a

remuneração de altos executi

vos, Vanderley José Massanei
ro, o que Corupá precisa para
o próximo. governo é planeja
mento e visão de futuro, além
de aproveitar a oportunidade
para uma limpeza política.
De acordo com ele, o país está

mudando, e· a classe política
precisa mudar também. "Os

próximos prefeitos terão uma

. possibilidade ímpar: mudan

ça no jeito de administrar. Se
livrando dos velhos conceitos,
acordos, favorecimentos e to-

.

dos os demais adjetivos e prá
ticas que maculam a imagem
dos políticos", explica.

A curto e médio pra
zos' uma prioridade para a

próxima administração é a

educação. "Temos que bus
car parcerias com entida
des públicas e privadas para
promover uma grande me

lhoria na educação", afirma.

A capacitação dos produtores
rurais para que desenvolvam
suas atividades com respon
sabilidade social e segurança
é outro ponto crucial. E dentro
da questão rural são dois pon
tos chave: a redistribuição das
terras e a preservação ambien
tal. "As terras que compõem
o nosso território não são de

ninguém. Se quisermos atri
buir propriedade, diria que as

terras da Corupá de hoje são
da geração atual", afirma.

De acordo com o auditor

fiscal, Corupá se encontra em

. uma situação muito positiva,
graças ao grande volume de
recursos captados do governo'
federal. "São montantes nunca

antes direcionados a Corupá. O
desafio agora é melhorar a ges
tão desses fundos quando eles
entram no caixa do município",
diz. Bem geridos, esses recursos

junto aos financiamentos do
Estado e da União eliminariam
a necessidade de subsídios e

poderiam atender todas as ne

cessidades da cidade.

A economia ainda está muito

baseada na bananicultura, precisa
de outras fontes de emprego.

Osmair Rodrigues,
desempregado

l' \ I I I

\lAçã e

vendas
itaivan

IMOBILIÁRIA

Dia 24,25 e 26 de Maio

na sede da Imobiliária ltaivan.

Infraestrutura

'l\qui tudo gira ao redor de

[araguá do Sul': diz moradora
"A verdade é que aqui em

Corupá não tem nada, tudo gira
ao redor de Iaraguá, nunca vi
uma cidade tão atrasada", de
clara Fátima Kleine, desempre
gada. Aos 34 anos, Fátima mora

em Corupá junto com o mari

do; o pedreiro desempregado
Osmair Rodrigues, 29 anos. "Eu
me arrependo de ter vendido a

casa antiga e ter vindo para cá, a

cidade precisa de investimentos
em tudo", diz. Mas há um ponto
central que incomoda o casal:
i'A economia daqui ainda está
muito baseada na bananicul
tura, precisa de outras fontes de

emprego", defende Osmair.
Por causa da oferta limitada

de emprego, Osmair foi traba
lhar em Jaraguá do Sul, mas há
cerca de duas semanas foi de
mitido. Apesar da dificuldade,
não tem interesse em retornar
ao trabalho na bananicultura.
"Eles pagam muito mal, é cerca

de R$ 1.200 por mês, sem ali-

mentação e transporte. É tra

balho de bóia fria", reclama. Se

gundo a esposa, as condições
de trabalho dos cortadores de
banana só. seriam piores se

fosse trabalho escravo. "É mui
to trabalho e muito risco para
quase nada de pagamento, ten

do que.levar comida de casa".
O prefeito diz estranhar essa

declaração. "Iemos conheci

mento de que várias e�presas
de Corupá deslocam ônibus

para 'outras cidades para bus
carem mão de obra porque não

conseguem em Corupá", afir-'
ma. Ele adiciona que a admi

nistraço tem feito o possível
para contribuir na geração de

empregos.
Os serviços públicos de base

são outra questão que incomo
da o casal. i'A saúde eu já tive

que esperar mais de uma hora
só para medir a pressão, a ali

mentação nas escolas vai mal,
mas o que é o pior mesmo é o

abastecimento de água", afirma
Fátima. Na maior parte do tem

po; ou falta água, ou a pressão
é excessivamente baixa. "Nós
estamos pagando é pelo ar que
passa pelo cano, só pode", con

ta o marido. Abrindo a torneira,
o ruído abafado da pouca água
subindo pelo cano e o jorro pau
sado da mangueira deixavam
claro o problema. De acordo
com a prefeitura, este deve ser

um caso isolado e os moradores
devem informar a companhia
de Águas de Corupá, para que
sejam providenciados reparos.

E não é apenas o serviço de

água que faz falta na vizinhan

ça. i'A iluminação pública para
lá em baixo, aqui em cima não

- .�

chega" conta Fátima. Durante a

noite, a rua fica intransitável por
causa da escuridão. "Apesar dis
so, temos que admitir que aqui
é tranquilo, com poucos cri
mes e a polícia vem bem rápido
quando chamamos", pondera.

Temos que
admitir que

aqui é tranquilo,
com poucos
crimes e-a

polícia vem bem

rápido quando
chamamos.

.

Fátima Kleine,
desempregada

CARÊNCIAS Casal
afirma que cidade

precisa de mais
investimentos

-
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itaivan

A Imobiliária Itaivan promove a maior ação
de vendas de imóveis de Jaraguá do Sul.

As melhores oportunidades para quem
.

quer comprar ou vender um imóvel.
A fEiÇão Hcon'tece entre os dias 24, 25 e 26

de Maio na sede da Imobiliária ltalvan.

IMOBILIÁRIA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I
�I

2 I QUARTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2012

I,i aivanI�

li IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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A realização de um sonho,
com localização pnvileqiada,
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Ref. 5165 - Centro
COBERTURA DUPLEX
Suíte com closet + 02 suítes
Piscina aquecida
Ficam 'móveis sob medida!
Área privativa: 21 O,OOm2
R$ 930.000,00
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓV�IS DE

LANÇAMENTOS

-Ref. 5002 - Centro

-�ptos com 03 suítes
-Area privativa: 120,53m2
-A partir de R$ 374.100,37
-Entrega Setembro/2012

-Ref. 4937 - Vila Baependi
-Suíte + 02 dormitórios
-Área privativa: 102,01m2
-A partir de R$ 382.631,24
-Entrega Março/2012

,......_�---5"

8
13

-Ref. 5003 - Estrada Nova

-Aptos com 02 dormitórios
-Área privativa: 59,00m2
-A partir de R$ 115.000,00
=Eritreqa Outubro/2013

·Ref. 5039 - Vila Lenzi

-Aptos com 02 dormitórios
-Afea privativa de 63,91m2
-A partir de R$ 149.492,99
-Entrega Março/2012

-Ref. 5042 - Amizade
-Aptos com 02 dormitórios
-Área privativa: 53 ,37m2
-A partir de R$138.449,41
=Eritreqa Dezembto/2013

=Ref. 5094 - Nova Brasília

-Apto duplex - 03 dormitórios
-Área privativa: 139,87m2
-A partir de R$ 430.000,00
=Pronto para morar!

-Ref. 4843 - Vila Lalau
=Sufte + 02 dormitórios
-Área privativa: 93,15m2
-A partir de R$ 215.670,66
-Primeira torre pronta para morar!

-Ref. 5091 - Centenário
-02 dormitórios
-Área privativa: 50,39m2
-A partir de R$ 154.000,00
'-Pronto para morar!

• • ::_ ,,' :__..... '
•

•

f- -Ór >»
� •

' .' .

•

-Ref. 4935 - Baependi
-Aptos com 02 dormitórios
-Área privativa: 65,15m2
-A partir de R$ 185.849,52
=Pronto para morar!

-Ref. 5005 - Centro
=Sulte + 01 dormitório
-Área privativa: 68,23m2
-A partir de R$ 185.732,24
·Entrega Maio/2014

.Ref. 5090 - São Luís

.02 dormitórios
-Área privativa: 60,44m2
·A partir de R$149.000,00

.Ref. 5004 - Centro/Guaramirim

.�ptos com 02 dormitórios

.Area privativa: 61 ,22m2

.A partir de R$ 133.813,27
-Entrega Maio/2014

Ref. 4876 - Amizade
02 dormitórios

Sacada com churrasqueira
Localizado na Rua Roberto Ziemann

Área privativa: 6D,36m2
Entrega: Março/2012

A partir de R$ 150_000,00
ÚLTIMA UNIDAD·E!!!

churrasqueira
Área privativa:

65,29m2 ,g
o

A partir de R$ �

130.000,00 1 �
. �....

r;.._����"""��"""�,,,,,",_��.' �'I<Iç��" oLAR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

Ref. 5136 - Três Rios

do Sul
02 dormitórios

Sacada com

churrasqueira
Área privativa:

66,55m2
A partir de R$

124.000,00

Sacada com

II)
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-Ref.4871- Centro
-04 suítes sendo 01 com closet
-Área privativa: 244,62m2
-R$1.100.000,00

-Ref. 5121 - Centro
-02 dormitórios
-Área privativa: 68,69m2
-R$189.oo0,00

-Ref. 4992"- Centro
-Suíte + 02 dormitórios
-Área privativa: 126,08m2
-R$ 420.000,00

-Ref. 5062 - Czerniewicz

-Apartamento duplex mobiliado
-Área privativa: 60,00m2
-R$ 130.000,00
Ed. Santa Luzia

.Ref. 5077 - Vila Lenzi
=Sufte + 02 dormitórios
.Área privativa: 88,64m2
-R$ 215.000,00

-Ref. 5088 - Centro
-Suíte + 01 dormitório
-Área privativa: 78,08m2
-R$ 245.000,00

-Ref. 5150 - Vila Nova
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 99,30m2
.R$ 235.000,00

-Ref. 5145 - Centro
-Suíte + 01 dormitório
-Área privativa: 69,04m2
-R$ 295.000,00

- Ref. 5127 - Centro
-Suíte máster + 01 dormitório
-Área privativa: 149,60m2
-R$ 480.000,00

Res. Verticalli

-Ref. 5101 - Baependi
-Suíte + 02 dormitórios
-Área privativa: 100,00m2
-R$ 198.000,00

-Ref. 4862 - Centro
-Apto com 03 suítes
.Área privativa: 382,80m2
·R$ 2.700.000,00

-Ref. 5130 - Czerniewicz
.02 dormitórios
-Área privativa: 67,55m2
-R$ 170.000,00

• Ref. 5164 - Am izade
-02 dormitórios
-Área privativa: 55,07m2
-R$ 110.000,00

-Ref. 5149 - Vila Lenzi
-02 dormitórios
-Área privativa: 71 ,50m2
-R$ 173.000,00

.Res. 5126 - Nova Brasília
-02 dormitórios
-Área privativa: 70,63m2
-R$177.0oo,00

-Ref. 5073 - Czerniewicz
=Suite + 02 dormitórios
-Área privativa: n,00m2
·R$ 155.000,00 .

-Ref. 5087 - Vila Nova
-Suíte + 01 dormitório
-Área privativa: 73,98m2
-R$ 175.000,00

Res. Prímula

·Res. 5102 - Vila Nova
·Suíte + 01 dormitório
.Área privativa: 71 ,58m2
·R$170.ooo,00

Res. Bertha Klann

·Res. 5114 - Vila Nova
.Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 112,03m2
·R$ 280.000,00

Ed. Quebec

.Ref. 5144 -Amizade

.02 dormitórios

.Área privativa: 70,05m2
·R$ 150.000,00

·Ref. 5112 - Centro
.Suíte + 01 dormitório
.Área privativa: 81 ,50m2
.R$ 230.000,00

.Ref. 5107 - Vila Lalau

.Suíte + 01 dormitório

.Área privativa: 70,00m2

.R$ 175.000,00

Res. Athenas

.Ref. 5131 - Czerniewicz

.02 dormitórios

.Área privativa: 70,00m2
·R$ 170.000,00

.Ref. 4789 - Baependi
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 99,00m2
·R$ 275.000,00

Res. Ilha dos Açores

.Ref. 5053 - Vila Lenzi
·Suíte + 01 dormitório
.Área privativa: 76,00m2
-R$ 149.000,00

.Ref. 5142 - Centro
-Suíte máster + 02 dormitórios
-Área privativa: 183,53m2
-R$ 590.000,00

-Ref. 5109 - Vila Lalau
.02 dormitórios �

-Área privativa: 53 ,50m2
.�$ 130.000,00

-Ref. 5128 - Vila Lalau
=Sutte + 01 dormitório
-Área �rivativa: 66,05m2
-R$ 168.000,00
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-Ref. 5115 - Centro
=Sufte + 01 dormitório
-Área privativa: n,00m2
-R$ 245.000,00 .
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-Ref. 5086 - Amizade
-03 dormitórios
-Área privativa: 70,67m2
-R$ 145.000100
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.Re .

- uaramlnm

·02 dormitórios
.Area imóvel:47,40m2
NA COMPRA DO GEMINADO NO
VALOR DE R$ 96.000,00 O CLIENTE

LEVARÁ UMA BIZ OKM

·Ref. 7347 - Três Rios do Sul
·03 dormitórios
.Area imóvel: 100,00m2
.R$ 170.000,00 _

=Ref. 7343 - Agua Verde
.Suíte + 02 dormitórios
.Area imóvel: 220,00m2
·R$ 430.000,00

.Ref. 7235 - Chico de Paulo

.03 dormitórios

.Area imóvel: 137,50m2

.R$ 225.000,00

.Ref. 7329 - Nereu Ramos
·Suíte + 05 dormitórios
.Area imóvel: 180,OOm2
.R$ 250.000,00

·ReC7099 - Vila Nova
·Suíte máster c/ hidro + 01 dorm
.Area imóvel: 428,53m2
·R$ 1.300.000,00

·Ref. 7330 - Vila Lalau
·Suíte + 02 dormitórios
.Area imóvel: 160,OOm2
.R$ 210.000,00

• Ref. 7248 - Vila Lenzi
• Suíte master +02 suítes
• Area imóvel: 333m2
• R$ 870.000,00

=Ref. 7240 - Amizade
·Suíte c/ closet e hidro + 02 dorm
·Area imóvel: 249,64m2
·R$ 580.000,00

·Ref. 7342 - Barra do Rio Cerro
·02 dormitórios
.Area imóvel: 75,64m2
·R$ 210.000,00

·Ref. 7345 - Três Rios do Sul
·03 dormitórios
.Area imóvel: 77,OOm2
·R$ � 58.000,00

.Ref. 7331 - Centro
=Casa comercial com 02 salas
comerciais de 40m2 cada
.Area imóvel: 126,OOm2
·R$1.700.000,OO

.Ref. 7328 - Nereu Ramos

.Suíte + 02 dormitórios

.Area imóvel: 184,OOm2
·R$ 430.000,00

.Ref. 7341 - Agua Verde

.01 suíte + 01 dormitório
·Area imóvel: 178,46m2
·R$ 190.000,00 cada geminado!

·Ref. 7340 - Barra do Rio Cerro
·03 dormitórios
.Area imóvel: 106,66m2
·A partir de R$ 315.000,00

·Ref. 7346 - Centro
·Suíte + 02 dormitórios
.Area imóvel: 190,29m2
.R$ 465.000,00

=Ref. 7332 - Ilha da Figueira
.Suíte + 02 dormitórios
.Area imóvel: 124,09m2
·R$ 370.000,00

·Ref. 7348 - Vila Rau
·Suíte + 02 "dormitórios
.Area imóvel: 156m2
·R$ 430.000,00

·Ref. 6714 - Nereu Ramos
.03 dormitórios
.Area imóvel: 58,42m2
·R$ 165.000,00
·Lot. Demathê

·Ref. 7313 - Barra do Rio Cerro
·02 suítes c/ closet + 02 dorm
.Area imóvel: 299,79m2
·A partir de R$ 610.000,00

·Ref. 7253 - Vila Nova
.Suíte máster + 03 dormitórios
.Area imóvel: 360,OOm2
·R$ 600.000,00

.Ref. 7192 - Nereu Ramos
·03 dormitórios
.Area imóvel: 58,42m2
·R$ 150.000,00
=l.ot. Demathê

·Ref. 7283 - Jaraguá Esquerdo
·Suíte máster c/ closet + 03
dormitórios
.Area imóvel: 294,24m2
·N CIAVEL!

.Ref. 7349 - Vila Nova
=Suíte + 02 dormitórios
.Area imóvel: 140,OOm2
.R$ 280.000,00 .

