
ReaJuste salarial
Votação de projetos é adiada
o vereador de Massaranduba José Osnir
Ronchi (PP) retirou da pauta as propostas
que preveem as remunerações do Executivo
e do Legislativo para 2013. Página 6

Juwntus
Tricolor tem novo goleiro
Com apenas 25 anos,Wanderson Silveira
Gomes chega do Olaria (RJ), trazendo na
bagagem cinco títulos, sendo três deles de
Campeonatos Brasileiros. Página 17

Feira do Livro
Palestraatraiu 400 crianças
Alunos de várias escolas foram ao evento

para prestigiar a premiada escritora Roseana
Murray, que contou um pou<:o sobre sua

vida e o início da carreira. Páginas 4 e 5

EDUARDO MONTECINO

Casas viram pontos de drogas
Residências no bairro Vieira, em Jaraguá do Sul, interditadas depois das chuvas de
2008, são ocupadas por usuários de entorpecentes. Moradores exigem providências.

Página 14

Brasil Sul
10 Encontro acontece

do dia 14 a 16 de junho,
em Jaraguá do Sul.
Lourival Karsten

Página 2

"
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Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

BNDES
1\ Jfuito concorrida a plenária especial da
1VlAcijs/Apevi, que contou com a presen
ça da Silvia Maria Guidolin. Ela representou o

Banco Nacional de Desenvolvimento Econô
mico éSocial (BNDES) e apresentou os princi
pais produtos do banco voltados para o finan
ciamento dos investimentos das empresas.
O BNDES é um forte parceiro em especial das
indústrias nacionais, desempenhando o pa
pel de financiador dos produtos, tanto para

W'fI/lt1w"ocorrejodopovo"�:om.br

os clientes nacionais, como internacionais,
As diversas linhas podem financiar desde a

compra de um computador como uma plan
ta industrial inteira e com juros que variam
de 0,46% a 1,07% ao mês, dependendo do in
teresse. Sem dúvida, um importante parceiro
para as empresas nacionais, que nos últimos
anos têm assumido um papel cada vez mais
importante no financiamento dos grandes
empreendimentos.

PIB
O ministro da Fazenda Guida Mantega admite que a prévia
do PIB no primeiro trimestre deverá apontar números
decepcionantes - crescimento entre 0,3% 'e 0,5% - mas
garante que já está havendo uma aceleração. Com três meses
- na verdade cinco - já perdidos, não seria nem saudável para
a economia uma aceleração tal que fosse possível alcançar
3,5% no acumulado do ano. Carro 1.0 não será suficiente.

s,tão
As inscrições para o Congresso da Expogestão 2012
com preços especiais vão até hoje. Existem valores
diferenciados para planos individuais, corporativos
e universidades, além de condições diferentes para
entidades parceiras. Informações e inscrições no site

www.expogestão.com.br ou pelo telefone 3451-5656. A

Expogestão será realizada entre os dias 11 e 15 de junho,
no Centreventos Cau Hansen, em Joinville.

.

Cartão BNDES
Este produto tem taxa de juros
em torno de 0,97%. É uma
grande ferramenta. Tanto para
clientes como para fornecedores.

Segundo números divulgados.por
SilviaMariaGuidolin, em Jaraguá
do Sul existem 952 empresas que
·já possuem o cartão, com um

limite de R$ 52,9 milhões no total
e 137 fornecedores credenciados.
Nos últimos 12 meses, as

empresas locais realizaram 1975

operações, que movimentaram
R$ 20,8 milhões. Esse produto
está voltado para as micros e

pequenas empresas.

Terceira

força
Enquanto a Gol e aTAM
tentam reencontrar o

caminho do sucesso que
conheceram no passado, a
Azul de David Neeleman -

que fundou a Jet Blue dos
EUA - consegue avançar
aindamais com a fusão
com aTrip e assim alcança
mais de 14% do mercado
brasileiro e, voando aviões
brasileiros que são maioria
entre as esperadas 120

aeronaves no final de 2012.

Encontro
Brasil Sul
o lo Encontro Brasil Sul da
Micro e Pequena Empresa
e Empreendedor Individual
acontece dos dias 14 a 16 de
junho, em Jaraguá do Sul. Ele

proporcionará aos participantes
diversas palestras, workshops
e acesso a consultorias, além
da visita a duas empresas:
Weg e Sol Paraglíders, Uma
oportunidade que não pode
ser perdida e, de graça.

Dia nacional
de respeito ao

contribuinte
o coordenador do Núcleo de Jovens
Empreendedores Acijs/Apevi,
Fernando Chaves, comemora o

sucesso do evento que conseguiu
um espaço importante namídia
incluindo o Jornal do Almoço - e

661 assinaturas para o Movimento
Brasil Eficiente. Das 35 empresas
nucleadas, 25 se envolveram
diretamente com o evento e as

empresas parceiras também
puderam comemorar um aumento

em torno de 15% em suas vendas.