·Ref. 6655 - Três Rios do Norte
·Geminado: 03 dormitórios
.Area imóvel: 86,OOm2
.R$150.000,OO
·Lot. Paineiras

·Ref. 7337 - Barra Velha
.05 dormitórios
.Area imóvel: 162,OOm2
.R$ 280.000,00

·Ref. 7325 - Nova Brasília
·05 dormitórios
.Area imóvel: 180,OOm2
·R$ 450.000,00

.Ref. 7299 - Vila Lenzi

.03 dormitórios

.Area imóvel: 116,35m2
·R$ 286.200,00

.Ref. 7314 - Vila Lenzi
·06 dormitórios
.Area imóvel: 325,OOm2
.R$ 430.000,00

••
ANDRESSA DALMARCO

A R C OFFICE
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

I

Ref. 2892 - Amizade
Terreno residencial
Área terreno: 360,00m2
R$ 145.000,00

.Ref. 2111 - Amizade
•Terreno residencial
.Área terreno: 505,00m2
.R$ 79.350,00
Lot. Marajoara

.Réf. 2358 - João Pessoa

.Terreno residencial

.Área terreno: 520,00m2

.R$ 86.000,00

Lot. Paineiras

·Ref. 2150 - Três Rios do Norte
=Terrenos residenciais
.Área terreno: 357,52m2
·A artir de R$ 68.000,00

·Ref. 2103 - Nereu Ramos
·Terreno residencial
.Área terreno: 438,54m2
·R$ 81.000,00

Lot. Novo Horizonte

-Ref, 2284 - Três Rios do Norte
·Terreno residencial
.Área terreno: 330,55m2
·A partir de R$ 79.000,00
Lot. Munique

·Ref.2110-Amizade
.Terreno residencial
.Área terreno: 350,00m2
.A partir de R$ 108.000,00

.Ref. 2441 - Guaramirim

.Terreno industrial

.Área terreno: 17,500m2

.R$ 1.700.000,00

·Ref. 2431 - Nova Brasília
•Terreno comercial e residencial
.Área terreno: 1.530,90m2
·R$ 850.000,00

.Ref. 2435 - Vila Lenzi
•Terreno residencial
.Área terreno: 429,00m2
·R$ 137.900,00

Lot. Kniess

=Ref. 2430 - Três Rios do Sul
·Terrenos residenciais
.Área terreno a partir: 332,45m2
.A partir de R$ 78.000,00

.Ref. 2424 - Nereu Ramos

.Terreno residencial

.Área terreno: 418,51m2
·R$ 100.000,00

-Ref. 2406 - Amizade
•Terreno residencia I
.Área terreno: 2.788,83m2
.R$ 120.000,00

.Ref. 2432 - Vila Rau
·Terreno residencial e comercial
.Área terreno: 351 ,60m2
·R$175.000,00

.Ref. 2360 - Nova Brasília

.Terreno comercial e residencial

.Área terreno: 468,00m2

.R$ 280.000,00

.Ref. 2453 - Nova Brasília

.Localizado na Rua João Planincheck

.Área terreno: 1.643,00m2

.R$ 1.200.000,00

.Ref. 2422 - Amizade
•Terreno residencia I
.Área terreno: 375,00m2
.R$ 139.000,00

.Ref. 2427 - Amizade
•Terreno residencial
.Área terreno: 450,00m2
·R$ 198.000,00

Lot, Camposampiero II

·Ref. 2429 - Jaraguá Esquerdo
=Terreno residencial 20x45
.Área terreno: 900,00m2
·R$ 350.000,00

·Ref. 2450 - João Pessoa
.Terrenos residenciais e comerciais
.Área terreno: 748,50m2
·R$ 78.000,00 cada

.Ref. 2449 - Schroerder
·1erreno de esquina residencial
.Area terreno: 420,37m2

.

• R$ 80.000,00

·Ref. 2386 - João Pessoa
•Terreno residencia I
.Área terreno: 784,50m2
·A partir de R$ 75.000,00

·Ref. 2445 - Vila Rau
•Terreno c/ frente para duas ruas

.Área terreno: 525,00m2
·R$ 21'0.000,00

·Ref. 2400 - Jaraguá Esquerdo
.Terreno residencial

.

.Área terreno: 405m2
·R$160.oo0,00

.Ref. 2313 - Amizade'

.Rua Roberto Ziemann

.Área terreno: 451 ,02m2

.R$ 245.000,00

.Ref. 2440 - Nova Brasília

.Terreno c/ 02 casas, sendo 02
lotes
.Área terreno: 1.695,00m2
·R$ 1.300.000,00

�:�
�

.Ref. 2459 - Centro

.Terreno de esquina com. e central
·Área terreno: 747,25m2
.R$ 480.000,00
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·Ref. 2223 - Amizade
=Terreno residencial
.Área terreno: 329,74m2
.R$ 105.000,00
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Minha Casa
Minha Vida
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Lazer

Comerciante afirma que
juventude não tem opções

"Quem quer sair para fazer alguma
coisa aqui não tem opção alguma", re

clama a comerciante Suelyn Baade Gili
Brunkow, de 27 anos. Na percepção da

jovem, o problema mais direto de Coru

pá atualmente é a falta de áreas de lazer,
especialmente para um público mais

jovem. i� Rota das Cachoeiras você tem

que pagar, para quem gosta de esportes
não tem uma pista de skate, uma qua
dra aberta, nada", exemplifica. Uma op
ção, diz Suelyn, seria tornar o destino
turístico gratuito para os munícipes.

"Agora, a prefeitura quer reconstruir
a Praça Arthur Müller, mas parece que
vai ser só paisagismo, e não vejo bem
o porquê disso", critica. Da maneira
como está o município, as opções de
lazer e diversão estão todas em Jaraguá
do Sul. "Aqui não tem nada de espaço
público, e também não tem muitas ou

tras opções", diz. Conforme o prefeito
Luiz Carlos Tamanini, a situação não é
tão ruim quanto a moradora descreve.
"Concordamos que Corupá precisa e

merece ter mais espaços para lazer, mas

não estamos tão desprovidos dessas
áreas", afirma. Como exemplos, cita a

quadra poliesportiva na rua Domingos
Salvador, a Rota das Cachoeiras, o Se
minário Sagrado Coração de Jesus, e a

própria Praça Arthur Müller.
A falta de espaços de lazer não é a

única coisa que incomoda a comer

ciante. Outro problema está nas vias

públicas. "Aqui no Centro é tudo para
Ielepípcdo, e já está precário, mas indo
para a área rural fica muito pior, como

na rua Alberto Baumle, que está toda
desnivelada", conta. O trânsito também
sofre com engarrafamentos frequentes
no único semáforo do município, na

avenida Getúlio Vargas. "Está sempre
dando engarrafamentos ali, e acho que
deveriam tomar alguma medida para
corrigir isso", afirma.

Segundo o prefeito, o município tem

um programa de pavimentação de vias

que está sempre em ação. "Em 2008 ti
nhamos 20 km de vias pavimentadas e

até o final de 2012 teremos entre 12 e 15
km a mais", afirma. O semáforo é uma

necessidade devido ao grande número de
acidentes no trecho, e o aumento no fluxo
de veículos com o crescimento da cidade
tem agravado os engarrafamentos.

Temos o projeto da praça, que deve
ficar pronta até. o final do ano, e será

uma nova opção de lazer, com uma

praça de alimentação.
Luiz Carlos 'Tanlanini, pr'efeito

FOTOS MARCELE GOUCHE

ALTERNATIVAS Para Sue1y.n Bnmkow, 27 anos, o tmismo local
deveria ser gratuito para .as pessoas que residem em Corupá
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Câmaras Municipais e

Vereadores, deputado
Domingos Sávia, o

coordenador da Frente

,

Parlamentar Cátafinense, '

deputado Décio Uma,
e os deputados Marco
Tebaldi e Mauro Mariani.
E na quinta-feira, dia
24, as reivindicações da

região serão levadas ao

conhecimento do senador: '

,.' Paulo Baúer (PSDB).

Mais próximos
o pré-candidato a prefeito
por Jaraguá do Sul, o

vereador Jean Leutprecht
,

(PC do B), participou
ontem da 'reunião mensal
do PMDR A aproximação
entre as duas siglas está
aumentando. O deputado
Mauro Mariani também

áCPtpB�?:u o evento e
, (léfeha�u qneo pattiüo
tenha cabeça de chapa.

'

Carlos Chiodoni, Jaime
Negherbon, Natália
Petry, Hideraldo Colle
são os nomes que constam

s�':elto
.segundâ"q�énâ"de'

'

novembro, ná Escola do

LegislativoVereador Marcos
Mannes, daAvevi. Os temas

estão eI)1 fase de elaboração.

•

www.ocorreiodopovo.com.br

Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

o valor das
siglas menores

-

Ainviabilidade de inscrição da candidatura
de Cecília Konell (PSD) na disputa eleitoral

deste ano exigirá a indicação de um novo nome

para a disputa majoritária. As opções podem
sair de dentro do próprio PSD, ou então das si

glas menores que dão sustentação à base.
Caso Cecília não possa entrar no páreo,

PTB e Pvvão analisar para quem será dire
cionado o apoio. "Precisamos ver isso mais a

frente. Até porque fomos acolhidos. Existem
acordos que não podem ser mexidos. Se a

Cecília não for candidata à reeleição, vamos

ver qual é o melhor candidato a apoiar. Mas
vamos continuar na base caso o nome seja
consenso no PV", respondeu o presidente dos
verdes, Adilson Macário.

O PSB, presidido por Jair Alquini (secretá-

rio da Defesa Civil), afirma que o partido tem

nome para substituir Cecília na corrida majo
ritária. Alcides Pavanello é a aposta da legen
da. Já o PRB, do vereador Isair Maser, perma
nece com o PSD, independente dos nomes

escolhidos.
O presidente do PPS, Humberto Grossl,

continuará na base, mas adianta que o seu

nome e dosindícalista Gilda Alves podem ser

apresentados para a disputa. Outros partidos
que apóiam o atual governo são PTB e PSDC.
As legendas menores fortalecem uma com

posição na disputa de uma eleição, atraindo
mais votos para a majoritária e ao mesmo

tempo fortalecendo o Legislativo. PT e PC do
B estão seguindo essa linha ao se aliarem com

PHS e PTN para o pleito de 2012.

FABIO MOREIRA

Reunião na Câmara
o prefeito, Irineu Pasold, entregou ontem ao

presidente da Câmara, AdernarWinter, um

documento justificando o motivo que levou
o Executivo restituir o projeto que prevê a

reforma do Estatuto dos Servidores de Jaraguá.
Participaram também a vereadora Natália Petry
e o assessor Nilton Hening. Acompanhe mais
sobre o caso na página 17.

Votações
agendadas
Na próxima segunda-feira, dia
28, o presidente da Câmara de
Vereadores de Massaranduba,
Pier Gustavo Berri (PMDB),
deve colocar em votação a

proposta de redução do período
de recesso dos legisladores -

passando dos atuais dois meses

para um - e também o projeto
que prevê aumento salarial
de 45,63% ao prefeito e vice
e 71% para os secretários.
Se ambos os projetos forem
aprovados, passarão a entrar

em vigor a partir da próxima
legislatura, em 2013.

.

'\

EDUARDO MONTECINO

Fora de cena
Apesar de estar na vitrine, Gilda Alves disse à
coluna que não tem intenção de concorrer. Ele está
se licenciando do círculo político, pois vai passar
por uma cirurgia na próxima terça-feira. Não há

previsão para rétornar'às atividades políticas,

3275-0065

Impedida
Cecília Konell (PSD)
continua impedida
judicialmente de concorrer

à eleição. Ela perdeu os

direitos políticos e hoje está

enquadrada na Lei da Ficha

Limpa. No ano passado,
o Tribunal de Justiça de
Santa Catarina (TJSC) a

condenou por improbidade
. administrativa, mas ela

já havia sido julgada em

primeira instância em

outubro do ano passado
por conceder gratificação
irregular à irmã, Carmelita

Hirayma Konell, em 2009.

Vistoria
Técnicos da Secretaria do
Estado do Planejamento
visitam hoje o Morro
do Rio Molha, divisa
entre os municípios de
Massaranduba e Iaragua,
para fazer nova vistoria
do território e indicar a

localização da antena da
rádio Super Nova FM.Um
novo mapa com os limites
das duas cidades deve ser

apresentado.

Nepotismo
Sobre a ação civil pública
instaurada pela juíza
Candida Brugnoli para
investigar a suspeita de

nepotismo na Prefeitura
de Iaraguá do Sul, os réus
Cecília, Fedra e Ivo Konell e

o representante judicial do

município, Mário Sérgio
Peixer Filho, tinham até
a segunda passada prazo
para se manifestarem,
se assim quisessem, aos

documentos acostados ao

processo pelo promotor
Ricardo Viviani. Até o

momento, somente o

procurador manifestou-se,
dizendo estar ciente dos
documentos apresentados.

Povo inteligente não vota em quem teve quatro
anos de mandato e só trabalhou no último. O que
precisamos é de uma população mais consciente
dos seus direitos e políticos que respeitem sua

posição com� funcionários do povo.

Do empresário de Sebroeder, Alceu Gl'8de.
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Sobre o autor
América Ribeiro Mendes Netto, engenheiro civil e eletri

cista, estudou na Escola de Engenharia da UFRGS. Natural de
Caxias do Sul, reside em Porto Alegre - �S. É casado com Maria
Luiza, tem quatro filhos e três netos. Executivo da área de co

mércio internacional, trabalhou durante 38 anos em grandes
empresas, como a General Electric, a Eberle, e,a Philco-Ford.
No Grupo Weg, coordenou a abertura e consolidação do rner
cado internacional, nos cinco continentes, como diretor co

mercial da Weg Exportadora. Durante sua vida profissional,
adquiriu anipl� experiência em negociações, 'lJlontagens de
estruturas de marketing, vendas e serviços, no Brasil e no ex

terior. Nas constantes viagens, participou de cursos, estágios e

feiras; e aproveitou para exercer seu hobby preferido: visitar li
vrarias. Atualrilenteé con�Ultor e'palestrante na âíea dê nierta� ,

do internacional. Em 2008, aceitou o desafio de partilhar suas

experiências profissionais e revelou-se um grande contador de
!fust9xias aol�çar seu.pt�eiro livt�J'Segredo Pass�H ",

- Crôllicas de um Executivo InternaeionàI", E. teralis.

Em tempos tão frios e mecanizados,
Américo imprime em suas negociações

a digital humana, cuja marca

traduz-se além da razão,
também em sensibilidade.

Cinthya Pinheiro Machado, professora de Língua
e Literatura Portuguesa, e fundadora e diretora

da Leiturarte / Oficina de Redação/RJ

Mundo dos negócios
Obra apresenta

h· tá· ·

t· tIS rias 1115 IgRJl es
Livro "Segredos de Passaporte 2", de Américo Ribeiro

Mendes Netto, será lançado hoje, no Museu Weg
omércio exterior,
mercado inter

nacional, cases,

relações' interna

cionais, relações
interpessoais,

negociação, marketing e cultura
mundial são alguns dos temas

que Américo Ribeiro Mendes
Netto aborda no livro "Segredos
de Passaporte 2 - Weg, General
Electric, Phílco-Ford e Eberl -

Cases e vivências de um execu

tivo internacional no fascinante
universo do comércio exterior",
Ed. Literalis. A obra será lançada
hoje, a partir das 18h30, no Mu
seuWeg, em Iaraguá dó Sul.

Américo é apaixonado por
viagens. E é conhecido nas em

presas onde trabalhou como um

viajante profissional. Apesar de
não ter sido "0 descobridor", an

dou pelo mundo, igualmente a

trabalho, como fez seu homôni
mo, há mais de 500 anos. Améri
ca Vespúcio descobriu terras lon

gínquas e América Ribeiro
Mendes Netto, dentro da
missão que lhe cabia, as

redescobriu, passando
situações desafiadoras,
curiosas e emocionantes.
Elas estão descritas, em

grande parte, neste novo

livro "Segredos de Pas

saporte 2". A edição será
vendida a R$ 29.

Em grande parte d�
sua jornada internacio
nal, não havia os recur

sos atuais de informáti
ca e comunicações. Por
isso foi indispensável a

atuação pessoal direta
no desenvolvimento dos
mercados. As constantes

viagens lhe deram opor
tunidade de conhecer
muitos países, absor-

vendo aspectos importantes da
cultura de vários povos, seus

costumes, histórias e crenças.
Américo, o autor, tem certe

za de que exercerá forte atração
para aqueles que se propõem a

trilhar não apenas o caminho do
'outro Américo', mas também da

Europa, a Ásia, a África, e a Oce
ania. As ruas de Paris, da bela
Saint Tropez, da mágicaViena, da

surpreende Xangai e a turbulen
ta Jacarta são alguns dos lugares
citados na obra. Ele também co

nheceu grandes maestros e escri

tores, enigmáticos personagens,
empresários poderosos, executi
vos de toda a natureza e pessoas
comuns do dia a dia. Também
encontrou com mulheres hábeis
e competentes sendo que, em

certa ocasião, foi surpreendido
com o charme de uma delas, bo
nita e famosa, ao fazer beicinho
para dizer: "Ie suis désolé ... ".

No desafio de levar os pro
dutos brasileiros para o mundo,

Américo desenvolveu métodos
eficazes de. conquista de novos

mercados; as tais relações in
ternacionais foram sempre seu

maior prazer por todos esses

anos. O livro conta tudo, bem,
tudo o que ele pode contar. São
cases de grandes empresas, tais
como a WEG, General Electric,
Philco-Ford e Eberle. Tornou-se

amigo e confidente de grandes
empresários, de celebridades,
de pessoas influentes, e até de
herdeiros reais, muitos deles vi
raram amigos.

O primeiro livro "Segredos
de Passaporte" foi usado com

sucesso, como leitura com

plementar para professores e

alunos de universidades, exe

cutivos de todas as áreas empre
sariais, jornalistas e pessoas em

geral, interessadas no tema de

relações internacionais e assim
deve ser também o segundo.

Segundo o autor, os livros (1 e

2) podem ser lidos em qualquer
ordem, pois os capítulos
são independentes: "PrO
curei adotar estilo simples,
bem-humorado e com pi
tada de suspense. Embora
essa leveza possa tomar

a leitura mais agradável,
ressalto que os fatos aqui
narrados contêm exemplos
concretos de como o com

portamento das pessoas
determina a condução e o

desfecho de negociações
em várias partes do mundo.
Não atribuí demasiada im

portância às técnicas con

vencionais de argumen
tação, nem às influências
culturais dos povos. Com
binei os dois aspectos para
chegar à solução recomen

dada por Buda: o caminho
do meio", conclui.
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ão do Telll o
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Tempo abafado
e frente fria
o tempo muda com a

chegada de uma nova frente
fria. No Oeste e Meio Oeste
de se, a chuva acontece ao

longo do dia, com alguns
períodos de chuva de
intensidade moderada a

forte. Há risco de temporal
isolado. Nas demais regiões
catarinenses, somente

aumento de nebulosidade.