Unidades

meteorológicas
Confirmada a instalação de
diversas unidades meteorológicas
que monitorarão diferentes

parâmetros do clima noVale do
Itapocu, e a parte fundamental
que é a implantação e a

manutenção espera-se que
seja assumida pelaArnvali em
convênio com a Epagri.

Seminário
"

das Aguas
Discutir questões fundamentais /

para a gestão hídrica na região
será o tema do Seminário das

Águas, que acontece amanhã em
Schroeder. Objetivo é avançar
nas ações de sustentabilidade e

preservação da água.
PERÍODO

SELIC 9% 18.ABRIL.2012
................................................................................ . .

TR 0,020% 29.MAIO.2012
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, , ..

VALE5 36,60 ''dR: 1,39%
BVMF3 . 9,75 lh,88%'

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

POUP:ANÇA 0,5470 30.MAIO.2012

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 756
01 - 02 - 04 - 05 - 06
11 - 12 - 15 - 16 - 17
18 - 20 - 23 - 24 - 25

QmNA
SORTEIO N° 2908
13 - 17 - 21 - 48 - 62

.\

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT t- -0,58%
OURO q/Ui 0,04%

US$ 108,270
US$ 1556,250
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PREPARAÇAo PARA O DIA DO DESAFIO...

Do leitor

O PT voltará a ser fiel
aos seus princípios?

A atuação dos últimos anos do
PT de Iaraguá do Sul devenos fazer
repensar sobre a confusão política
provocada nos filiados. Foi sofrido
o nosso combate desde a ditadura
militar para construí-lo como um
instrumento de luta do povo tra

balhador. Portanto, é inaceitável
vê-lo tornar-se refém de raposas,
correndo o risco de ser tragado,
como Jonas, pela baleia, sem a

sorte de sair vivo do outro lado.

Quando o PT voltará a ser fiel
aos seus princípios? Por que hoje
ele é movido por interesses que
visam mera composição de car-'

gos? Por que o fisiologismo virou
govemabilidade?

Cansado de vê-lo descaracte
rizando-se por obra da obstinação
de alguns pelasmigalhas do poder,
tive avontade de abandoná-lo. Po
rém, escolhi travar o combate pela
resistência. Não se muda um par
tido estando fora dele.Aindaháno
PTmuitosmilitantes íntegros, fiéis
aos princípios fundadores e dis

postos a lutar contra a tentativa de

entrega da legenda para o poder
econômico que sempre adminis
trou para poucos. Não nos sujeite
mos à condição de vacas de presé
pio ou peças de rebanho, Digo isso
porque nenhum serhumano deve
trair a si próprio, se assim o fizer

perderá o respeito a si mesmo. A
história respeita os protagonistas
que não se deixam seduzir pelas
benesses do inimigo, ser cooptado
pormordomias, corromper-sepor
dinheiro ou função. É preciso re

cuperar a credibilidade do PT para
voltar a ser expressão dos movi
mentos sociais.

para fazer a omelete é preci
so quebrar os ovos. Mas não se

exige sujar as mãos. Aos que hoje
querem entregar os dedos, pois os
anéis já foram entregues faz tem
po, tenhamvergonha do que estão
querendo fazer, pois a história não
será piedosa sobre vossas inver

sões de princípios.

Luiz llemiqueOrtiz,
advogado trabalhista

Com,pal·tilhe a sua opblião. Escreva ...nos!
Enyie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Ela e omachão

Já me, prometi, cansativas vezes, não tocar mais
no assunto. Não consigo, não suporto ver mu-:

lheres anuladas por machos impotentes. Sim, re
conheço que quando uma mulher silencia a sua

vida, a sua carreira, quando renúncia ao "ser" para
manter-se casada e contentar o marido, ela faz
uma escolha. E canso de dizer que.nossa vida, nos
so destino resulta das escolhas que fazemos.

Ganhamos ao nascer a caneta do livre-arbítrio,
com ela vamos escrever os capítulos da novela da
nossa vida, somos, nessa novela, os protagonistas,
osmocinhos emocinhas, ou os vilões e vilãs de nós
mesmos. Mas tudo por nossa conta, Deus não tem
nada a ver com isso.

Pois bem, a história não é nova. Dia destes,
numa tevê, fizeram uma reportagem sobre pesso
as que um dia foram famosas, tinham espaço ga-'
rantido na televisão, e de repente sumiram. Aonde
andam? Por que sumiram?

Uma dessas mulheres contou sua história. Pre
servo-lhe o nome, ainda que a história seja pública.
Ela fazia novelas, bonita, espaço garantido, mas caiu
na asneira de se apaixonar por um sujeito inseguro,
um machão impotente, desses tantos e tantos que
andam por aí posando de caras sarados e campeões.
O tal campeão, na verdade, ex-campeão, campeão
coletivo, nada ganhou sozinho, proibiu, simples
mente proibiu que amulher desse andamento à car
reira. Por quê? Isso não foi dito, mas eu adivinho.