Temperatura mais elevada
na faixa leste do Estado.

4 •

Instável Parcialmente
Nublado

Ensolarado

Nublado Chuvoso Trovoada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Oeste 6km/h Nenhum vento
• 12h Vento não favorável Oeste 6km/h favorável

• 15h Vento não favorável Leste 6km/h 0%
• 18h Vento não favorável Leste 11km/h

de possibilidade
de chuva.

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

"Se achando"
Uma mulher atraente está no seu carro à espera do semáforo abrir, quando
um homem para o carro ao lado dela na outra faixa, olha para ela e baixa o

vidro da janela do carro. Pensando que ele ia dizer-lhe alguma coisa gentil,
ela também abre a sua janela. O homem vendo que ela também baixou o

vidro, olha para ela e diz:
..,. A senhora também soltou gases?

udoku

...

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.

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

::.o o

... Â
70 190

CRESCENTE 28/5

rijo' CHEIA 4/6

. MINGUANTE 10/6

• NOVA 19/6

Palavras Cruzadas

SEXTA

MíN: 14°C
MÁX: 26°C

HORtZONTA1S
1. Plantação de certo tubérculo feculoso e alimen

tício
2. Elememento de composição: ombro, espádua /

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
3. Material que deixa passar através de seus poros

outros corpos (fluidos, líquidos, gases, etc.)
"

4. Doença produzida pela carne de porco que con

tém cisticercos
5. Abreviatura (em português) do Sudão / Um refle

tor do fotógrafo
6. Dar à luz I Escola Superior de Agricultura
7. Matar animais para o consumo / As iniciais do

cantor e compositor de música sertaneja Reis
8. Desportista de uma luta de origem oriental
9. Encanto, charme / Turbilhão
10. Abreviatura de figurado / Colocar algo no lugar

de onde foi tirado
,

11. Que não trabalha, de pouca ação
12. Material que se mistura com o cimento para a

produção de argamassa / Cama dobrável, de í í

lona, para viagem
13. Mulher que discursa em público.

VERTICAIS
1. Batalhão de Operações Policiais Especiais / A

maior massa marítima do globo
2. Meio... infame I Arguir, submeter a interrogatório
3. Submeter a suplícios .cruéís e desumanos / Apa-

rato elegante
4. Praticar longas e profundas reflexões
5. (Red. ingl.) Adolescente / De estilo empolado
6. Registro de fatos históricos ou pessoais / Perdoar,

desculpar
7. Nome dado a várias espécies de formigas de porte

pequeno, avermelhada cuja ferroada é dolorosa /
Coberta de automóveis e outros veiculos '

8. Retirado os tecidos duros que formam o esquele
to de um corpo

9. (Ingl.) Em informática, apagar, suprimir / Signo
zodiacal que vai de 21 de março a 21 de abril.

MíN: 16°C
MÁX: 23°C

QUINTA
MíN: 16°C
MÁX: 23°C

-:
Calça e

camiseta para
o "veranico"

de maio

São Francisco do Sul
• Preamar
• 4h49: 1,2m
• 17h56: 1,6m
• Baixamar
• 9h24: O,1m
• 22h: O,3m

Itajaí
• Preamar
• 3hOB:O,9m
.16h10: 1,1m
• Balxamar
• Bh23:0,2m
• 20h34: O,4m

Florianópolis
• Preamar
• 3h24: 1,Om
• 16h19: 1,2m
• Baixamar
• Bh: O,2m
• 10h41: O,2mTábua

das marés Imbituba
• Preamar
• 1h53: O,6m
• 15h21: O,6m
• Baixamar
• 9h41: O,lm
·22h30: O,3m

•
, .

2 J

4
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Se alguém bater,

\ abra!
1U1iversotpm@ocolTeiodopovo.com.br

Retratos da vida
Tá contei que eu

J e meufilhão
conversamos sobre
ummontãode
coisas e metade
é bobiça, a outra

metade também...

Brincadeirinha.

Agentefala
muito sobre
assuntas sérios

e, numa dessas
conversinhas (por causa de uma caquinha que elefez),falávamos
sobre bullying, do mal estar e do trauma de quem sofre isso.

Exemplifiquei situações que vivi e do quanto eu tentava mostrar que
não estava nem ai, mas de como eu chorava quando me via sozinha
no meu quarto... Falei de amigas que eram humilhadaspor coisas
bobas: uma verruga na mão, um óculos com lentes muito grossas,
cabelinho tônhonháim... E bem nofim, acho que deu para entender

que o que é uma brincadeira boba para uns, pode ser o maior

sofrimento do outro. E isso valepra todo mundo pensar. ..

Divã com

PallJaRosa
Onde trabalha
e o que faz: Sou
estudante de MBA
em gestão de
marketing na FGV
e administração
de empresas na

Católica. Eu sou:

sou umasagitariana
nata. Adoro
conhecer pessoas,
sou muito agitada,
super sincera e

meio nômade (não
-: consigo ficar muito

tempo num mesmo
.

lugar). Homens são: homens são seres sensíveis, por baixo .

de uma máscara de ferro. Temos que ter muita paciência
para lidar com eles. Fazem de tudo pra chamar nossa

atenção. Mulheres são: fortes, inteligentes e estratégicas.
Se meu relacionamento fosse um ritmo seria: bossa nova,
algo que teve que atravessar oceanos ... Desço do salto .

quando.vejo desrespeito. Para me ganhar basta: Difícil me

ganhar, mas o choro me sensibiliza. Se eu fosse celebridade
seria: Juliana Paes, acho ela autêntica, vive a sua profissão,
tem a sua vida e não me parece ser uma pessoa futil. Ah!
Além de linda! Roubaria o closet de: de ninguém! Sou
muito chata para roupas e acessórios. Acho que roubaria
uma coleção inteira da River Island, da Bershka e da Bob
Store, aí eu mesma montaria meu closet. Meu coração
bate mais forte quando: tenho saudades. Eu sou ótima em:

programar viagens. Adoro pesquisar lugares, acomodações,
passagens. Amo muito tudo isso! Eu sou péssima em:
mentir. Uma noite perfeita pede: uma boa cama, um bom

lençol e uma excelente companhia. Um casal apaixonado
precisa: ter os pés no chão. Não dá pra esquecer do mundo ..

real. Com 50 reais eu: Como um bom sushi. Com um

milhão de reais eu: faço uma aplicação e vivo dos juros.
Nada melhor do que poder aproveitar a vida.

ConseUteiro amoroso
P: Fui convidada pelo meu ex-namorado para o casamento dele,
pois, apesar de não estarmos juntos, mantivemos a amizade.
Mas meu atual namorado não quer ir. O que devo fazer? (V. S. M)
R: O ideal seria que seu atual namorado tivesse a mente aberta e

entendesse essa amizade, até por que, o cara vai se casar... e NÃO
é com você! Agora, quanto a ir sozinha, você não disse se seu

namorado se importa, mas, se você tem intimidade com a família
do ex, penso que deveria comparecer. Procure ter mais. algumas
cOI'�versas com seu atual, peça que entenda e se ele não abrir
mão, comece a refletir se não se incomodará com a rebeldia dele.

Coisas da net (mulher3o.'com.br)

Pergwtta quem quer:
Respostas podem ser enviadas para o e-mail no topo da página,
com identificação para divulgação)
P: Ouvi dizerque as sobrancelhas grossas estão voltando com

força. Tenho a sobrancelha bem grossa, mas há muito tempo
desenhei ela bem fininha. Como consigo voltar a tê-las mais

espessas? (Graziele)

Responde quem sabe:
P: Já usei casco de cavalo, de tartaruga e muitas outras coisas

para fortalecer minhas unhas, mas não percebi resultado algum.
Preciso de dicas de produtos para deixá-las mais fortes e não

quebrar tanto. (Nadir)
Olá Nadir, unhas fracas vêm de uma alimentação deficiente e

de situações de estresse. Tem algumas cápsulas de colágeno
que ajudam bastante, que são ingeridas 30 minutos antes

das refeições. Elas são à base de queratina e vitamina C e são
encontradas em farmácias de manipulação. As unhas precisam
de um período sem esmalte, é bom ficar tirar o esmalte e ficar
urnas horinhas com elas naturais, apenas passando um óleo,
que pode até ser de oliva, pois contém vitamina E. (Nady
Cabeleireiros - Contato: 8806-4230, 3373-87.39 ou 9616-1776).

Óculos de sol. A gente sabe

que esse acessório tem tudo
a ver com verão, com calor,
muito sol torrando a moleira...

Mas cá para nós, óculos de sol
no inverno dá aquele toque
europeu na produção, agrega
um charme ao visual e deixa a

gente parecendo muito mais
fashion. Com a quantidade
de opções disponíveis no

mercado fica muito fácil achar
modelinhos que combinam
com qualquer tipo de look. Aí,
é abusar dos casacos pesados,
echarpes, lenços etc, e ficar
bem flash!

�

E a treva
Descascar desaforos gratuitos
nas redes sociais. Ninguém
quer ler sobre a ex melhor

amiga traíra, nem sobre um

namorado infiel, ou sobre a

irmã que pegou a calcinha com

enchimento e não devolveu,
nem sobre a desafeta que se

deu mal com a cor do cabelo...

Sei lá, pra fofocar isso com '

melhores amigos existem as

mensagens privativas, não tem

necessidade de expor ninguém
assim, pra todo mundo ver. E
em tempos modernos, não é

apenas crueldade, é passível de

processo e aí... Trevão, hein?
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4°Car
Show

SUO esperados mais de 5 mil

pessoas no 4° Car Show, Eta

pa Internacional Roadstar. A

festa será realizada no dia 24
de junho, no Parque Municipal
de Eventos, em Iaraguá do Sul.
Estão previstas dezenas de atra

ções, entre elas: Starboys, Anti

gos, Hot Hods, Caminhões Fio
rino Acoustic Sound e Carros de
Arrancadão. Agendem!

Strassenfest
No dia 30 de junho vai rolar
na Perdinando Pradi, mais
uma edição da tão esperada
Strassenfest. O evento de
rua é comandado pelo meu

amigo Beta Fiscal.

Sem empo
E quem está de novo amor

é a Marina Schimidt. Mas a

garota está tão empolgada
com seus cursos e estudos

que não tem riem tempo de
se encontrar com seu futuro
namorado para começar o

romance. Acreditem!

Pensando bem
As pessoas estão tão
acostumadas a ouvir mentiras,

.

que sinceridade demais choca
e faz com que você pareça
arrogante.

Vai perder?
Para a galera que curte um

sertanejo, hoje à noite a

chapa vai esquentar na Fuel

Living. A festa terá a presença
do excelente cantor Rodrigo
Baron. Imperdível! Ah ... o

mulherio é free até às 23h.

3370-3242
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Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

TRIO Na Noite da Oba, Neide, Glau e Claudida, da Studio FM

"

Avida segue
A elegante Irma Passos, futura advogada, está bonitona e de
bem com a vida com o novo estado civil. Passou o último
final de semana com os pais, em Joinville, e está com os olhos
verdes brilhando. Ela tem planos de voltar a trabalhar e curtir
a vida ao lado de suas duas lindas filhas.

Café
Colonial
Hoje, a partir das 15h, a Confeitaria
Bela Catarina movimenta mais um

.
concorrido Café Colonial.

DIVERSÃO .Da esquerda para a direita, Nina Stublert, Meghan. Ebbert,
Henrique e Iara Fructuoso, Ronaldo Fructuoso, Evan Walker, Júlio César Jerrus

Onde comer ,bem
em Jaraguá
No Restaurante Galo

Londrino. Um ótimo buffet.

BBBl3
A dançarina jaraguaense Maira

Dias, do grupo Detonaxé, foi
chamada pela comissão que
seleciona os participantes do BBB

13, da Rede Globo. O programa
.

vai ao ar em janeiro de 2013.

Em tempos de mentira

universal, dizer a

verdade é um ato

revolucionário.
George OrweU

·Caraguâ Auto Elite
A escolho perfeito

,

PASSARELA Tamara Legnagbi
nos corredores da Upper Floor

Humor
Dois baianos estirados nas redes
estendidas na sala:
Oxente será que tá chovendo?
- Sei não, meu rei...
- Vai lá fora e dá uma olhada.
- Vai você ...

- Vou não, tô cansadão ...

- Então, chame nosso cão ...

- Oxente, chame você ...

- Ô Fernando Afonso!
O cachorro entra na sala, para e

deita de costas para os dois.
- E então, meu rei, tá chovendo?
- Tá não ... O cão tá sequinho ...

Leitora fiel
A leitora fiel de hoje
é Lucinéia Cristina
Veríssimo. Ela é outra

querida que acompanha
a coluna todos os dias .

Valeu mesmo!

COLUNISTA
Orlandinho Stolco

Júnior, da VF Metais,
assina a partir de

jwtho, na Revista

Nossa, uma coluna
sobre sustentabilidade
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Língua afiada
Depois das declarações de

.

Xuxa, domingo, no Fantástico,
Michael Jackson e Ayrton
Senna, lá nas nuvens, nem se

falam mais.

Pornô da
Bismarchi
Ângela Bismarchi declara

que foi, bobeira da Carolina

Dieckmann e que guarda
vídeos íntimos em cofre.
A modelo contou que tem

o hábito de gravar sua

intimidade com o marido ..

Quem precisa dos vídeos da
.

Ângela Bismarchi quando natt

internet já temos aquele susto

do jogo do labirinto?

Depois de assistir a sex-tape
dela, o telefone toca e

uma voz diz 'seven days'''.
(Via Jacaré Banguela)

• O boa gente Francisco
Adelir Camellâ, o popular
Nini, já está preparando.

.

o tempero do churrasco
pata comemorar no

proximodia 8 de junho a

idade nova.

o in9rediente que faltava para deixar a sua
receita ainda mais doce tem endereço certo,

Em Jaraguá você encontra as Coberturas de Chocolate em Barra Selecta nos seguintes lugares:

-,

.

..
'It�Iir�

3311�4800

,.
Bom negocio todo dia.
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Elyandria Silva,
. escritora

Imagine uma pequena empresa que
vende um produto ou serviço e lucra a

ponto de enriquecer. Agora imagine que
essa mesma empresa vende, literalmente,
conversa. Estranho de se pensar, utópico,
esquisito, como isso pode acontecer? Ora,
em tempos malucos, onde as pessoas,
muitas vezes dentro da mesma casa, se

conversam por MSN por preguiça de
levantar e ir até o outro cômodo, nada
mais natural e normal. E o que dizer de
casais que se comunicam por mensagens
enquanto ele assiste o futebol na sala e

ela lê no quarto? A solidão das grandes
cidades se instalou de mala e cuia na vida

demuitas pessoas que pagam para ter um

"amigo(a)" para sair para dançar, se divertir

e, principalmente, conversar. O aluguel do

amigo não é barato e para poder conversar

há que se ter dinheiro meu amigota)!
Não podemos mais negar que chegamos
ao cúmulo da mercantilização das

relações humanas e, no futuro, arrisco

dizer que oferecer conversas de qualidade
poderá enriquecer um bom conversador.

Cineina
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Bre,thaupt 1
• Os Vingadores - Leg. - 13h30, 16h10, 18h50, 21 h30
• Cine Breithaupt 2
• American Pie - O Reencontro - Leg. - 14h40, 17h, 19h10, 21 h20
• Cine Breithaupt 3
• Battleship - Batalha dos Mares - Leg. - 19h, 21 h30
• Piratas Pirados - Dub. -13h45, 15h30, 17h15

Novelas

Crôn·ca

Quanto custa

para conversar?
Modéstia a parte sou uma grande
candidata a toda esta riqueza porque
horas de bom papo é comigo mesmo. Toda
essa loucura já acontece do outro lado do
mundo. No Japão existem os chamados
hostess clubs que são casas noturnas

populares com mulheres à disposição
dos clientes os quais pagam fortunas

para serem bajulados. A paparicação
dos marmanjos inclui ter mulheres que

clientes e as moças. O negócio é tão forte

que algumas se tornaram pequenas
celebridades em algumas cidades 1).0 país
porque enriqueceram vendendo conversa.

Suas fotos estão expostas em prédios
bem como o ranking de seus ganhos em

milhões de ienes. As gueixas ficaram para
trás e temos um novo modelo de, digamos,
relacionamento humano.

Fiquei entusiasmada com a criatividade
do comércio japonês e daí vem a certeza

de que realmente tudo pode resultar em

dinheiro. Em tempos de assassinato da

língua portuguesa e de poucas palavras,
quem sabe alguém crie coragem e comece

a vender conversa de qualidade, por
tempo, por assunto, por combos de boa

prosa, sei lá, de qualquer jeito. Quanto
custa para conversar? Quem sabe um

dia desses, ou no futuro, eu e você nos

encontremos em algum lugar, ambos,
pagando para poder trocar ideias, falar coisa

boa e ouvir algo que valha a pena, algo que
nos tire da rota das muitas besteiras que
ouvimos e lemos todos os dias.

Em tempos de assassinato da

língua portuguesa e de poucas

palavras, quem sabe alguém
crie coragem e comece a

vender conversa de qualidade

lhes servem drinques, cantam karaokê

para eles e o principal, conversam

banalidades. Ao contrário do que nós,
ocidentais, podemos pensar, o sexo não

está incluído no pacote e o erotismo

fica bem distante da relação entre os

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18R
Fernando mente para Regina e afirma que não mexeu no computador de

Beatriz. Rodrigo ajuda Jacira a falar com Tobias. Melissa se surpreende com a

nova tatuagem de Fernando. Dimas tenta agredir Laura e não percebe quando um

garçom fotografa a cena. Fernando invade o computador de Beatriz. Melissa pro
cura Angélica. Gracinha arruma o apartamento de Pedro. Augusto leva Verbena

para visitar seu filho. Clara reza para que Rodrigo não se case com Valéria. Dimas

chega em casa furioso com Laura. Gilda fica com ciúmes de Mauro com Marlene.

Henrique aprova o projeto de Juliana, Beto e Bruno. Dimas estranha o sumiço de
Melissa. Gil mostra a Laura a foto que o garçom tirou de sua tentativa de agressão
a Dimas no restaurante. Rodrigo pede para conversar com Miriam. Melissa chega
à casa de Angélica vestida como Verbena.

CHEIAS DE CHARME • GLOBO· 19R
Elano e Kleiton lançam um movimento para libertar Penha, Cida e Rosário.

Lygia se queixa do assédio que vem sofrendo desde que o clipe das Empreguetes
caiu na internet. Sidney entra na casa de Chayene e tenta convencê-Ia a retirar a

queixa contra Rosário. Kleiton pede o apoio de Gentil à campanha para libertar as

Empreguetes. Brunessa conta para Rodinei que está grávida e diz ,que o filho é

dele. Kleiton sugere a Elano, Sandro, Inácio e Sidney que eles façam uma manifes

tação em frente à casa de custódia. Cida, Penha e Rosário demonstram desânimo

na cadeia. Ivone comenta que Brunessa foi expulsa de casa pelo pai e Rodinei fica

intrigado. Rodinei e Niltinho grafitam o condomínio com frases de apoio às Empre
guetes. A música de Rosário toca no programa de rádio de Gentil e Chayene ouve.

AVENIDA BRASIL· GLOBO· 21R

Jorginho discute com Betânia e Carminha observa os dois. Verônica expulsa
Cadinho de casa. Tufão se admira com os elogios que recebe de Nina. Muricy
fica arrasada ao saber que Adauto viajou. Betânia consegue fugir de Jorginho e

Carminha. Nina fica apreensiva com Carminha. Cadinho pede para ficar na casa

de Alexia. Carminha conversa com Jorginho. Leandro e Diógenes se preocupam
com Suelen. Silas finge um mal-estar e Monalisa fica assustada. Nina revela a

Jorginho que foi Carminha quem a levou para o lixão.

mmsCIlRAS-RECORD-22R
Jairo acha graça no comportamento do casal Zezé e sugere um jogo en

volvendo o filho imaginário. Flávia não gosta da presença de Marina na casa

de Valéria. Manuela diz a Décio que não acredita na morte de Martim. Décio

aconselha Otávio a desistir de assumir a identidade de Martim sob o risco de

ser desmascarado. Otávio mostra a carta de Maria para Décio e afirma que ela

amava mais o irmão.

CORAÇÕES FERIDOS· SBT • 20R30
A emissora não forneceu o resumo do capítulo.

* o resumo dos capíhdos é de responsabilidade das emissoras.

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

Essas duas fofuras estão para 'adoção! Morena e Vitória foram

resgatadas de maus tratos e agora aguardam um lar. Caso você

queira adotá-las, ligue. para Marisa 9602·7934 ou compareça na

Feira da Ajapra, no sábado, na Praça Angelo Piazera

Aniversariantes
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Jean Carlos Sieverdt
Jordana Beatrice Schãffer
Marcia Utpatel da Silva
Mari B. de Souza
Mario Kohler

,

Noilson B. de Oliveira
Saneide Hostin

I I Walter Braun

23/5
Agemir Pereira
Amilto Wittkoski

Aparecido Donizete Gonçalves
Bruna M. Nogueira
Claudir Henz

Diego A. Kohbausch

Diego Schieuve

Dirley A. Tonet

Edelburg E. Jahn
Edilson Muller
Ellen Beber
Emerson Baumann
Fabio R. Cizeski
Gustavo Marschall
Ivanor Beri
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I· No trabalho, tente manter a sua pro
dutividade, pois há uma tendência a

colocar a família no centro das suas

atenções. Tudo indica que você terá

que resolver pendências. À noite,
aposte em um encontro com aquela
pessoa especial. Cor: laranja.

� TOURO
Mantenha o foco em suas tarefas e

conseguirá bons resultados. Assim,
também pode se ver livre de cobran-

ças e pressões. Em seu lar, invista
no bom convívio. No relacionamento
a dois, demonstre seu carinho e sua

pre<X;upação com seu par. Cor: bege.

]I
GÊMEOS
Para superar os problemas financei-

ros, terá que trabalhar duro e deixar

suas inseguranças de lado. Mas não
adianta só cumprir suas obrigações.
Aja com ctiatividade para se.!lar
bem na sedução. Cor: roxo.

�
cANCER
Bom dia para começar um projeto
profissional que mostre seus talentos.

Autoestima em alta, aproveite o awaJ

para se arrumar mais. Segurança não
vai faltar para iniciar uma nova fase
em sua vida. QJr: branco.

ól
.LEÃo
No trabalho, não é um dia para se

expor. É melhor guardar ideias e

seus projetos para um momento

mais adequado. Os astros enviam
boas energias para o contato com os

familiares. A troca de confidências
vai beneficiar o romance. Cor: bege.

rtP
VIRGEM

-,

Hoje, você vai saber em quem
realmente pode confiar: Valorize os

colegas de trabalho que conhece há

tempo. Estar com os amigos deverá
trazer boas lembranças e momentos
de lazer inesperados. Espere pela
felicidade no romance. Cor: rosa.

UBRA
No trabalho, tudo indica que seus

esforços serão reconhecidos. Em

família, é hora de se envolver nas

atividades domésticas e participar
ativamente da vida do pessoal de
casa. Momentos de carinho vão
tomar conta do relacionamento
amoroso. Cor: cinza.

ESCORPIÃO
No emprego, o período é ideal para

divulgar seus talentos. Entre os pa
rentes, aproveite o dia para planejar
uma viagem. Tudo indica que o clima

será de ternura no romance. Só não
cobre de sua cara-metade aquilo
que você não oferece. Cor: creme.

SAGITÁRIO
No campo profissional e em casa,

ouça o conselho de pessoas mais

experientes. Traga mais qualidade
aos momentos com seus familiares.

Na área sentimental, o clima será de

muita hannonia e romantismo com

sua alma gêmea. Cor: vennelho.

V\_ CAPRiCÓRNIO
"P As associações, parcerias e alianças

que fonnará serão muito impor
tantes, tanto para sua estabilidade

emocional, como para o seu sucesso

profissional. Escolha bem com quem

deseja partilhar seu trabalho. No

amor, invista no diálogo. Cor: roxo.

� AQUÁRIO
� No trabalho, dedique-se a tarefas

das quais tem domínio. Se precisar
de ajuda, conte com colegas. No lar,
vai dar conta de suas responsabi
lidades com alegria. O clima é de

aconchego. Cor: vennelho.

PEIXES
No trabalho, ajude os colegas a

desenvolver atividades. A famHia vai

exigir mais atenção, então, esteja
presente e vai se surpreender com

o amor que receberá de volta. Clima

de muito envolvimento com sua

alma gêmea. Cor: bege.
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AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
• i

LuneJli �alGlzçOl.* 1
1 Grupo Lunelli

m
Lunenâer ��

1988

Seminário sobre

Planejamento Local IntegTado
Em maio de 1968, o Correio do Povo publicou a matéria que dizia:

"0 Instituto Brasileiro de Administração Municipal (lBAM), mediante

convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Joinville, ministrará

um seminário naquela cidade sobre Planejamento Local Integrado, no

período de 20 a 24 de maio deste ano. A Prefeitura de Joinville recru

tará e selecionará para o Seminário 25 participantes entre os técnicos

de seu próprio quadro funcional e dos Municípios vizinhos, cujas fun

ções se exerçam na área de planejamento".

Personagem histórico

Otto Lilienthal
FOTOS DIVULGAÇÃO

1"Ii

Nascido em 23 de maio de 1848, Otto Lilienthal é co

nhecido como o "Pai do voa planado", e foi um pioneiro
da história da aviação. Ele é lembrado como o primeiro ho
mem a manejar repetidas vezes um aparelho mais pesado
que o ar na atmosfera. Era apaixonado desde a infância

pela aviação. Por volta de 1860, ele ensaiava de noite, com

o seu irmão, grandes planadores rudimentares, e depois
máquinas de asas batentes. Tomando-se engenheiro, ele

publicou em 1889 uma importante obra sobre o voo dos

pássaros, considerada base da aviação. Dois anos mais

tarde, construía seu primeiro planador. Lilienthal realizou
cerca de dois mil voos planados entre 1891 e 1896, atin

gindo em alguns cerca de 350 metros de distância. Várias

vezes ele conseguiu subir mais alto que o seu ponto de par
tida e efetuar viragens. Seus ensaios tiveram lugar em Bre

men, Steglitz, Lichterfelde, e depois em Rhinow. Também
tentou criar uma máquina mais pesada do que o ar, usan

do um motor de ácido carbônico. Em 9 de agosto de 1896,
durante umvoo, ele caiu de uma altura de 17 metros e que
brou a espinha dorsal. Morreu no dia seguinte.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRC/SC= 00616s/n DualidadeProfissíona!isrno

Cornpetênc.a
Credibilidade Confiança

gumz@gumz_com.brwww.qurnz.com.or Pioneiro da história da

aviação, faleceu em 1898
UMA PARCERIA QUE lÁ CERTO. Desde 1978(47)3371-4747

1945

Heinrich lIimmIer se suicida
1911

Inauguração da Biblioteca

Pública de Nova Iorque
A Biblioteca Pública de Nova Iorque está localizada
na ilha de Manhattan, Nova York, Estados Unidos.
É uma das 'principais do mundo e está entre as

mais significantes dos Estados Unidos. Foi

inaugurada em 23 de maio de 1911. Ela é

composta por um vasto sistema de circulação
pública combinado com um vasto sistema de

não-empréstimo. É simultaneamente uma das
maiores bibliotecas públicas dos Estados Unidos
e uma das maiores redes de pesquisa em

bibliotecas no mundo. É gerenciada pelo
poder privado, através de uma corporação não

lucrativa com uma missão pública, operando
com financiamento público e privado.

Heinrich Luitpold Himmler nasceu em Munique,no dia 7 de Outubro

de 1900 e se suicidou em 23 de maio de 1945. Ele foi o comandante

da Schutzstaffel e um dos mais poderosos homens da Alemanha

Nazista. Ele foi figura chave na organização e execução do Holocausto.

Por volta de 1945, a Waffen SS de Himmler possuía 800 mil membros, e

a Allgemeine-SS mais de dois milhões de membros. Na primavera de

1945, Himmler chegou à conclusão que, para uma vitória do regime
nazista, este deveria buscar a paz com o Reino Unido e os Estados

Unidos. Ele então contatou o Conde Folke Bernadotte da Suécia,
em Lübeck, perto da fronteira dinamarquesa. Nesse momento

ele iniciou as negociações para a rendição no Leste. Quando Hitler

descobriu, Himmler foi declarado um traidor e destituído de
todos seus títulos e cargos. Em 22 de março de 1945, foi marcada
uma data para o julgamento de Himmler, juntamente com outros

grandes criminosos de guerra. Mas ele cometeu suicídio em

Lüneburg ao engolir uma cápsula de cianeto antes do interrogatório.

A Associação Beneficente Novo Amanhã é uma

entidade sem fins lucrativos, fundada em 14 de
setembro de 1998, com sua Comunidade

Terapêutica localizada na Estrada Geral Aurora,
bairro Rio Cerro II, no rnuniclplo de Jaraguá do Sul,
se.
o maior objetivo do "Novo Amanhã" é o de orientar;
prevenir, reabilitar e ressocializar o dependente de
álcool e outras drogas, bem como orientar os

familiares em particular e a sociedade em geral.
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Bairros Rio Cerro ·1 e II
,

-

Riscos de enchentes preocupam
Assoreamento do rio

Cerro, que passa na

região, é apontado
como causador dos

problemas de cheias
nessas comunidades

JARAGUÁ DO SUL

Sarnira Hahn .

Oeletricista Adilson Utpadel,
40 anos, mora no bairro Rio

Cerro II desde que nasceu. Mas
foi a partir de janeiro do ano

passado que ele sofreu os maio
res problemas na comunidade.

Passou por três alagamentos.
Ele critica o assoreamento do

rio, e a baixa vazão das águas
como um dos motivos que pro
vocaram os prejuízos.

Utpadel conta que tem três

casas para serem alugadas na

região e esses imóveis deixaram
de ser alvos de procura devido
ao problema. Ele lembra que os

muros das residências caíram e

os inquilinos que residiam per
deram os móveis. "Com o alaga
mento tive cerca de R$ 50 a R$
60 mil de prejuízo", afirma. Para

ele, a resolução do problema não

está apenas no assoreamento,
mas sim no alargamento do rio.

O presidente daAssociação de
Moradores do Bairro Rio Cerro I e

II, Jurandir Michels, conta que o

problema dos alagamentos é an-

. tigo e que alguns moradores des
sas comunidades foram atingidos
pelas cheias. Ele explica que o ser

viço de manutenção já foi solici
tado na Prefeitura, mas ainda não
resolveram o problema.

A aposentada Regina Utpa
del, 65 anos, também sofreu com

as enchentes do ano passado. Ela
conta que a água entrou cerca de

40 cm dentro de casa, e que até

hoje não comprou os móveis no

vos. Regina explica que vai espe
rar a prefeitura alargar o rio para
depois investir novamente. "Te
nho medo de comprar as coisas
e o rio subir novamente", afirma.

O presidente explica que
há dois meses as máquinas co

meçaram a tirar areia, mas não

completaram o serviço. Ele conta

que já entrou em contato com os

responsáveis, na Defesa Civil, e

aguarda o término da manuten

ção. Michels conta que se preo
cupa com novos alagamentos .

O diretor da Defesa Civil, Jair
Alquini, disse que foram feitas
melhorias em pontos especí

. ficas do rio. Esses locais foram
determinados como prioritá
rios pela situação mais crítica.

Ele revela que existem projetos
em Brasília para recuperação dos
leitos, mas ainda não há verbas
definidas. para essas ações.

TERRENO Espaço que a prefeitura pretendia construir a creche do bairro

Educação infantil'

Creche é motivo de lamento na região
Outro problema que afeta os

moradores do bairro é a falta de
creche naregião. Segundo o pre-

. sidente da Associação de Mora

dores, Jurandir Michels as mães
não têm opção de onde deixar
os filhos e ficam na dependên
cia de alguém para cuidar deles.
"Geralmente as crianças ficam
em casa da avó. As mães estão
na fila de espera da creche, na

Barra do Rio Cerro", contou.

A pensionista Iracema

Schulli, 50 anos, é um exemplo. A diretora de Ensino Infantil
Desde que veio morar no bairro, da Secretaria de Educação, Gra
há 10 anos, ela teve que parar de ciosa Otília Fock, está no plane
trabalhar. Ela explica que primei- jamento a construção de uma

ro tinha que ficar em casa para
'

creche no bairro, mas até o mo

cuidar dos filhos, e agora fica em menta não há nenhum projeto
casa para cuidar dos netos. Para pronto. Ela explica que,havia

ela, uma creche ajudaria bastan- um terreno, ao lado do posto de

te, já que às vezes o serviço de saúde, na qual seria construído
casa atrasa por causa da criança. o prédio, mas a legislação muni
"Como a minha neta tem três cipal impede, pois a rua é consi -

.

anos, ela precisa de atenção do- derada de trânsito rápido e por
brada", afirma a avó de Iasmim. isso a obra não tem previsão.

FOTOS MARCELE GOUCHE

ENCHENTE Adilson mostra rio Cerro, que corta a

comtmidade e sobe muito rápido em dias de chuvas

Falta de acostamento na

-SC-416 causa preocupação
A rodovia SC-416, que liga da escola Professora João Ro

Jaraguá do Sul e Pomerode, mário Moreira, na rua Aurora,
corta o bairro Rio Cerro. O saem. "É de arrepiar ver os alu
movimento intenso preocu- nos no acostamento", afirma.

pa Margarete Greschechen, 59 Conforme a Secretaria de
anos. Todas as vezes que preci - Desenvolvimento Regional de
sa ir ao mercado ou à padaria, Iaraguá do Sul, há um proje
ela tem de caminhar a beira to do governo do Estado para
da rodovia dividindo espaço melhorias nessa rodovia. Mas
com carros e caminhões. Mar- a obra depende de recursos. A

garete se sente insegura, pois proposta deve ser incluída no

os caminhões passam em alta próximo convênio de financia
velocidade e não respeitam os menta firmado entre o Estado

pedestres e ciclistas. e o Banco Interamericano de
O presidente conta que a Desenvolvimento (BID) previs

situação piora no horário do to para o ano que vem. O valor
meio dia, quando os alunos para a obra não foi definido.

, PEIUGQ Moradores dos bairr?�im� C.�I�� �,e D

arriscam suas vidás quando paS"WHI���!rÜÜovia
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Fox 1.0

30.500,00 Grand Vitara 2.0'
AT 4x2

SX4 2.0 MT

Venha conf(u1ir!

2009 - Preto - Flex - 4 portas - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
.

Vidros, Travas e Retrovisores Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Faróis de Neblina.

2008 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Retrovisores Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Câmbio Dualogic.

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

TR4 2.0 AT 4x2

Venha conferir!
o KM - Prata Rhodium - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Limpador e

Desernbaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Freios
ABS, Air Bag Duplo, Câmbio Automático, CD Player.

Venha conferir!