Uma mulher bonita, atriz, claro que mais cedo
ou mais tarde vai fazer cenas de amor numa nove

la, vai beijar e ser beijada, vai fazer cenas picantes
com uma cara jovem, bonitão, essas coisas. Um
marido inseguro não aceita isso e proíbe a mulher
de continuar a trabalhar em sua carreira. E ela, por
covardia ou ilusão de amor, aceita, silencia-se para

a vida e anula-se no nada da cama, cozinha e rou

pa a lavar. Podia fazer tudo isso e continuar sendo
uma profissional, mas aceitou a proibição. E o ma

rido?Ah, ele continua vivíssimo e aparecendomui
to. Elas são, muitas vezes, muito burras mesmo.

Ele
A notícia é pública, não interessa, todavia, o

nome domagistrado. Mas tenho comigo umanotí
cia interessante. Trata de um jovem magistrado, 30
anos, há um ano na profissão, renunciou à carreira,
regiamente paga, 24mil pormês, porque entendeu
que não era a sua área. Largou tudo e vai fazer o

que lhe faz feliz. Um homem corajoso. A maioria

que anda por aíatrás de uma aprovação namagis
tratura só quer a estabilidade, o status e o salário. E
o resto? - Ah, o resto, a justiça, é secundário ...

l'

Manchete
A manchete infeliz cruza-me a retina: - "Após

pacote do governo, preço de carros cai em até
10%". O que o povo, o povo pobre quer, é boa es

cola para os filhos, saúde para os carentes, ido
sos, crianças, e segurança pública para o operá
rio ir e vir em paz para o trabalho. Carros fazem

parte do interesse das empresas internacionais,
não nos ajudam em nada. Mas há safados posan
do de bonzinhos com o povo...

Falta dizer
Quem cala consente? Quando um canalha

não fala numa CPI ou um bandido diz que só vai.
falar em juízo, podemos ter certeza absoluta, o
canalha é culpado. Um inocente baba a sua ino

cência, grita, pula, não silencia. Ouviram bem,
canalhas em Brasília?

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

• Endereço: Av. PrefenoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

Os artigos e opiniões assradçs não retratam r�c�ssariarnent� � posicionamento do jornal, sendo de inteiraresponsablâdade de seus autores.
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Outra casa

Amenina quemorava nos livros
Palestra com RoseanaMurray
na Feira do Livro reuniu cerca
de 400 alunos emmomento de

,

descontração e aprendizado

JARAGUÁ DO SUL

Elisângela Pezzutti

A. escritora Roseana Murray empolgou as crian

I'lças que lotaram o auditório para assistir à
sua palestra "A cor da poesia", ontem à tarde: na
Feira do Livro. Em meio a poesias e brincadei
ras que facilitaram a interação entre a escritora e

a jovem plateia, formada por cerca de 400 alunos
de várias idades, Roseana contou um pouco de
sua história e de seus livros de contos e poesias.
Filha de judeus poloneses que vieram para o Brasil
antes da Segunda GuerraMundial, ela contou que
começou a ler assim que foi alfabetizada, por vol
ta dos 7 anos. Leu muitos contos de fadas e toda
a coleção do Sítio do Pica-Pau Amarelo. ''A_ minha
casa era um pouco triste e quando eu lia era como

.

se encontrasse outro lugar para morar. Eu morava
nos livros. O Sítio era aminha casa", declarou.

MARCELE GOUCHE

I'I"�
�

.�. �, 'Ue � m m 1I1Si&Ji.

ATENTOS Plateia interagiu com a escritora durante '� cor da poesia"

Sobre a poetisa
RoseanaMurray formou-se em Literatura e LínguaFrancesa em 1973, naUniversidade de

Nancy. Ganhou vários prêmios literários no Brasil e exterior. Entre eles, "O Melhor de Poesia",
da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIF), nos anos 1986, 1990 e 1997, eo Prê
mio APCA, daAcademia Brasileira de Letras, em 1990. Também recebeu o PrêmioAcademia
Brasileira de Letras em 2002 com o livro "Jardins" em parceria com RogerMello. Desde 1994

faz parte da Lista deHonra do I.B.B.Y. (Intemational Board on Books forYoung People).

o início da carreira

Primeira obra foi lançada em 1980
Roseana conta que, no começo, ela escrevia

.

para si própria e não pensava em ser escritora.

"Quando meu filho, André, era pequeno e ainda
não sabia ler, ele pedia para que eu lesse minhas

poesias para ele. Um dia, enviei meus textos para
a professora dele, que me mandou �m bilhete di
zendo que as poesias eram lindas, e foi assim que
acabei lançando, em 1980, meu primeiro livro in-

www.ocorreiodopovo.com.br

fantil, chamado 'Fardo de Carinho"'. Desde então,
Roseana lançou mais de 60 livros e é reconhecida
como a mais importante poetisa contemporânea
brasileira para crianças e jovens. Mas ela também
escreve para adultos e, neste mês de junho, lan
ça um novo trabalho: "Diário da Montanha", pela
editora Manati, que será voltado a este público.
AescritoranasceunoRiodoJaneiro eatualmentevive

em Saquarema (Rf). Tem dois filhos - um é músico e

outro chefe de cozinha.Comcadaumdeles fezum li
vro: "Caixinha demúsica" e "Poemas e Comidinhas".
A aluna do 6°ano da Escola JUlius Karsten, Chaye
ne Larissa Maximilian, 11 anos, assistiu à palestra.
"Gostei das histórias que ela contou", afirmou a es

tudante, que diz que gostamuito de ler e já conhe
cia o poema ''A_ casa séria", de autoria de Roseana.
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Crianças aprendem sobre
o folclore brasileiro

disse que gostou de aprender mais sobre o nosso

folclore e citou o boi - tatá, que também chamou a

atenção da colega Priscila .de Paula, 7 anos. "Eu sei

que lendas são histórias inventadas, mas tem gente
que acha que é de verdade", comentou Priscila

Alunos do segundo ano da Escola Rodolpho
Dombusch foram assistirCiranda deXita, que trou

.

xe contos e cantigas do folclore brasileiro. A apre
sentação de Bel Bandeira faz parte daMaratona de
Contos do Sesc. Larissa dos Santos Boita, 7 anos,

OPÇÕES Após a palestra, crianças aproveitaram para ver os livros à venda

Lançamento
Mais atrações

A programação de ontem também in
cluiu o lançamento do livro "Tatuí - O

Príncipe dos Palmitos", com Humberto
Soares, de Joinville, bate-papo e sessão

de autógrafos com o escritor jaraguaense
Daniel Ricardo Behnke, e apresentação do

espetáculo "Vende-se poesia", com a Cia.
Avenida Lamparina.

com bOa. Apelante de Itajdí (Maratona de
contos do Sesc. A partir dos 6 anos.

, • 19h - Espetáculo "Baião de dois", com o grupo Panacéia, de São
Bento do Sul (Maratona de Contos do Sesc).

• 20h - Escritor em pauta: a crônica na Intemet. Bate-papo com os

cronistas do site cronologicas.blog.com: Darwinn Harnack, Elyandria
Silva, ítalo Puccini, João Chiodini, Liandro Piske e Luciano de Aguiar.

• ,21h - Encerramento das cfívidcdes.

ambos lançados pela Companhia das Letras e

adaptados para o cinema.

É um dos roteiristas e desenhistas de quadrinhos mais aclamados
do país, com destaque para "Quando meu pai se encontrou com o

ET fazia um dia quente"
(Cio das letras) e "O dobro de cinco" (Devir).

• 19h - Enéerramento das atividades.

II 3 DE JUNHO{ DOMINGO
• 10h -Início das atividades.
• llh - Espetáculo "O enigma do amarelo",
com o Grupo Gats. Para todas as idades.

• 15h - Espetáculo "O patinho feio", com o Grupo
Gats. Para todas as idades.

• 16h30min - Escrever para crianças, com Ovídio Poli Jr.
Ovídio Poli Junior é graduado em Filosofia (USP), mestre em

Educação (USP) e doutor em Literatura Brasileira (USP).
Foi um dos finalistas do Prêmio Guimarães Rosa/RFI (Paris - 1(97)
e vem recebendo destaque em importantes concursos

e prêmios literários rrasileiros:
Paranavaí (2002), Paulo Leminski (2002/2005), Luiz
Vilela (2005), FLlPORTO (2095), Unicamp 40 anos (2006) e

Newton Sampaio (2006). Nascido em Campinas (SP), residiu
na capital paulista e em 2005 passou a morar em Paraty (RJ).
Organiza a programação literária da OFF FLlP (evento paralelo à
Festa Literária Internacional de Paraty) e ministra oficinas de criação
literária. Idealizou o Prêmio OFF FLlP de Literatura e é editor do
Selo OFF FLlP. Publicou a narrativa satírica O caso do cavalo

probo (edição do autor) e o livro de contos Sobre homens
& bestas (Anna�lume). Ovídio falará sobre seu último livro,
o infanto-juvenil "A rebelião dos peixes".

• 18h - Encerramento das atividades.

i)
'I .I)

II 2 DE JUNHÓ, SÁBADO
• 9h -IníciO das atividades.
• 10h às 13h -Intervenção "O palhaço amarelo",
com Rubens Franco, do Grupo Gats.

• 10h30min, llh30min, 13h e 15h - Espetáculo
"O rouxinol" com a Cio. Avenida Lamparina.

• 16h - Reapresentação do espetáculo "Baião de dois", com o

grupo Par;1Océia, de São Bento do Sul

�Maratona de Contos do Sesc).
• 17h- "Pó e bola: futebol, mulheres e literatura", com Xico Sá

'" Jornalista e escritor, Xico Sá é pura irreverência. Escreve para
os jornais Folha de S. Paulo, Diário de Pernambuco, Diário do
Nordeste, O Tempo e Correio da Bahia. Participou durante quatro
anos a bancada do programa Cartão Verde da TV Cultura, e
integra parte da bancada do Saia Justa, programa exibido pelo
canal a cabo GNT e capitaneado por Mônica Waldvogel.
É autor de "Chabadabadá" (Record), "Modas de
macho e modinhas de fêmea" (Record) e "Divina comédia da
famq" (Record).