Stilo 1.8 Dualogic
o KM - Prata - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Rodas de liga-leve, Faróis de Neblina, Freios
ASS, Air Bag Duplo, Cd Player, Computador de Bordo, Câmbio
Automático.32.000,00

Bora Mi 2.0 AT

61.500,00

Naw Civic Lxi
1.8 AT

39.900,00
2009 - Prata - Gasolina - r-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Desembaçador
Traseiro, Freios ABS, Air Sag Duplo, Câmbio Automático, Faróis de
Neblína, CD Player.

2011 - Preto - Flex - Ar-condicionada, Direção Hidráulica/Elétrica, Vidros,
Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Cd Player, Bancos em Couro, Câmbio Automático, Freios
ABS, Air Bag Duplo, Piloto Automático.

.
.

. ... .

R· d Mauyo I
Rua Angelo Schiochet, 80 Centro

C��ros NaClo�als e Importados: Novos e Semi-novos evisa os , I 473275.1132 Fax: 473275.1132
VISite nosso síte: www.maufovelculos.com.br

.
_ ......... Jaraguá do Sul se

. -

�I?!:
Na eôría, .

o confllcimento leva longe.
;J;�_ . ,�' .';;i�} :':"'f " J, -

.' _.

Na prátlca'J a Pós-Graduação
"

senac te leva além.
/.

I'
I

PÓS-GRADUACÃO·S·ENAC 2012
.. .

Gerenctamento de Projetos
Segurança da Informação
Controladoria e Gestão Tributária

Governança de T'ecnol'ogia da Informação

Para. mais ínforrnacões acesse www.sc.senac.br
Jl

...

LOCAÇAO DE
IMPRESSORAS
E COPIADORAS
HP Office Jet 8500
Impressão em PB e COR,
scanner e fax, "com franquia
de 2000 páginas, no'valor
de 'R$ 100,00 mensal.
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GOVERNO DIMINUI IPI PARA

CARROS COM MOTOR 1.0
o ministro da Fazenda, Guido

Mantega, anunciou nesta

segunda-feira (21) novos

estímulos para a venda de

automóveis no mercado

brasileiro. Os modelos mais

beneficiados serão os populares
nacionais equipados com

motores 1.0 litro, que ficarão

isentos do IPI (Imposto para

Produtos Industrializados). Antes,
estes modelos pagavam 7% de

alíquota. Esse benefício ficará

válido até o dia 31 de agosto.

Em contrapartida, as montadoras

se comprometeram a não

demitir funcionários durante

este período. De acordo com

Mantega.iessa redução de IPI

fará com que o governo deixe de

arrecadar R$ 1,2 bilhão.

A isenção de IPI para carros com

motorização até mil cilindradas

será válida para modelos de

empresas instaladas no Brasil.

Carros importados, como é o

caso do Kia Picanto, também

recebeu redução de 7%, porém,
não chega a ser zero como os

nacionais, caindo de 37% para

30%. O Nissan March, apesar de

ser importado, vem do México,

país que conta com acordo

comercial com o Brasil, ou seja,
também terá IPI zero.

Os automóveis com motores

até 2.0 litros, bicombustíveis

ou somente a gasolina,
passarão a pagar ao governo
uma alíquota de IPI de 5,5% e

6,5%, respectivamente, uma

diminuição de exatos 5,5% e

6,5%, simultaneamente. Os

importados com esses motores

terão suas alíquotas diminuídas

de 41% para 35,5% e 43% para

36,5%, respectivamente.

Os utilitários comerciais,
fabricados no Brasil, terá suas

alíquotas de IPI reduzidas de

4% pará 1%, ao passo que os

importados do mesmo segmento
passarão a pagar 31% de IPI ao

governo, uma redução de 3%.

,."

LEXUS INICIA OPERAÇAO
,

PROPRIA NO BRASIL
Embora o esprtivo LFA tenha o

destaque do centro da lojam
o modelo não será vendido

oficialmente no Brasil. No

entanto, se algum cliente se

interessar, poderá negociar a

compra. Apenas 500 unidade do

LFA serão fabricadas, já que a

produção se encerrá este ano.

E a tal da hospitalidade vai da

concessionária ao carro em si.

Quem passar pela loja localizada

na avenida da Nações Unidas,
na Zona Sul de São Paulo, verá

um prédio que mais parece uma

galeria de arte, com manobrista

na frente e recepcionistas
recebendo os clientes. Lavagem
gratuita do carro também está

entre os mimos. Já os veículos da

marca oferecem até bancos com

"shiatsu", amilenar massagem
terapêutica japonesa.

"Nossos carros são uma obra

de arte", argumenta o diretor

comercial da Lexus no Brasil,
Frank Gundlach. Segundo ele, o.

local da primeira loja da marca no

país foi escolhido porque se trata

do novo pólo de luxo da cidade

que representa 35% das vendas

de automóveis luxuosos no Brasil.

E por que apenas em 2012 a marca

é lançada no Brasil? De acordo

com o vice-presidente da Toyota

Mercosul e da Lexus do Brasil,
Luiz Carlos Andrade Jr., somente a

partir de 2009 o mercado de luxo

do Brasil se tornou expressivo.
"Hoje o Brasil é a sexta maior

e economia do mundo e tem o

sexto maior mercado de luxo,
atrás somente de China, Japão,
EUA, França e Rússia", afirma.

"De 2008 a 2011, o segmento de

carros de luxo no Brasil cresceu

25a%, de 12 mil para 44 mil

unidades", completa.

De forma geral, o segmento de

luxo no Brasil movimentava US$
9 bilhões em 2009. Neste ano,

a previsão é de o consumo' de

produtos de luxo chegar a US$ 12

bilhões.

Aumento do IPI virou desafio

Que este não çS o melhor momento

para se lançar uma marca de luxo

por causa do aumento dos impostos
sobre os carros importados é um

fato, no entanto, a montadora

decidiu manter o cronograma
inicial, traçado em 2009. "Fizemos

questão de estrear agora. O desafio
falou mais alto", diz o presidente da

Toyota Mercosul e Lexus do Brasil,
Shunichi Nakanishi, que precisou
"esperar" para os carros serem

adaptados ao combustível do Brasil

(a gasolina tem 25% de etanol).

Primeira loja da marca no Brasil

fica em São Paulo (Foto: Priscila

Dal Poggettoj G1)0 desafio falou

mais alto, assim como o preço
ficou maior também. De acordo

com Andrade todo o aumento do

Imposto sobre Produtos Importados
(IPI) foi repassado. "O mercado de

luxo não vai desacelerar por causa

disso", afirma o vice-presidente.

A Lexus não fala na quantidade de

veículos que pretende vender, mas

espera ter 10% de cada segmento
que seus modelos fazem parte. Ela

espera a reação do público para

projetar os futuros lançamentos e

onde serão abertas as próximas
concessionárias. Afinal, é uma marca

nova para o público brasileiro.

"O cliente de carros alemães não tem

o hábito de ir a concessionária, ele

manda o motorista. Mas resolvemos

investir no conceito de ter uma casa

para receber os nossos clientes

e apresentar a marca", ressalta

Andrade.

Híbrido está previsto
O portfólio da Lexus conta com

15 modelos, entre eles, opções
híbridas. Embora a marca ainda

não tenha definido quais serão

os próximos modelos a serem

importados do Japão, Luiz Carlos

Andrade Jr já adianta: "os híbridos
são uma realidade para nós;
trabalhamos para termos um no

portfóiio do Brasil".
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LOGAM 2008 DE
R$23.500,00 POR

R$19.900,00

.

ASTRA SPORT COMPLETO DE

R$21.000, POR R$18.800,00
FIESTA 2008 DE R$23.700,

POR R$19.800,00
KA 2001 DE R$13.000,OO

POR R$l 0.900,00

VOYAGE 2010 DE

R$30.600,OO POR
R$24.900,OO

automóveis

Rua Walter Marquardt,

rf 1850 Bairro Barra do Rio Molha,

Jaraguá do Sul · se
t!bllllfi'-!, 'll{,;:t:i..t:: !E:t1l!..t�{!l! U'Ú,b

G,! (l(! ,ttí; :�",ZtQ@ hs,

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

207 PASSION 2009 ALARME
AC AQ DH CD PLAYER

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

PRISMA 2008
TRIO ELÉTRICO

FaX 2010 ALARME
or OH LTTE

LOGAN AUTHENTIQUE HI

FLEX 1.0 16V 4P 2010

XSARA PICASSO 2003 PRATA
COMPLETO + AIR BAG, ALARME

E CD PLAYER

SPACE FOX 2007
COMPLETA LIGA LEVE

c, MEGANE GRAND TOUR 2008
COMPLETO AIR BAG

AUTOMATICO
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m jaraguá do Sul: 47 3275-0808
., Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1346 - Saependi

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

Slumenau (loja BR): 47 3323-7171

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

.

Power Imports
www.powerimports.(Om..b��\_}

Preço válido até 20105/12 ou término do estoque, o Que ocorrer primeiro, para Sportage cód.: P.525, para pagamento à vista.
Frete de RS 2.000,00 não incluso para Sportage. Estoque de 1 unidade para Sportage. Garantia de 5 anos ou 100.000 Km, o Que ocorrer primeiro.
para cobertura básica. Fotos ilustrativas. int d· s gur n

. ,

MUSTANG GT ESTA NO FORNO

Nesta quarta-feira (23), uma

eleição on-line no site do SEMA
Show apontará o melhor entre

três projetos de preparação do
clássico cupê Mustang GT. O

vencedor, claro, será exibido na

edição 2012 da principal feira de

acessórios e tuning do planeta
- realizada anualmente em Las

Vegas (EUA). O detalhe, porém, é
outro: quem lidera o projeto é um

time de designers mulheres da

Ford, em parceria com colegas
da rede de negócios do SEMA

(SBN).

O Mustang GT eleito pelos
internautas sairá do papel e se

tornará realidade até setembro,
na matriz do Source Interlink

Media, empresa californiana

que também participa o projeto.
O resultado será anunciado no

dia 5 de junho. E após a feira, o

esportivo - cuja unidade (fotos)
foi doada pela Ford - será
leiloado para levantar fundos ao

memorial do SEMA. "O Mustang
é o carro ideal para o projeto
por ter apelo demográfico forte
e ser altamente customizável",
completou Sherry Kollien,
coordenadora da SBN para a

Ford.

PARA0 SE ASHOW

•
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• Doa se um Cocker fêmea, com 1 ano • Estrutura para galpão 12 x 20 x 6 m, área de festas, playground, Apto 142, • Vende-se uma locadora com ótima • Vendo 02 Terrenos no Champagnat - R:
· de idade, na cor branca. Tr: 8886- com colunas reforçadas, interessados Área privativa: 63,37 m2, Área comum; clientela, ponto de funcionamento a Irmao Leão Magno (15,75 x24, 00 m)

3266 com Maicon falar com Cristiano 9653-7897 7,05 m2, Vaga de garagem: 11,50 rn-. R$ 13 anos, mais de 3000 DVDs entre cada R$ 1:70 mil - tratar com Sergio
• Vende- se carrinho de lanche em

145.000,00. Tr: (47) 9905 8809 ou (47) lançamentos e catálogos. Preço Cyrillo Bagattoli 9975-3940
32752423 imperdível/aceito carro no negócio Tr:

funcionamento, com churrasqueira e
9631-2588

• Grande oportunidade Vendo um lote

• Trabalho com.serviços de corte e poda
mesa de sinuca, no bairro Amizade. Tr: • Vendo Apto no Residencial Ilha Bela na no perímetro urbano, com 21, 146 m2,

de arvores. Tr: 9158-0019
8469-8547. R: Leopoldo João Grubba, Centenário • Aluga-se sala comercial no centro de 6 do centro de Jaragua, com escritura,

• Ótima oportunidade vendo oficina
(próximo ao DG da WEG) Sala de estar/ Corupá 120 mt2 cl estacionamento. Tratar com casa alvenaria aprox. 80 mts com

• Contrata-se Vendedor Externo copa integrada, sacada c/churrasqueire, no horário comercial. 3375-1004 água corrente e cachoeira, nascente,
Interessados deixar curriculun na

eletromecânica (motores elétricos
cozinha, área de serviço, 2 dormitórios lagoas de peixe. R$ 350.000,00. Aceita

Extinsul ou ligar 3275-2205.
e venda de peças), em pleno BWC, garagem, elevador, salão de festas,

• Vende - se loja de presentes, utilidades e
proposta. Tr: 9118-5474/9662-0895funcionamento com 6 anos no

área privativa: 61,23 m2, área comum:
acessórios femininos, Bairro Vila Lenzi. Tr:

mercado, ótima clientela de Jaraguá 11,07 m2. Vaga de garagem: 11,50 m2• 9175-1200 ou 9663-5682 • Vende-se terreno na praia de Itajuba
do sul região, sem restrições negativas R$150.000,00. Tr: (47) 9905 8809 ou

R$ 30.000,00 escriturado, 300 m2• Tr:

de títulos protestos e impostos em
• Vendo agropecuária, pet em Guaramirim, 8448-8644

• Procuro Baterista e Guitarrista com toda gestão,2006,2012 com todo
(47) 3275 2423 bairro Avaí, valor a combinar contato com

experiência e referencias, para maquinário, matéria prima, pecas • Vende-se apartamento novo no centro Fabio ou Marley (47) 9244-6304 • Vende - se um terreno com casa mista,
na Rua Oscar Schneider - Barra do Riobanda de baile. Tr: 3370-62351 ,com técnicos na área .valor R$ a 5 quadras do calçadão, 2 quartos. 64 • Aluga se sala comercial em Guaramirim Cerro, R$ 110.000,00 aceito propostas.9152-4375 50.000,00. Tr: 3273-6615 metros no valor de R$ 155 000,00. Tr: com 18 mP, ótima localização. Tr: 3373- Tr 9114-8095.

• Aceito doação de beliche usado em
3371-6623. 1900• Vendo loja no centro de Jaragua,

• Vende se um terreno 7.522 mP Riobom estado. Tr: 9198-5568 com estoque e clientela formada. R$ .

• Vende-se apartamento novo em Três Rios • Aluga-se - Sala comercial, Marechal Cerro. Ótimo pra construção de galpão.
• Ofereço-me para trabalhar como

58.000,00. Tr: 9991-2121. do Sul, 2 quartos, 64 metros no valor de Castelo Branco, 2128 - Centro/Schroeder, Tr: 9654-2206.
carpinteiro. Tenho experiência. • Vendo estoque de decoração infantil,

120 000,00 Tr: 3371-6623. Tr.: 3374-1488

8435-50231 9248-3309 Diego acompanha carteira de clientes. Tr: • Vende-se apartamento Rio Molha em • Vende-se um petshop completo, com

• Procuro estagio na área de
9183-1996 frente a Prefeitura, 56 metros, 2 quartos, consultório veterinário, banho/tosa e

pedagogia em escolas ou empresas • Vendo filhote de Pinscher, fêmea R$
Residencial Vicenzi no valor de R$ venda de animais. Tr: 47 8492-7060

• Caminhão GMC 710 gabine Basculante,
135.000,00. Tr: 3371-6623. baú de alumínio, 7 pneus novos, motor

estou na 5 fase da faculdade. Tr: 150,00 e o macho R$ 120,00. Tr: • Vende-se casa comercial Vila Nova, de BMW, baixa quilometragem, revisado.
8412-4928 até as 16:30. 3371-6968 • Vende - se apto na praia Itajuba 65 mP cl terreno 20 x 50 próximo RBN, R$ 600 Aceito propostas, troco por menos valor

• Trabalho de pintor na parte da • Vendo monitor LCD 15 polegadas LG.
suíte, aceita carro. Tr: 8448-8644 000,00 Tr: 3371-6623 ou maior valor. Tr: 3370-7994/9916-

manha, falar com Jeanderson no R$ 100,00. Tr:8433-7261 9619

(47) 8435-5203 na parte da manha.
• Vendo câmera digital Sony W55 +

'. Atelier de costura Marlene, faz cartão de 2 g. R$ 120,00. Tr: 8433- • Vende - se Casa Nova 100m2 no Firenze • Alugo kitinete peça única, com 30 m na
reformas de roupas. Contato: 3275- 7261 terreno 370m2 murado R$135.000,OO. Rua: Ernesto Lessmann, 615. Vila lalau -

4315 OU 9194-2435 (MARLENE)
• Vendo teclado Cassio para iniciantes. Tel: 9918-9996 ou 8443-3633 Jgua do Sul. R$ 300,00 + água e luz. Tr:

R$ 200,00. Tr:3276-1410 • Casa Nova 135 m2 porcelanato, água 9976-56301 3635-4443. • Troque seu volante que esta velho por
um novo, trabalhamos com todas os

• Vendo bicicleta ergométrica. R$ quente, laje inclinada, moderna próxima • Alugo quartos. Tr: 3275-4315 com modelos, atendemos a domicilio. Tr:

200,00. Tr:3276-1410 da UnerjjRau. R$275 mil. 9918-9996 Marlene. 8812-71701 7813-4785
• REALIZE O SEU SONHO - liberamos • Casa Nova com 135 m2, terreno 390 m2. • Alugo apto no Rau, com 2 quartos e•

• Compro Carros e Motos de todas ascredito para compra de casa, apt, Porcelanato, água quente, laje inclinada, garagem coberta. R$ 545,00. Tr: 9993- marcas, financiados ou de consorcio,chácaras, sitos, carros, moto, etc, moderna próx. UnerjjRau. R$ 275 mil. 2131 com Sandra. mesmo com prestação atrasada, busca
ou pagar dividas, sem consulta • Apartamento cl suíte + 1 quarto, sacada 8443-3633

e apreensão, documentos em atraso, ouSPC ou SERASA mínimo de R$ cl churrasqueira, cozinha mobiliada. • Alugo quarto para pensionistas, Centro.