• 18h - Quadrinhos, cinema e literatura, com
Lourenço Mutarelli

Lourenço Mutaréll.i, nascido em São Paulo, em 18 de abril de
1964, é autor dos romances "O cheiro do ralo" e "O natimorto",

personagens "O menino maluquinho", "Saci Pererê" e "Mãe Docelina"
conquistaram gerações.

• 14h15 e 15h - Espetáculo "O menino maluquinho",

www.ocorrelodopovo.corn.br
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alarde
Parece que os líderes

cornunirários que
'

diziam querer
'cortar a cabeça da.
preside Ujam .

,

"I � ,I r

'(União!
.

, , anes
I I" ,._- I',,,:,i;� ,I' ",

das Assoçiações de
Moradores)', a.Andréa
Ziehlsdorff, recuaram
devido ao pleito

,

eleitoral-
�

fácilcriticar
•

I 9"tr
j

!(iifíê
,

/,.',

convocar o secretário

para participar de uma
sessão do Legíslatívo,
Andréa, pi�sidente tia "

• I�, '

. rll 'I :
1 ,

,/ II

Ujam, se reuniu com o

parlarneriiár ontem à
tarde na Câmara, para
tratar sobre o assunto.

Férias do

Legislativo
Já com parecer
favorável das comissões

permanentes da Câmara
deVereadores de
Massaranduba, o projeto
que prevê a redução do

período de recesso dos

legisladores - passando
'dos atuais dois meses

para um - pode ser
votadona sessão de
'amanhã. A.

l�lle á�t
intern6

Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

www.ocorreiodopovo.com.br

3275-0065

TAC das
creches
UmTAC (Termo de Ajustamento
de Conduta) que prevê a

criação de vagas nos centros
de educação infantil de
Guaramirim foi firmado pela a

promotora de Justiça, Bárbara
Elisa Heise, a secretária de
Educação, MarleiVacaro e

o prefeito de Guaramirim,
Nilson Bylaardt naúltíma
segunda - feira. Segundo dados
do Ministério Público, hoje
estão na fila de espera 394

crianças. Com o compromisso,
o governo precisa criar esse
número de vagas para atender,
crianças de zero a cinco anos
até o dia Iode junho de 2013. O

descumprimento implicará em
multa diária no valor equivalente
a um salário mínimo.

Salários em discussão

Duas propostas da Mesa Diretora
da Câmara de Massaranduba que

determinam os valores dos salários do
Executivo e do Legislativo para o próxi
mo mandato, em 2013, foram retiradas
da pauta na sessão da última segunda
feira. O vereador José Osnir Ronchi (PP)
pediu vistas às matérias e deve apresen
tar emendas na próxima semana.

Um dos projetos prevê o aumento

de 45,63% sobre o salário do prefeito
e vice, e 71% a mais nas remunerações
dos secretários. E o outro mantém o

valor de R$ 3,3 mil para os salários dos
nove parlamentares.

Ronchi questiona: "Por que aumen

tar o salário do Executivo e não dos

parlamentares? Já se passaram três
mandatos sem elevar o valor, apenas a

inflação". O vereador estuda a argumen
tação que será apresentada. "VOu pen-

sar em uma proposta para melhorar o
salário dos vereadores com pelo menos

R$ 500 amais", afirma.
"Sobre o percentual para os secre

tários, acredito que pode ser mantido,
porque hoje' há muita dificuldade para
contratar especialistas para o governo
com o atual salário oferecido. Quanto
ao salário do prefeito e vice, é preciso
analisar melhor".

Hoje, omandatário recebe R$ 10,792,
vice ganha R$ 4,7 mil e os secretários
embolsam R$ 4,761 mil. O salário dos
vereadores é de R$ 3,332mil. Para o pre
sidente da Câmara, Píer Gustavo Berri

(PMDB), não há necessidade de aumen
tar a remuneração dos parlamentares.
"Já os salários do prefeito, vice e secretá
rio estão defasados e precisam ser atua

lizados' principalmente pela importân
cia dos cargos", enfatiza.

f'

DIVULGAÇÃO

el'em as mu eres?
Na próxima sexta-feira, a pré-candidata amajoritáriaNiura
Demarchi (PSDB) terá o resultado emmãos da pesquisa "0 que
querem asmulheres para Iaraguá do Sul?" realizada pelo partido.

GUM·
...•� ,,"... ,.�,�, ... '"

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRClsc: 006269/0

Agendado
Amanhã, às 8h, no Salão

Paroquial da Igreja São

Sebastião, será realizado o 10
Fórum Regional dos Direitos
da Pessoa com Deficiência.

Na Feira do Livro
Ontem na Feira do Livro de Jaraguá do Sul, o
vereador Jaime Negherbon (PMDB) recebeu a

garantia do secretário da Educação da Prefeitura,
Sílvio Celeste, de que um centro de educação
infantil será construído no bairro Rio Cerro. "Na

verdade, eu sempre venho cobrando mais creches
nos municípios", destacou o peemedebista.

Reunião do PMDB
o PMDB de Jaraguá do Sul promoveu no
bairro Amizade a terceira reunião para levantar
as prioridades do município que serão

incorporadas no plano de governo do partido.
Ao todo, serão realizadas dez encontros,
sempre nas segundas- feiras e quintas-feiras.

"

Pessoal, fique atento para gestores
que apenas deixam para fazer

obras no último ano do mandato.
Isso mostra claramente o quanto
eles realmente se preocupam com a

populaçãO', apenas querem fazer algo
no final para serem bem lembrados.

Do engenheiro de Jaraguá do Sul
OSIDa:r Güntbex' no Grupo Café

Pensante, do Faeebook.

\

Corrigindo
O pré-candidato Dieter Janssen (PP) nunca
concorreu a prefeito, apenas duas vezes a

deputado. Quem concorreu cinco vezes a

Prefeitura foi o ex-deputado Dionei da Silva (PDT).
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IIRTISTAS Laura A1varez é atriz e cantora e Diego Acosta
tem carreira intemacional como baterista e percussionista

Música

Tango argentino
hoje na Scar

Duo é formado por Diego Acosta e Laura Alvarez

ÜespetáculO lias clássicos do

tango argentino" apresen
ta obras de compositores que
imortalizaram o tango em todo o

mundo, que chegam agora à re

gião no duo de piano e voz.

Duo formado por Diego
Acosta e Laura Alvarez se apre
senta no Teatro do Centro Cul
tural da Scar, de Jaraguá do Sul
nesta quarta-feira, às 20h.

Tudo começou em 2009

quando a dupla conheceu a co

leção de tango das famílias dos
dois artistas. A dupla DiegoAcos
ta e LauraAlvarez se encanta por
algumas das obras e decide ini
ciar um projeto para a interpre
tação de peças clássicas e outras

não tão conhecidas.
IIpOUCO a pouco notamos

que nos atraíam tangos não tão

conhecidos e que escolhíamos

tangos antigos, de 1920 ou 1930.
Também escolhemos as letras,
com os personagens e as histó
rias que as habitam. Nestes con
tos que nos conectam com avida
de nosso passado e que nos de-

mostram que muitas' coisas vol
tam a ocorrer, somente devemos
alterar os nomes de seus prota
gonistas' e, claramente, a data do
acontecido", assinalam.

Na pesquisa, foram loca
lizados tangos clássicos, mais
conhecidos do público, mas en
fatizam que não foram estes os

responsáveis por desencadear a
paixão, confirmada a cada show,
a cada ensaio ou encontro com

o que definem como "som parti
cular chamado tango".

O show, dizem, nasceu do

desejo de encontrar uma mú
sica com a qual se sentissem

identificados, "umamúsica que
nos permitisse agregar nossa

marca, nossa forma de sentir.
No tango pudemos ver imagens
da nossa vida, recordações pró
prias e emprestadas". �

Sobre os artistas

Diego Acosta tem uma car

reira' internacional como ba
terista e percussionista, tendo

tocado e trabalhado com di
ferentes formações. Ingressou
no Conservatório da cidade de
Buenos Aires Astor Piazzolla

para começar sua carreira

como pianista clássico, obten
do o título em Trajetória Artís
tica Profissional. Simultanea
mente estudou com Ricardo
Nolé, reconhecido pianista no

âmbito damúsica popular. Atu
almente cursa a carreira de tan

go e folclore no Conservatório
. Manuel de Falla.

Laura Alvarez é atriz e can

tora. Começou a carreira como

uma brincadeira na escola se

cundária e logo decidiu que sua

paixão era atuar e quis estudar
commais profundidade, ingres
sando no Conservatório Nacio
nal de Arte Dramática em 1999.
Desde 1995 realiza espetáculos,
tanto teatrais como musicais.

Ingressos no valor de R$ 20
e R$ 10 (meia), podem ser ad

quiridos na secretaria do Cen
tro Cultural. Informações pelo
telefone (47) 3275-2477.

Larissa foi assistir
a apresentação

"Nocaute" de Marcelo

Manstield, dia 27, na

Scar, e aproveitou para
registrar o momento ao

lado do humorista

Andrey Erwino Garciã
completou dois meses de
vida, no dia 28, fazendo

a alegria do papai
Charles, da mamãe
Zuleica e dos manos

Augusto, AIlan e Allicia

Alceu Oldenburg
comemorou aniversário

dia 29 e retmiu os

amigos no dia 26

para uma a1egTe
confraternização.
A esposa Cassia,

familiares e amigos
desejam felicidades

LorayneMaila
Kida Engebnann
completa 12 anos

hoje. Quem deseja
muitas felicidades
e muitos anos
de vida é sua
mãe Cristiane,
sua avó Elvira
e o avô Carlito

Engelmann. "Te
amamos muito!"

Rosali e Cerilo Urban completam 25 anos de .

casamento hoje. Quem deseja felicidades ao casal
pelas Bodas de Prata e que esse amor continue por
muitos e muitos anos são os 11lhos Lucas e Dinara.