3.000,00 em 24 X 150,00 fixas, R$ 149.000,00 (liberado para financi. e
• Vende-se uma casa prox. a Weg I R$ 300,00 livre de água, luz e intenet.. já apreendido. Tr: (47) 9696-3566.

e no max. De R$ 400.000,00 em FGTS). Tr: 9104-8600.Creci 14482. de alvenaria com 180 mt-, 3 salas Tr:9123-5851

ate 360 meses para pagar inf. fone f' 1 escritório, 2 bwc, área de serviço,

(48) 3052-9096 Alex site www.
• Apartamento cl 2 quartos +sacada cl churrasqueira, 3 quartos e 2 vagas de

meuimovelmeusonho.com.br churrasqueira, área de festa, áreas de 53 garagem, o terreno mede 13 por 27.
á 65 m2• R$ entrada + parcelamento + (aceito apart. ate R$ 150.000,00.) Valor • Vende - se Terreno Rua: Hilário Floriani,

• Troque seu volante que esta velho por
• Renda extra, aprenda a ganhar ate financi. Tr: 9159-9733. Creci 14482. da casa R$ 298.000,00. Tr: 3371-80821 em frente ao Edifício Moradas da Serra

um novo, trabalhamos com todas os

R$ 6QO reais (período parcial)ou 9905-7365 na João Planincheck, no Nova Brasilia. modelos, atendemos a domicilio. Tr:

acima de R$ 2000 mês período
• Apt.76 m2 privativo na Vila Lenzi 3 quartos

450 m2 (15 x 30 mt) Contato pelo 8812-7170/7813-4785
integral .negocio próprio cl mobiliado. R$ 145.000,OO.Tel 9918- • Vendo casa Nova na praia Barra Velha,

telefone 47 8818-33209996/8443-3633 Suíte mais 2 quartos, e demais dependo
• Vende - se Celta vermelho 2010

baixo investimento e alto retorno.

Contato 47 8418-32921 9988- Fone 8448-8644 • Terreno de 20 por 70 mts com casa de completo 4 portas. Tr: 9962-3747
'. Apartamento novo com 2 quartos, cozinha com José.

2844. bemestaredinheiro@yahoo. mobiliada, vaga de garagem aceita • Vende - se casa de alvenaria com 3 220 mts,sala e cozinha dois banheiros

com.br financiamento e FGTS. R$ 120.000,00. . quartos, no Jgua Esquerdo prox. ao
3 quartos e escritório, tudo murado com • Vende - se Corsa Classic sedan,

Tr:9159-9733. Creci 14482. estofados Jardim .R$ 175.000,00. Tr: portão eletrônico, jardim, garagem para 3 2010 com 18000 km, prata,
8800-8800. carros.Preço a combinar. Tr: 9969-5540. R$ 10.000,00 mais prestações

• Apartàmento em construção, valor
• Vende - se terreno 2500 rnt? plaino no (particular, não precisa transferir)

• Vende - se Jogo de molas cortadas promocional para investidores, 2 quartos, • Vende - se casa em Schroeder. R$
Rio Cerro II. Valor a combinar. Tr: 3376- . 3273-7644/8812-7170/7813-

para Gol G1, G2, G3 ou G4 Fica na R$ 80.000,00. Tr: 9159-9733. Creci 130.000,00. Imóvel aceita financiamento.
0726

4785.
altura de 2 dedos do pára-lama. 14482 Tr: 9977-95501 9989-6049

Valor: R$ 80,00. Tr: 9943-4172 • Terreno na praia de Itajuba, R$
• Vendo Corsa ret ano e modelo 98

• Vende - se prédio no bairro Estrada Nova • Vende-se casa de alvenaria, mais kitinete 4 portas cor verde perolizado, Ar
• Vende - se ar condicionado, cônsul com 3 apartamentos, e uma Kitinet�. R$ no mesmo terreno com 4 quartos, no

10.000,00 entrada e saldo parco Direto
condicionado, travas elétricas,

7500 btus, semi novo. R$ 390,00. 390.000,00. Tr: 9987-3576. Bairro Chico de Paula, R$ 160.000,00. Tr:
C. propriet. Fone 8448-8644

alarme, chave geral, cd com DVD
Tr: 3370-0�83.

• Alugo Apto cl 2 quartos, cozinha, sala,
3373-6337 ARNO � Vendo 3 terrenos na praia de Itajuba, R$ totalmente revisado. R$ 13.000,00

• Vendo Notebook Deli - Pentiun dual BWC, área de serviço e sacada. R: Max • Vendo sobrado nos fundos e casa na
28.000,00 escriturados 300 m2 fone somente venda. Tr: 8313-6088.

core - 2,20GHZ 4 GB de memoria Hd Wilhelm, 837, prédio azul Tr: 3371-6021 frente, todo murado de alumínio, 300 m2,
8448-8644

• Celta Spirit 2012 4 Portas completo
- 250 GB Placa de video integrada • Apto no Rau, 67 mP área útil- 2 quartos,

toda de material no Bairro João Pessoa. • Vende - se área de reflorestamento de R$ 26.990,00, metálico, estado de
·

- ONbord - Mobile Intel(r) 4 series
sala cozinha, BWC, área de serviço,

Tr: 9196-09551 9616-3092 com Cleni e 12 anos, já possui madeira quadrada, zero, 60 x R$ 760,00, ou entrada
Express. R$ 950,00, c/ Bruno. Tr:

vaga de gé?ragem. Pode usar o FGTS. R$
Jandir. Valor a combinar/ troca com casa área plana de 50.000 mP próxima a Rio em até 10 x sem juros no cartão de

(47)3055-0085/3372-2772. Email:
120.000,00 Tr: 9159-9733 creci 14482

ou chácara em Curitiba. do Sul. R$ 3328-3560 .. crédito, viabi.lizamos troca, IPVA 2012
brunorosa90@hotmail.com

• Vendo 2 casas de alvenaria em Joinville totalmente pago. Fone 3032-1400.
• Vende - se aptos no Rau, prox. ao posto

• Vende - se t�rreno no centro de
• Vende - se TV Philco 29 polegadas, cidade. R$ 100.000,00 a 110.000,00. Tr:

escriturada, rua calçada, ótimo local, Schroeder com 400 m2, prox. a • Celta LS 2012, metálico, estado de
R$ 380,00. Tr: 3370-0983

3273-5233.
terreno com 300 mP. R$: 120.000,00. prefeitura. Tr: 8800-8800 zero + 60 x de 617,00, ou entrada
Aceito veiculo com 50% do valor ou em até 10 x sem juros no cartão de

• Vende - se portão garage • VendoApartamento suíte mais 1 quarto, terreno. Tr: 3273-7644/8812-7170
• Vende - se terreno em Guaramirim, crédito, viabilizamos troca, IPVA 2012

Portografico, 3 por 3. R$ 3370-
próximo do mar, aceita carro como parte

bairro Beira Rio por R$ 75000,00. Prox.
totalmente pago. Fone: 3032-1400.

0983
do pago Fone 8448-8644 CHÁCAÀÀ

ao centro. Tr: 9977-9550/ 9989-6049

• Vendo estrutura de ferro, 15 por 8 • Vendo terreno São Luis, 600 m2. R$
• Meriva Joy 1.4 2011, R$ 34.990,00,

• Vendo Apto no Residencial São Luís. R: COMPLETO metálico, estado de
com coluna de 5 metros. Tr: 9953-

Francisco Hruschka - São Luís, (próx. • Vende - se chácara 25 mil mP s/ casa 80.000,00. Tr: 3275-2347 18853-9716 .

zero, entrada em até 10 x sem
3878/3370-0719

ao Arroz Urbano) cl área de serviço, .
em Guaramirim, no Bairro Caixa da Agua, • Vendo terreno em Schroeder 900 m2 juros no cartão de crédito + 60 x

• Vende-se Guilhotina, interessados sacada o/churrasqueira, sala de estar, Rua Guilherme Tomelin. R$ 130.000,00. .R$ 50.000,00 .R$ 3275-2347 / 8853- fixas, viabilizamos troca, IPVA 2012
falar com Cristiano 9653-7897 cozinha, bwc, 3 dormitórios, garagem, Tr: 8422-1926. 9716 totalmente pago. 3032-1400.

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

.

• Vendo um Opala 1982, 4 cilindros,
vermelho, com dir. Hidráulica, ar

quente. R$ 10.000,00. Kit GNV não

instalado mas vai de brinde. Tr: 8408-

8384

• Vendo um Corsa Wind, ano 99,

vermelho, 4 p. revisões de R$
1900,00 reais, 4 pneus novos. R$
11500,00 sem troca. Tr: 3371-1634

• Vendo um Corsa Wind, 96, preto,
carro particular com km baixa. R$
8500,00. Tr: 3397-2050.

• Troque seu volante que esta velho

por um novo, trabalhamos com todas

os modelos, atendemos a domicilio.

Tr: 8812-7170/7813-4785

• Clio Sedan Prlvilege 1.0 16 v ano

2004, cor prata, completo. Ar

Condicionado, Air Bag Duplo, Direção
hidráulica, Vidros elétricos, Volante

com regulagem de altura, Controle

som no volante, IPVA pago. Sem

troca. R$ 16.000,00. Tr: 8410-

0000 Fabio.

• Vendo Renault Laguna 2000/2001
Completo. Valor R$ 14.000,00. Fone

47-9975-2864

• Sandero Expressionl.6 2011

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

sem juros no cartão de crédito + 60

x fixas, viabilizamos troca, IPVA 2012

totalmente pago. Fone 3032-1400.

• Vendo Renault 2006, 1.6 privilége
sedam - air bag, som ... Etc.ícarro
particular, baixa km) R$ 20.000,00.
Tr: 3347-2050

• Troque seu volante que esta velho

por um novo, trabalhamos com todas

os modelos, atendemos a domicilio.

Tr: 8812-7170/7813-4785

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

9619

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

originais de fábrica. Carro bem

conservado. Valor: R$ 24.900., Fone:

91725331/ 32761265 Thiago

• Vende -se 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

V,OLKSWAGEM
• Vendo um gol ano e modelo 2006,

1.0 com ar cond, trava e alarme, 4

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

• 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.

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

entrada + 60 x R$ 845,00 ou entrada

em até 10 x sem juros no cartão de

crédito, viabilizamos troca, IPVA 2012

totalmente pago. Fone 30321400

··KOMBI STD 1.4 2010 R$ 30.990,00,
zero de entrada + 60 x R$ 869,00
ou entrada em até 10 x sem juros no

cartão de crédito, viabilizamos troca,
IPVA 2012 totalmente pago. Fone

3032-1400.

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

sem juros no cartão de crédito + 60

x fixas, viabilizamos troca, IPVA 2012

totalmente pago. Fone 3032-1400.

• Troque seu volante que esta velho por
um novo, trabalhamos com todas os

modelos, atendemos a domicilio. Tr:

8812-7170/7813-4785

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

entrada em até 10 x sem juros no cartão

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

pago. Fone 3032-1400.

• PALIO FIRE ECONOMY 2010 4 PORTAS,
COMPLETO, R$ 23.790,00, zero de

entrada + 60 x R$ 672,00 ou entrada em

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

zero, IPVA 2012 totalmente pago. Fone

3032-1400.

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

9992--4000

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

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

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

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

R$ 23,500) Tr 3371-1634.

• Vendo um Stillo 2003, 1.8 16 válvulas,
roda 16, original, preto, completo.R$
valor a combinar. Tr:3371-0134 / 9931-

6391 (oi)

• Vende - se Idea Adventure 1.8/
Flex - 2007..completo- vermelho. R$
30.500,00. Tr: 8836-3982

• Vendo Yamaha XT 600, ano 2004,
azul. Em ótimo estado com manual

e chave reserva. R$ 12.500,00. Tr:

9926-1717

• Vende-se moto Prima Kasinski 150

2011, emplacada até 2013, preta.
Valor R$ 5.300,00, interessados falar

com Cristiano 9653-7897.

FORD
• Troque seu volante que esta velho por

um novo, trabalhamos com todas os

modelos, atendemos a domicilio. Tr:

8812-7170/7813-4785

FORD
• 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.

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

• Vendo Fiesta 98 1.0 básico, motor

novo, IPVA pago. R$ 8500,00. Tr: 3370-

6910/ 8816--4437.

• Vende-se Ford Ka preto -1.0, flex

2009,com ar condtcionado, totalmente

revisado e emplacado. R$ 21.000,00.
Tr: 9936-0243.

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

valor. Tr:3371-6968.

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

• Eco Sport 2009, completa com 20 mil

kl rodados. R$ 9121-8633

• Vendo F 4000, ano 75, bem
conservada. R$ 20.000,00. Tr: 8856-

7660/ 3276-0264 a noite.

• Vendo Trailer Turiscar Eldorado, ano 86,
R$ 9.000,00. Tr: 3371-1634

• Vendo capota de fibra para Ford Curie
modelo alta, (1,40 m altura interior).
Semi - nova. R$ 1500,00. Tr: 8422-
1926.

• Vendo som automotivo, sub Pioneer 12

polegadas 160 rms, caixa dutada, 4 69

inorr, módulo Boss 1600 wats + fiação.
R$ 500,00. Tr: 8422-1926.

AT
AMA

I

•

A alemã BMW tomou o lugar que antes

pertencia à Toyota na eleição da marca

automotiva mais valiosa do mundo.

Mercedes, Volkswagen e Audi também

obtiveram um aumento no valor de suas

marcas, segundo a Millward Brown. A

pesquisa é diferente da realizada no início

do ano pela Interbrands.

O estudo, denominado de BrandZ Top 100

Most Valuable Global Brands, considerou

que a BMW conseguiu manter a ideia

perante o mundo de que seus produtos
são de extrema qualidade. A marca já
havia liderado a lista automotiva em 2010,
enquanto que a Toyota esteve na ponta
entre 2006 e 2009 e no último ano.

entre as dez maiores.

O Top 100 foi liderado pela Apple, com valor

de marca de US$ 182.9 bilhões. A IBM

vem em segundo lugar, seguida pelo
Google,

Veja, abaixo, o ranking de montadoras e

seus valores:

1. BMW - US$ 24.6 bi

2. Toyota - US$ 21.8

3. Mercedes - US$ 16.1

4. Honda - US$ 12.7

5. Nissan - US$ 9.9

6. VW - US$ 8.5.

7. Ford'- US$ 7.0

8. Audi - US$ 4.7

9. Hyundai - US$ 3.6

10. Lexus - US$ 3.4

Além de afetarem a Toyota, que caiu de

, posição no ranking, os desastres no Japão
também surtiram resultados negativos
para Honda, Nissan e Lexus. Apesar do

revés, as três conseguiram se manter

entre as dez maiores. Uma novidade foi

a Hyundai, que pela primeira vez figurou

VENDE-SE
STRADA/2004 - Completo - GNV/

FLEX - R$ 22/590,00 - nego

Contato - 9973-9089

Procurando
por um veículo?
As melhores opções de veículos
da região você encontra aqui no

jornal O CORREIO DO POVO.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



8 I NEGÓCIOS I QUARTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2012

OS 2012 COM 9REÇO

REDUZIDO

REDUZ� PR

\

GMAC Faça revisões em seu veículo regularmente. ConteComigo .:-� �
EM TODA A REDE DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET I CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO SITE: WWW.CHEVROLET.COM.BR/OFERTAS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br QUARTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2012 115 1 GERAL

_,.

DIAGNOSTICO Equipe fará identificação da cobertura vegetal no mw1icípio por meio de fotos e imagens de satélites

tlAn i

Entidades vão criar

plano para preservar
Com parceria, trabalho deve ser concluído

em dois anos. Treinamento inicia em julho

JARAGUÁ DO SUL Para o mês de julho está pre
visto o início dos treinamentos

da equipe que irá fazer o georre-

Uma das ferramentas im- ferenciamento, para diagnosti
portantes para preservar o car a cobertura vegetal, por meio

ambiente começou a se apro- de fotos e imagens de satélites.

ximar da realidade em Jaraguá 110 objetivo é dar condições para
do Sul. Ontem foi assinado o que os envolvidos consigam in

termo de parceria entre a Fu- terpretar as imagens via satélite",
jama (Fundação Jaraguaense enfatizou o secretário executivo

do Meio Ambiente), Faculdade da Amvali, Alessandro Vargas.
Jangada, Fundação Mata Atlân- Depois dessa etapa, será feito o

tica e a Amvali (Associação dos trabalho de campo. No futuro, a

Municípios do Vale do Itapocu) intenção é estender essa propos

para elaborar o Plano Municipal ta a outros municípios.
de Conservação e Recuperação Os biólogos do Fujama Gil

da Mata Atlântica. A firmação berto Adernar Duwe e Fernanda

do convênio aconteceu durante Miranda destacam a importân
a reunião do Conselho Munici- cia do projeto. liAs informações
pal de Defesa do Meio Ambiente vêm agregar, para nos indicar

(Comdema). Em dois anos os para onde a' cidade pode cres

trabalhos devem serconcluídos. .. CeI e o que 'deve ser preservado";

Nilson Antonio

afirma Duwe, destacando que
com os problemas enfrentados,
desde 2008, foram detectadas

algumas situações que mere

cem atenção. Entre elas, está a

conservação da vegetação.
O presidente do conselho e da

Fujama, Cézar Rocha, diz que o

objetivo é fazer o levantamento e
.

o planejamento daMataAtlântica

no município. IICom estes dados
será possível propor novas uni

dades de conservação, planejar
as ocupações das áreas de matas

e planejar o crescimento das ci

dades", explica. Segundo ele, os

maiores problemas naturais es

tão localizados na área urbana.
Por outro lado, Rocha asse

gura que as manchas de mata

na cidade deverão ser preser
vadas. Ele destaca que o traba
lho da Fujama e do plano ser

ve para garantir o crescimento

sustentável do município. IIPre
cisamos planejar o crescimento

da cidade", reforça.