"Pai e mãe amamos muito vocês!"
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Previ ã
Fonte: Epagri e Tempo Agora

o Te:mp.
Canoinhas
...
14° 23°

São Miguel
do Oeste
...
170 21 ° Joaçaba

...
13° 22°

Frente fria
chegaaSC
Tempo instável com chuva
e trovoadas do Oeste ao
Litoral Sul devido a chegada
de uma frente fria. Nas
demais regiões, as nuvens
aumentam e há condição
de chuva no decorrer
do dia. Atenção: a chuva
deve ocorrer de forma
mal distribuída, podendo
ocorrer pontuais maiores
especialmente nas regiões
mais próximas ao RS.
A temperatura diminui.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada

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

vento favorável
• 12h Vento não favorável Nordeste 12km/h
• 15h Vento não favorável Oeste 11 km/h

de possibilidade
12km/h de chuva.

80%
• 18h Vento não favorável Leste

Fonte: www.venlosbrasil.com.br

:mr

Eu tinha tudo
Dois amigos se encontram em um bar. Após algumas cervejas, um deles

começa a chorar desesperadamente. Preocupado, o outro pergunta:
- O que aconteceu? Está tudo bem?
O sujeito tenta se acalmar e responde:

•

- Eu tinha tudo, sabe? Estava com dinheiro, uma casa bonita, um carro

extraordinário, o amor de uma lindamulher... Era tão feliz! De um dia para
o outro, tudo se acabou. Não tenho mais nada!
- Mas o que aconteceu? - pergunta o amigo.
- Minha mulher descobriu tudo e pediu o divárcio.

Q
aca
""
::::I
_'

Q
cn

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.

Mafra
.. .
140 230

�JOinville'. �o�o
Jaraguá do Sul
...
18° 27°

Rio do Sul
.. .
15° 230

Blumenau
.. .
19029°

Florianópolis
.. Ji..
17028°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Leve um
guarda-chuva.

/

São Joaquim
...
120 170

Orteíüma
...
XO XO CHEIA 4/6

AMANHÃ
MíN: 15°C
MÁX: 21°C

SEXTA
MíN: 13°C
MÁX: 20°C

SÁBADO
MíN: 12°C
MÁX: 22°C

MINGUANTE 11/6

NOVA ·19/6

São I'r ncisco do Sul
• Preamar
• 11hOB: 1,5m
• Baixamar
• 6h21: O,3m
• 20h: O,4m

Florianópolis
• Preamar
• Oh02: O,9m
• 9h09: O,9m
• Baixamar
• 5h13: O,4m
• 17h39: O,2m

Imbituba
• Preamar
• 11 h23: O,5m
• Baixamar
• 4h49: 0,2m
.17h11: O,lmCRESCENTE 27/6

HORIZONTAIS
1. Corpo de pessoa falecida
2. Tipo de vidro que resiste a altas temperaturas
3. Orgaoização do Tratado do Atlântico Norte / Pedra se

mipreciosa esverdeada
4. Característica de quem é esperto, ladino
5. Forma reduzida de interjeição nordestina que exprime

espanto, surpresa ou desdém / Advérbio que significa
aqui está!

6. O mais meridional dos países escandinavos
7. Sucessão de acontecimentos que constituem a ação

de uma obra de ficção
8. Impedido de entrar
9. Som que perturba os ouvidos
10. Sigla do estado de Canoas / As três ultimas vogais /

Interjeição própria para espantar aves
11. Um torneio esportivo que admite amadores e profis-

sionais / Que não é bom
12. Milícia montada
13. Forte afinidade / Relação Anual de Informações So-

10ciais,

VERTICAIS
1. Cada uma das divisões que constituem uma casa /

Livre permuta de uma coisa por outra
12

2. Carro de praça / Mensagem eletrônica não solicitada,
"Iageralmente indesejada, enviada em massa para mui-

tos endereços eletrônicos ao mesmo tempo
3. Dar ares, fingir / O político boliviano Morales, atual

presidente de seu país
4. O produtor italiano De laurentis, de "Veludo Azul" /

Destruir de maneira irreparável
5.0

baroscópio "demonstra a sua pressão I Reunião dos as

suntos a serem discutidos em seminários, congres
sos etc. de diversas naturezas

6. Uma revista semanal de grande circulação no Brasil
/ Sazonar

\
7. Que excede os limites' do justo ou do conveniente /

Outro nome dó berne, larva de uma mosca, que se

desenvolve por baixo da pele da vítima (homem ou

animal)
8. Departamento Estaduál de Investigações Criminais

(SP) / Treze, em algarismos romanos

9. Falta de graça, de vivacidade, de espírito / Santo, filó
sofo e teólogo que teve grande importância na cristia
nização da herança filosófica aristotélica,

Tábua
das marés Itajai

• Preamar
• 9h29: O,Bm
• 23h59: 0,9m
• Baixamar
• 4h59: O,3m
• 17h27: 0,3m

2 4 8 96 73
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;�.Universo T Não dispense
um convite!