As informações vêm

agTegar, para nos

indicar para onde a

cidade pode crescer

e o que deve se�

preservado.

Gilbel�to AdeJ.llar

Duwe, biólogo
da Fujalna

Terlno

Príncípaís
objetivos

Durante a assinatura do ter

mo de parceria, Duwe destacou

o mapeamento cartográfico de
remanescentes florestais, diag
nóstico de áreas degradadas e o

estabelecimento de estratégias de

ação para a conservação e recu

peração da Mata Atlântica de Ia
raguá como alguns dos objetivos
do plano. Entre as propostas fi
nais do projeto, estão a criação do
sistema municipal de unidades

de conservação e recuperação
da Mata Atlântica; formação de
corredores ecológicos;' proteção
de áreas frágeis e de risco de en

chentes, deslizamentos e desbar

rancamentos; proteção e recupe
ração de mananciais e de áreas de

recarga e aquíferos; indicação de
áreas para recuperação; implan
tação de atividades de ecoturis

mo; e indicação de áreas passíveis
de expansão urbana.

11hIIIInIlhI/JlIllfiR'__-...__
F''que por dentro de tudque acontece no ,_

o '

t:: '11

.

reglao
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Abertura de Vaga para Contratação

.
Vagas para ambos os sexos

Atuação .
.... ..: .. Para atuar em: Remuneração Prazo de Inscrição

Orientador para área de

Finanças (Análise e

Viabilidade de
R$ 28,42 por hora 23 a 31/05/201201 (uma) Jaraguá do Sul

Orientador para área de

TI (Infra Estrutura de R$ 28,42 por hora01 (uma) 23 a 31/05/2012Jaraguá do Sul

Orientador p�ra área de

TI (Segurança da 01 (uma) Jaraguá do Sul R$ 28,42 por hora

__ ,_., __ ,__ ._��!.����ç��,t o _ __""'__ "' __ • .___ •• _ •••• , ••• •• ,._ ••• , • '._. • __•••• •• _._'•• _. __ • __ ._.' •• ��••� �![º?L�2!? .. __ .....

Orientador para área de

TI (Fundamentos de

Sistemas de Banco de
01 (uma) Jaraguá do Sul R$ 28,42 por hora

23 a 31/05/2012

Orientador para área de

TI (Tecnologias e

Aplicações de TELECOM

em

01 (uma) Jaraguá do Sul R$ 28,42 por hora

23 a 31/05/2012

Orientador para área de

Administração
(Tecnologia e

Desenvolvimento

01 (uma) Jaraguá do Sul R$ 28,42 por hora

23 a 31/05/2012

Orientador para área de

Gerenciamento de

........ .. __ ....�. �.�L�.!��,_... . . o ... �_.• '_ .•. _ •.• _ .. � _ � .. , .. � _�'_.� .• "; .. _.�'''� _'_ .• "_ , J'_ .. '' _ "_ _.,_., ,._ __ '_." _ .. , _ .. ,._ " ,_ •. �.w, .. _ ,,_._ _ ,_ _ •• _ .. _ _ ,_ _ _" '�_ ,. __ , _._,_ _._,_ .•. .___ .. _ •• """._" ...

Orientador para área de

Sistemas de Informação

R$ 28,42 por hora 23 a 31/05/201201 (uma) Jaraguá do Sul

R$ 28,42 por hora 23 a 31/05/201201 (uma) Jaraguá do Sul

Gerenciais
,_ _ _ _ .. , "_ � _.' __ _.H ..• _ __ " •.• , _ __ '_ 'M ' �_._� .. M" .• M .. "'_•..•._... • .·M " _'.m .. '_ __ .� _ _ _ __ _ ,_ _., , _ _ _.'_M._ _ _ _ ,_ · _" .. "_ �._._'""" " __ _ _" _ __ ., .. "....... .. __ .. ,,_,._ .. _ OH M �_ _._ � _" ..

Orientador para área de

Gestão da
R$ 28A2 por hora 23 a 31/05/201201 (uma) Jaraguá do Sul

Orientador para área de

Recursos Humanos
......._" •• " _ _." __." .. _ .. _,_ _.__ " .. _." ,__,_ _ .. _ •• _ .. '" , , __"" .. _" __ �"_ " � _._._ _ " .,_ ," __ ,_ " _" _, _ _ "., __� ,_ _ "_ _ _ __ _ _ _ .. _ .. _ ,_ , •. " _ _ •• _ _, .. _ _ _ _., .. " , .. _., "' , " ' .. M _�.H".. H .. � .. _ _ .. _,__, .. _.

Orientador para área de

R$ 28,42 por hora . 23 a 31/05/201201 (uma) Jaraguá do Sul

01 (uma) Jaraguá do Sul R$ 28,42 por hora
23 a 31/05/2012

Orientador para área de
em RH

R$ 17,21 por hora 23 a 28/05/201201 (uma) Jaraguá do Sul

Orientador para área

Contábil/Financeira
.. �".'" _ _.,_."'_""'_,'_ "" .. _ _ " "_,_"'_�_ , __ ,_",." .. ,.� ,_ _.,� ,_ ,_ .. "_,__,_ .•. "" _._ , , __._._•• _.,_""_._..• __ •. _,, ,._ "_ .. _._._ _._ _ _ .. ·_._ _ .. _._ ·" _._.,._ __ M.'"_.,_, .. _'" , � _ , .. _. .."_.· .. _ .. _,_.• __,_.,,·_ " · .. M ' , "�_ �._,, , '._. "._ _ .. ''' ,_ ..

R$ 17,21 por hora 23 a 28/05/201201 (uma) Jaraguá do Sul

Orientador para área de
02 (duas) Jaraguá do Sul R$ 17,21 por hora 23 a 28/05/2012

__ ,_��.�.��!�!��S�.<?t.�?..�!�_!_í.��. . . _. ... _., .. __ . . ._._ _ . __ . .. "_ ..... _. .. _,.. _. __ ." .. ,, __. .. "_. _" .. __ . ..

As demais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no item "Trabalhe Conosco" do site

www.sc.senac.br
A critério do SENAC poderá haver aproveitamento de candidatos classificados em processo seletivo anterior, no prazo de até 24 meses, respeitando

a ordem classificatória.

EDITAL

Registro de imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA r\AOHR ZIEMANN, Oficiala do registro de Imóveis da comarca de Jaraguá do sul/
SC, torna publico pelo presente edital, que SILVIO JOSE ZOZ, CI n° 597.638-3-SESP-SC,
CPF n° 310.423.259-87, vendedor autônomo e a sua esposa LEONITA STENGHER ZOZ,
CI n° 543.264-2-SESP-SC, CPF 350.985.629-53, do lar, brasileiros, casados pelo regime de
comunhão parcial de bens, na vigência da lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua
40-Victor Rosemberg n° 1.134, bairro Vila Lenzi, nesta cidade, requereram com base no art.

18 da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 40-Victor Rosemberg e 584-Le

opoldo Klein, Bairro Vila Lenzi, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela
prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme certidão n° 352/2011, expedida em 07/12/2011, assinando
como responsável técnico, o técnico em agrimensura José Clenio Vargas de Oliveira, CREA n° 14266-2 ART n°
4799655-0. O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 2.615,02 m2, sendo constituído de
1 (uma) parcela e remanescente.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da uitima publicação do presente
edital, e devera ser apresentada por escrito perante a oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Rua
16 Barão do Rio Branco, n° 414, sala 02, centro, Jaragua do sul/SC.

.

JARAGUÁ DO SUL, 15 de Maio 2012

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Extrato de Contrato nO. 69/2012-PMS
Modalidade Tomada de Preço n", 08/2012-PMS - Processo nO. 47/2012-PMS
Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o n", 83.102.491/0001-09, com paço municipal na

Rua Marechal Castelo Branco, n", 3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratada: CONPLA CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n", 82.130.170/0001-55,
estabelecida na Rodovia BR 280, Km 33, Bairro Itinga, na cidade de Araquari, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.245-
000.

Objeto: contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equi
pamentos), da pavimentação asfaltica 'da Rua Eugênio Carlos Albrecht, localizada no Centro Norte, no município de

Schroeder/SC, compreendendo a área total de 4.1 00m2, de acordo com o Convenio n° 4388/2012-5, com a Secretaria
de Estado do Desenvolvimento Regional de Jaraguá do Sul - SDR, projetos, memorial descritivo, planilha de quan
titativos e demais anexos que fazem parte integrante deste Instrumento convocatório, conforme consta na proposta
vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.
Valor do contrato: R$ 240.519,42 (duzentos e quarenta mil, quinhentos e dezenove reais e quarenta e dois cen

tavos).
Data da Assinatura: 22/05/2012 - Vigência: 31/12/2012

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

I' •• iO i.11

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

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

AVISO DE LICITAÇÃO
o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abai
xo especificada:
LICITAÇÃO N°: 88/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DIESEL S 50 E ARLA 32.
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 23/5/2012, das 8h às 11 h30
e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 11/6/2012 10r
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclareci
mentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE
TOMADA DE PREÇOS N°. 08/2012-PMS
O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são confe
ridas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal n", 8.666/93 e suas alterações
posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, re

solve HOMOLOGAR E ADJUDICÁR a Ata de Abertura e Julgamento e seu resultado
da Tomada de Preços n", 08/2012':""PMS, Processo de licitação n", 47/2012-PMS,
adjudicando em favor da empresa abaixo o objeto da licitação por ter apresentado o

menor preço global, determinando que seja dada ciência aos participantes:
Objeto: contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de
mão de obra, materiais e equipamentos), da pavimentação asfaltica da Rua Eugênio
Carlos Albrecht, localizada no Centro Norte, no município de Schroeder/SC, compre
endendo a área total de 4.1 00m2, de acordo com o Convenio nO 4388/2012-5, com a

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Jaraguá do Sul - SDR" proje
tos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte
integrante deste Instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora

que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

Empresa vencedora: CONPLA CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA, inscrita
no CNPJ sob o n", 82.130.170/0001-55.
Valor da proposta vencedora: R$ 240.519,42 (duzentos e quarenta mil, quinhentos e

dezenove reais e quarenta e dois centavos).
Schroeder, 22 de maio de 2012.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERViÇOS DE

ENGENHARIA N°. 13/2012 - PMS

..

PROCESSO L1CITATORIO N°. 65/2012-PMS - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL'

O�JETO: contratação de empresa especializada para execução (com forneci
menta de mão de obra, materiais e equipamentos), de construção das canchas
de bocha (baias) e piso, no galpão montado anexo ao Ginásio de esportes Al
fredo Passold, na Avenida dos Imigrantes, no município de Schroeder/SC, con

forme projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos

que fazem parte integrante deste Instrumento convocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 11 de junho de 2012 às
08h45min.
Abertura do Processo: 11 dejunho de 2012 às 09h.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site da
Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações
de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/
fax (Oxx47)3374-1191-ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 23 de maio de 2012.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

EDITAL

Registro de imóveis da comarca de Jaraguá do
sul/se

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Regis
tro de Imóveis da, comarca de Jaraguá do sul/SC,
torna publico pelo presente edital, que ALVINO
MOELLER, CI n° 247.169.959-68, brasileiro, sepa-

rado judicialmente, aposentado, residente e domiciliado na Rua Manoel
Francisco da Costa, bairro Vieira, nesta cidade; e URIA SCHMIDT, CI
n° 3.576.884-SESPDC/SC, CPF n° 038.031.149-69, brasileira, separada
judicialmente, aposentada, residente e domiciliada na Rua Manoel Fran
cisco da Costa, bairro Vieira, nesta cidade, requereram com base no art.
18 da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado
nas Ruas 601- Manoel Francisco da Costa, 629-Adolfo Tribess e 1300-
Erdi Vogel Sç;hmidt, Bairro Vieira, perímetro urbano de Jaragua do SOl/

SC, abaixo caracterizado, aprovado pela prefeitura Municipal de Jara

gua do sul/SC, conforme Certidão n° 197/2010 em 30/06/2012, Proc. n°

861/2012, assinando como responsável técnico, o técnico em agrimensu
ra Mosart Freitas da Rosa n° 17446-4, ART n° 3767096-1. O desmembra
mento é de caráter residencial, possui a área total de 4.955,54 m2 sendo
constituído de 8 (oito) parcelas e remanescente.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da
data da ultima publicação do presente edital, e devera ser apresentada
por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da ser

ventia: Rua 16 Barão do Rio Branco, n
° 414, sala 202, centro, Jaraguá

do Sul/SC
, ! � J" ,�JAR�.GUÁ 00 SlJJ�,115 de Maio de 2012
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Falta de creche

Mães não podem trabalhar fora
guá para tomar conhecimento
da situação no município.

Juliana Fernandes dos San

tos, Vanderléia de Souza e

Loreni Fatima Correa são al

gumas das mães que convi
vem com a dificuldade de não

ter onde deixar os filhos. Elas
moram no condomínio Dante

MineI, no Ribeirão Cavalo e fo
ram obrigadas a abrir mão do
trabalho para dar atenção às

crianças desassistidas.

Mães dos bairros Ribeirão Juliana tem dois filhos, de urn

Cavalo é Braço do Ribei- e três anos.e procurou a creche
rão Cavalo ainda lutam por mais próxima de casa, no bair
uma creche na localidade. Elas ro Nereu Ramos. "Disseram que
entregaram ontem, junto com a

.

eu precisava estar trabalhando.

presidente da União Jaraguaen- Quando voltei com a Carteira de
se da Associação dos Moradores Trabalho assinada, não tinham
de Bairro (Ujam), Andréa Ziehl- mais vagas. Para cuidar dos fi

sdorff, um ofício com mais de lhos, perdi o emprego", lamenta.
300 assinaturas reivindicando A presidente Ujam, Andréa
uma solução para as crianças. Ziehlsdorff, lamentou a situação
A Promotoria da Infância vai se das mães. "É urn absurdo essa si

reunir com a Preféitura de Iara- tuação", revoltou-se.

Famílias

protocolaram
uma denúncia no

Ministério Público de
falta de 300 vagas e

pedem ação imediata

JARAGUÁDO SUL

Débora Remor

MARCELE GOUCHE

MOBU,IZAÇÃO MuDteres se tmiram para cobrar

construção de creche na região de Ribeirão Cavalo

Prefeitura diz que bairros terão novascreches
o secretário de Educação, Sil

vio Celeste, afirma que para o ano -

que vem, os bairros Ribeirão Ca
valo e no Braço do Ribeirão Cava
lo vão contar com duas novas cre

ches para atender o crescimento
da população nessa região. Uma
delas teve o projeto da constru

ção aprovado e as obras devem

começar ainda neste semestre. O

centro de educação infantil, para
aproxiinadamente 160 crianças
em período integral, vai ser ergui
do próximo à Escola Municipal
Ribeirão Cavalo, que hoje recebe
as crianças de quatro a seis anos.

A outra unidade será cons

truída próxima ao antigo autó

dromo, junto ao Condomínio
Ester Mínel, também em pro-

ARQUIVOOCP

..

.

t '41
,IL t

. 11": �4l
ESPERA Secretária quer parecer do·TCU e TSE

soJJre matéria que prevê reforma do Estatuto

jeto aprovado com recursos

do Programa de Aceleração do
Crescimento do Governo Fede
ral (PAC 2). Mas por enquanto
as obras ainda não começaram.

Para urna solução imediata, a

diretora de educação fundamen
tal, Graciosa Otilia Fock, sugere
que as mães procurem outras

creches, em outros bairros. "Elas

podem fazer o cadastro em até
oito centros e, conforme as va

gas são abertas, as crianças são

remanejadas. Se a vaga aberta
não for na unidade mais próxi
ma de casa ou do trabalho dos

pais, a criança continua na fila
de espera como 'parcialmente
atendida' e pode ser chamada

por outra escola", explica.

Solução urgente
o promotor da Vara da In

fância do Ministério Público,
Rafael Meira Luz, recebeu o do
cumento com as assinaturas
das mães. Ele vai ler o mate

rial e pretende conversar caril
a Prefeitura para encontrar

uma solução urgente. "Eu já
recebia informações esparsas
sobre a falta de vagas", comen

tou. Agora ele quer trabalhar
com o poder público para fazer
um planejamento a curto, mé
dio e longo prazo.

Ele entende que a comuni
dade queira sensibilizar o mu

nicípio para o problema da falta
de creches, mas sabe que o pro
blema pode demorar a ser resol
vido. "Sabemos dos tempos de
burocracia e de construção das
creches." Luz acrescenta ainda

que vai cobrar da Prefeitura agi
lidade para resolver o problema.

Disseram que
eu precisava estar
trabalhando para

conseguir vaga
para as crianças.

Juliana Fernandes
dos Santos

Servidores municipais

Projeto pode servotado este ano
Para que o Projeto de Lei N° (TSE)", disse o presidente do

02/2012, que reforma o Esta- Sinsep, Luiz Carlos Ortiz. Em
tuto dos Servidores Públicos, reunião na tarde de ontem, a

volte a tramitar na Câmara de secretária de Administração,
Vereadores, o Sindicato dos Fedra Konell, reforçou aos

Servidores Públicos Munici- sindicalistas o teor do parecer
pais (Sinsep) deve apresentar da Prefeitura, alegando que os

parecer jurídico-oficial para benefícios previstos no texto

contra-argumentar as justifi- podem ser considerados ile
cativas da Prefeitura, que re- . gais, já que, em motivo de ano

sultou na decisão do prefeito, eleitoral, o prazo para aprova
Irineu Pasold (PSDB), de resti- ção dessas vantagens encer-

tuir a matéria da Casa. rou dia IOde abril.
"Nosso jurídico vai con- Tanto a consultoria jurí-

sultar diretamente o Tribunal dica do sindicato como a do
de Contas da União (TCU) e Legislativo entendem que o

o Tribunal Superior Eleitoral projeto poderia ser votado até

7 de julho. Segundo o diretor

jurídico da Câmara, Nilton

Hening, consta em cartilha
elaborada pelo TCU, que ex

plica a lei eleitoral de 2012,
que essas concessões podem
ser aprovadas até três meses

antes das eleições.
De acordo com Fedra, se

o sindicato apresentar nova

manifestação e a consultoria

jurídica da Prefeitura enten

der que não há ilegalidade, o
.

projeto poderá retornar à Câ
mara para ser aprovado ainda
este ano. "Só não queremos
fazer algo errado".

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BR-280

Mulher sofre acidente
e moto pega fogo

Uma mulher de 19 anos fi
cou ferida depois de colidir com

a moto na traseira de um Fiesta
ontem de manhã na BR-280, em

Jaraguá do Sul. O acidente ocorreu

porvolta das 10h de ontem, no tre

cho que passa pelo bairro Estrada
Nova. Com a colisão a vítima che
gou a cair e quase foi atropelada
por um Ômega. Com o acidente,
a moto pegou fogo e foi apaga
da pelos bombeiros. A suspeita é

que teria ocorrido um vazamen

to de combustível no momento
do acidente. O contato do líqui
do com o calor do motor teria

provocado as chamas. A moto
ciclista Ana Flávia de Oliveira
Julião Doneda sofreu ferimen
tos no joelho, cotovelo e perna
esquerdos. Também apresentava
ferimentos na face. Ela foi levada
para o Hospital São José onde re

cebeu o atendimento médico.

PRF /INSPETOR CLENIO

-413

Batida deixa mulher em estado grave
Um acidente entre dois car

ros deixou uma pessoa grave
mente ferida ontem à noite, na

rodovia SC-413, em Guarami
rim. Rosali Kriski, de 47 anos, fi
cou presa às ferragens da Fiori-

no que dirigia. A colisão ocorreu

por volta das 19h30. A vítima foi
levada em estado grave ao Hos

pital São José, em Jaraguá do Sul.
Um .dos três ocupantes C3, que
aparentava complicações cardí-

ntode

acas, também foi encaminhado
ao hospital. Minutos antes, na

mesma rodovia, em Massaran

duba, dois veículos, um Fiesta e

um caminhão, se chocaram. Os
motoristas não se feriram.

ista
Raphael Rocha Lopes, advogado e professor

Americanizações no idioma
ter sido utilizada por falta de sinôni
mo em português. Começar, iniciar,
principiar são verbos não inventa
dos ainda na nossa linguagem.

Mas tem coisa pior invadindo
as faculdades. Mandam os alunos
fazer um paper de um case. Eu es

cuto o seguinte: um peiper de um

queise. No meu tempo nós estudá
vamos casos e fazíamos trabalhos,
resenhas, artigos. Peiper, queise...

Entre um e outro podemos ter um

cófi breique, o tal do cafezinho, ou

melhor, intervalo para o café. No
fim da tarde uni répi-áuor, pois
ninguém é de ferro.

"
Não sou purista e

nem xenófobo. Gosto
de muita coisa que

vem de fora.

Hoje em dia não se liga mais o

som, se dá o pleí, O tocador virou
cedê pleier. As festas de música ele
trônica viraram reives, não se tem

mais contatos profissionais, apenas
netiuôrque. Os elos viraram linques.
As promoções viraram ófi. É até en

graçado ver os transeuntes falando

"cinqüenta por cento ófi de descon
to". E ninguem mais entra nas filas

para comida em quilo, agora é sélvi
sérvice. Se for de carro é draivi - tru.

Já vi o cúmulo de um consagra
do apresentador (que eu até botava
fé) pedir à produção para "frisar"
uma imagem. Por um instante IIÍi
nhas sinapses entraram em curto

tentando entender o que ele queria
dizer. Quando a imagem congelou
infelizmente compreendi... ele quis
dizer "freezar'' Ai, ai... Essa palavra
deve ser prima de "startar"

Isso sem contar a pronúncia so

frível de alguns desses modernosos.
Os verdadeiros metrossexuais da

língua portuguesa.
,

Não sou purista e muito menos

xenófobo. Gosto de muita coisa que
vem de fora. Sei que muitas pala-

,

vras, desde sempre, incorporaram
se muito bem ao nosso vocabulário,
vindas da França, da Espanha, das
Arábias e mesmo dos países de lín

gua inglesa. Algumas são tão pecu
liares que traduzir soaria estranho.
Mas não precisamos inventar moda

quando já existem palavras com
. significado claro em nossa língua.
Ou não sabe falar português, cara
pálida?Vai procurar um dicionário.

No final das contas, fico' aqui
pensando com meus botões: num

país em que algumas pessoas
elevam sertanejo furreca a nível
universitário não dá para esperar
muita coisa mesmo...

Estelionato

Golpista preso enganou sete

pessoas em Iaraguá do Sul
O homem preso pela Polícia

Militar por estelionato causou

prejuízos em sete vítimas de Ia
raguá do Sul. O valor do prejuízo
ainda não foi calculado, mas se

gundo o delegado Leandro Mioto
Ramos pode ultrapassar os R$ 20
mil. O suspeito foi detido na se

gunda - feira na cidade acusado de
praticar o golpe do carro financia
do. Um comparsa dele avia sido

preso em Balneário Camboriu.

Segundo o delegado, o sus

peito detido, Celso Lourenço
Alves, de 25 anos, comprava
carros financiados usando che

ques falsificados e boletos adul
terados para garantir a quitação
das parcelas. A vítima recebia os

documentos falsos e entregava
as chaves do veículo ao golpis-

ta, que se apresentava como o

nome falso de Leonardo da Sil
va. Quando percebia o golpe, a

vítima já havia perdido o carro e

continuava com as parcelas do
financiamento para pagar.

No momento em que foi

capturado pela PM, o suspeito
tinha dois boletos bancários
autenticados de forma fraudu
lenta. De acordo com o delega
do Ramos, a falsificação seria
feita em Balneário Camboriu,
assim como a compra e o des
manche de veículos:

O grupo de estelionatários
conta com ao menos outras qua
tro pessoas, ainda não identifica
das. Uma mulher, já reconhecida

pelas vítimas, não foi encontrada
ontem e está foragida.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATNA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 380-Centro

89251-201-JARAGUADOSUL-SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDfD\L DE INTIMAÇÃO DE PROI'PSTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:
Apontamento: 209863/2012 Sacado: ALEXANDRE PACHECO SIMM Endereço: R,HENRIQUE PlAZERA,230 - CENTRO -

JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: EQUIMOV EQUIPAMENTOS IND.E REPRES.ITDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo:
4004 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 543,11 Data para pagamento: 23 de maio de 2012Valor R$24,25 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 494,70 - Juros: R$ 1,15 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 209894/2012 Sacado: c.J DISTRIBUIDORA ITDA ME Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL 165 - CZER-·
NIEWICZ - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89255-290 Credor: ROCHA MONT REVENDA PROD CONSTA SECO ITD Porta
dor: - Espécie: DMI - N° TItulo: 1985001- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 353,06 Data para pagamento: 23 de maio
de 2012Valor R$24,29 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 299,86 - Juros: R$1,19 Emolumentos: R$11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 209873/2012 Sacado: CINDER COMEROO E TRANSPORTES ITDA Endereço: RUA JOAO JANUARIO
AYROSO 2185 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-100 Credor: LYNX TECNOlDGIA GPS ITDA ME Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: SOO0000273 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 122,32 Data para pagamento: 23 de maio de 2012Valor
R$23,51 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 69,90 - Juros: R$ 0,41 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 209749/2012 Sacado: CONFECCAO SR ITDA ME Endereço: R DOMINGOS SANSON 150 - Jaraguã do Sul
SC - CEP: 89256-180 Credor: BANCO SAFRA S/A Portador: ADAR IND COM !MP EXP ITDA Espécie: DMI - N° TItulo:
458248401- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 411,03 Data para pagamento: 23 de maio de 2012Valor R$24,76 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 355,80 - Juros: R$ 1,66 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 16,27

.

Apontamento: 209713/2012 Sacado: CONFECOES PRlSCILA ITDA Endereço: RUA TAROSIO OUVEIRA MOJ:Th 129 -

Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89260-160 Credor: IND TEXI1L APUCARANA ITD Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 389-
2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 182,74 Data para pagamento: 23 de maio de 2012Valor R$24,31 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 125,58 - Juros: R$ 1,21 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 209667/2012 Sacado: JOAO RAUL MAREZANA Endereço: RUA FRANCISCO DUTRA 659 - Iaraguã do Sul
SC - CEP: 89255-803 Credor: lNFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo:
0186796011- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 221,83 Data para pagamento: 23 de maio de 2012Valor R$24,23 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$162,44 - Juros: R$1,13 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 209844/2012 Sacado: KAROISA UDA ME Endereço: RUAWAlTER MARQUARDT 3050 SAlA 02 - BARRA
00 RIO MOlliA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: TEXTIL S S ITDA ME Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 5006249-
01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 550,36 Data para pagamento: 23 de maio de 2012Valor R$25,60 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 500,60 - Juros: R$ 2,50 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 209934/2012 Sacado: LC EMBAlAGENS ITDA Endereço: RUA JORGE CZERNIEWICZ 590 GALPAO 09/10 -

JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89255-000 Credor: WIAL COM !MP EXP TERM ITDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
2633-02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 22.429,99 Data para pagamento: 23 de maio de 2012ValorR$75,18 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 22.322,78 - Juros: R$ 52,08 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 209897/2012 Sacado: NUTRTTIVAALIMENIDS ITDA Endereço: RUA JOSETHEODORO RIBEIRO 3lO - JA
RAGUADO SUL-SC - CEP: 89258-001 Credor: PARATI SA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 1326214 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 178,92 Data para pagamento: 23 de maio de 2012ValorR$23,39 Descrição dos valores: Valor do título:
R$125,87 - Juros: R$ 0,29 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 207155/2012 Sacado: OSMAR ANDRE MARLOCH PAUli Endereço: RUA MARIAVERGlNIA DOS SANTOS
CRISTOFOLlNI 105 - ESCOLlNHA - GUARAMIRIM-SC - CEP: 89270-000 Credor: GRAITOFAC FOMENlD E ASSESSORIA
COMERCIAL ITDA Portador: - Espécie: CH - N° TItulo: 000137 6 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.879,55 Data
para pagamento: 23 de maio de 2012Valor R$148,96 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.697,00 - Juros: R$125,86
Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução. R$23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 209899/2012 Sacado: RICARDO RODRIGUES CRUZ Endereço: RUA JOSE TEODORO RIBEIRO 1401
APID 102 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor: BANCO PANAMERICANO S/A Portador: - Espécie: NP - N° TI
tulo: 46387373 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 4.125,43 Data para pagamento: 23 de maio de 2012Valor R$338,69
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.757,08 - Juros: R$ 315,59 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 209950/2012 Sacado: SYPNEY CIPRIANOVICENTE Endereço: RUAVENANOO SILVA PORTO 243 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89252-230 Credor: JAIME NUNES DA SILVEIRA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 18521 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 377,44 Data para pagamento: 23 de maio de 2012Valor R$24,52 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$ 328,76 - Juros: R$1,42 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 209902/2012 Sacado: TRANSPORTADORA E INCORPORADORA BALDO Endereço: RUA RElNOLDO RAU
60 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-600 Credor: COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTA
DO SA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1056905 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 929,77 Data para pagamento:
23 de maio de 2012Valor R$24,56 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 881,05 - Juros: R$ 1,46 Emolumentos: R$11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96 .

-----------------------------------,------------------------_------_--------------------------------------------------------------------------
Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 23/05/2012. Iaraguã
do Sul (SC), 23 de maio de 2012.
Tabelionato d� Protesto Griesbach - Total de títulos publicados: 13
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se Jaraguá
O rugido das ferinhas
do projeto Bebê Leão

I

Trabalho de iniciação é sucesso e já atende
cerca de 40. crianças nas manhãs de sábado

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

E�:s têm entre 3 e 5 anos, mas

ja se comportam como cra

ques consagrados dos grama
dos. Todos os sábado vestem a

camisa de seu clube do coração
e se encontram no Estádio do

Botafogo, no projeto Bebê Leão.
Fora do campo, os pais aprovei-'
tam o tempo livre para conver

sar, nunca sem desgrudar os

olhos de seus pupilos.
Lançado no início deste ano,

o projeto Bebê Leão não almeja

formar craques. Com um enfo

que social, objetiva promover
uma iniciação esportiva atra

vés de brincadeiras. "Queremos
que as crianças venham aqui
para brincar, para ter momen

tos de diversão", informa o pre
sidente do Sport Club Jaraguá,
Valdemir da Silva.

Outro objetivo do clube é
formar uma massa de torce

dores para o futuro e o projeto
Leão Bebê é parte importante
neste processo de fidelização à
marca do Iaraguá, Por este mo

tivo, é gratuito e aberto tanto'

para meninos, como meninas.
As aulas são ministradas pe

los professores Rafael Rocha e

Gilberto Gesser, sempre aos sá

bados, a partir das 9h. As inscri

ções podem ser feitas no local.

Profissional

No futebol profissional, o

Iaragua anunciou o emprésti
mo do meia Zé Vitor ao Cam
boriú (SC). Lá, ele disputará
o Campeonato Catarinense
Sub20 e a Copa Santa Catarina,
antes de retornar ao Leão do
Vale para a Divisão de Acesso.
"Será uma grande oportunida
de para ele adquirir experiên
cia", acredita Da Silva.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!
.

DESDE PEQlJENOS Mais do qh� jogadores, projeto visa formar torcedores

Juventus

Chegou a "Fidelidade Premiada"
O Grêmio Esportivo Ju

ventus deu início ao projeto
"Fidelidade Premiada", criado

pela diretoria de Marketing e

Relacionamento para garantir
a sustentabilidade do clube du
rante todo o ano e não só nos

períodos de competição.
A primeira empresa que

aderiu à iniciativa foi o Posto

Amizade, localizado no Jaraguá
Esquerdo. Pelo convênio, 2% do

valor gasto pelo torcedor - de
vidamente identificado com a

carteirinha de sócio - será re

vertido para o clube.
"O torcedor chegará no Pos

to Amizade e fará sua compra.
Um cupom fiscal será emitido
em nome do Juventus e todo
mês acontece o acerto. Na pró
xima etapa do projeto, ele po-

.

derá trocar este cupom fiscal

por ingressos. e descontos em

produtos oficiais", informa o

presidente Ierri Luft.
Luft admite que inicialmen

te é impossível mensurar o re

torno da ação, mas acredita que
o torcedor comprará a ideia e

começará a dar preferência às

empresas conveniadas. "É uma

autêntica parceria de ganha
ganha, onde todas as partes en

volvidas 'se beneficiam de algu
ma forma", completa.

Coroa Bom de Bola

Três vezes Kiferro
Uma vitória apertada por 4 a 3 rendeu - pelo terceiro ano

consecutivo - o título de campeã do Campeonato de Futebol
Sete Sênior à Kiferro. Na final, realizada no dia 18, o azulão da
Vila Lalau bateu os Galácticos/Fixsul, também pela terceira vez

consecutiva. Na preliminar, a Tomazelli Têxtil venceu o Cruz de
Malta por 3 a 1, ficando com a terceira colocação. O artilheiro
foi Sandro Luiz Schmitt, o Tôto, dos Galácticos. A defesa me

nos vazada foi a da Kiferro, com 12 gols sofridos. O campeonato
promovido pela FME contou com dez equipes, 24 jogos e 179

gols, uma média de 7,45 tentos por partida.
MARCELE GOUCHE/OCP

L

TRICAntlJJ?>EÕES Pela terceira vez a Kiferro
venceu os Galácticos na tinal

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo

Escolare1!i tebol

Na areia,
deu Açucena

JESC15a
17anos

Com 253 atletas e 16 es

colas, a fase municipal dos

Jogos Escolares de Santa Ca
tarina para atletas de 15 a 17
anos foi realizada entre sexta

e domingo. O evento, promo
vido pela FME, contou com

disputas nas modalidades
de basquete, futsal, voleibol,
tênis de mesa e xadrez. Os'

campeões se classificaram

para a fase microrregional.

Nem a leve chuva e o vento

frio foram capazes de desani
mar o público que marcou pre
sença na final do 40 Campeo
nato Guaramirense de Futebol
de Areia Adulto Feminino (Tro
féu Timoteo João Pinheiro),
no domingo, dia 20. A grande
campeã foi a equipe Açucena,
que venceu as Malukinha's do
Lion por 5 a 3, comemorando
o bicampeonato.

Parades Futsal

Sub17 joga
em casa

rto

Medalhas

noParajesc
o paratlera guarami

rense Iadiel Ouriques.' da

Conceição, de 18 anos, con

quistou três medalhas de
ouro nos 30 Jogos Escolares

,

Paradesportivos de Santa
Catarina (Parajesc). A com

petição foi realizada em

Brusque, J}os dias 17 e 18 de
maio. Conceição competiu
na modalidade de atletis
mo, vencendo as provas de
400m, 100m e 1.500m.

As garotas da equipe Gra

meyer/STIV/FME de futsal
sub17 entram em quadra
amanhã e quinta-feira, pelo
Campeonato Catarinense da

categoria. Na Arena Iaraguá,
enfrentam adversárias de
Curitibanos (quarta, 15h30),
Concórdia (quintà,. 10h) e

Florianópolis (quinta, 16h).
Valmir Lima dos Santos,
o Fio, comanda o time na

competição..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