Elijane Jung universotpm@oco�eiodopovo.com.br

Retratos da Vida
11ma amiga memostrou o bofe que arranjou pela internet.Dei aquela olhada e disse:
U "Uaul". O cara boa pinta, estávelfinanceiramente, com um papo decente e todas as

palavrinhas escritas corretamente. Pronto!Era o que ela precisava!Pediumeu conselho,
dei o aval e ainda sugeri: "Se não quiser, passa para mim". No dia de conhecê-lo, lá vai
minha amiga no salto, toda linda e cheia de amorpara dar. E dá de cara com um sujeito
totalmente diferente do quemostrava afoto, vestido com uma calça social destoante e

camisa superesportiva... Quando a encontrei ela estava toda chorosa, falando sobre a
propaganda enganosa, sobre a injustiça de estar tão linda para nada... Eaíapontao
dedo paramim egrita: "Pode pegarl": Eu hein! Quero não, adoro estar so�inha...

Divã com r

Andréia Babr
Onde trabalha e o que
faz: Studio FM, assistente
de produção artística. Eu
sou: uma pessoa simples,
que adora fazer festa com
os amigos e é chamada
de louca ultimamente.
Homens são: cafajestes
por natureza. Mulheres
são: o bicho mais
complicado da natureza.
Semeu relacionamento
fosse um ritmo seria:
rock'n roll, com certeza!

Desço do salto quando:
fazem tempestade num .

como d'água. Parame
ganhar basta: ter atitude
e me fazer rir. Se eu fosse
celebridade seria: nunca
parei pra pensar nisso,
gosto mesmo é de ser

eu e pronto, mas uma
graninha a mais ia bem!

. . Roubaria o closet de:
Juliana Kosso (vocalista
do Velhas Virgens). Muy
sexy! Meu coração bate mais forte quando: sinto que sou

rodeada de pessoas que gostam de mim, simplesmente
pelo que sou. Eu sou ótima em: rir de mim mesma. Eu
sou péssima em: jogar sinuca. Uma noite perfeita pede:
amigos, cerveja e muito rock'n rolI! Um casal apaixonado
precisa: respeito e companheirismo. Com 50 reais eu:

passo muito bem o meu final de semana! Co:t;J1 1 milhão'
-de reais eu: acertava a minha vida e investia em algum
negócio próprio, talvez um pub para a cena underground..

............................. � :

Responde quem sabe:
P: Ouvi dizer que as sobrancelhas grossas estão voltando com

,. força. Tenho a sobrancelha bem grossa, mas hámuito tempo
desenhei ela bem fininha. Como consigo voltar a tê-las mais
espessas? (Graziele)

R: Bom, as sobrancelhas fininhas já ficaram para trás, agora
realmente a tendência são as mais grossas. No caso de quem
deixou elamuito fininha, o jeito é ter paciência e ir deixando
ela crescer. Vale visitar um profissional e pedir como disfarçar
usando lápis de sobrancelha ou mesmo tintura específica para
a área. De qualquer forma, é bom fazer o acompanhamento
do crescimento dos fios com um profissional fia sua confiança.
(Soraia - Absoluta Massoterapia e Estética - Rua Guilherme
Dancker, 113, Centro. Fone: 9911-1081)

"

�. E a tr va
Pés cheios de calos, descascando e

com unhas maltratadas. Não dá pra
pensar que, por ser inverno, dá para
descuidar dos pés, só porque eles ficam
ali, escondidinhos sob os calçados r
fechados. Muito pelo contrário: é
preciso redobrar os cuidados para não
sofrer com os fungos e bactérias que
adoram um pé quentinho e úmido.
Se não secar bem os pés, usar lixas,
hidratantes e afins, fica treva, colega!

011 5
O Concurso lançado no Fantástico com o nome de liA

empregadamais cheia de charme do Brasil". Tudo bem,
a gente sabe que é uma baita ação de divulgação da
emissora e do folhetim, mas eu gosto dessas coisas. E fico

pensando em quantas empregadas cheias de estilo, lindas
e com talentos extras a gente tem. Então, nadamais justo
que dar a chance de elas semostrarem, né?Adorei. É flash!

o ingrediente que faltava para deixar a sua
receita ainda mais doce tem end reço certo.
Em Jaraguá você encontra as Coberturas de Chocolate em Barra Selecta nos�egujntes lugares;

--
Bom negócio todo dia.

3501-3232
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47 3371-2268
Rua Fritz Bartel � Baependi

"

E hoje!
T);tra os amantes de uma boa
rmúsica, hoje às 20h, aconte
ce no teatro da Sociedade Cul
tura Artística (Scar), uma mega
apresentação dos renomados
músicosDiegoAcosta eLauraAI
varez. O espetáculo "Os clássicos
do tango argentino" em piano e

voz, apresenta obras decomposi
tores que imortalizaram o tango
em todo o mundo. A promoção
é da Associzione Bellunesi nel
Mondo - Famiglia Iaraguâ do
Sul. Imperdível!

Alessandro
&Ariane
Um dos casais que mais se

destaca em nossa sociedade
é formado pelo boa gente
Alessandro Truppel Machado,
presidente da Apevi, e sua
Ariane. Eles formam uma

linda família, ao lado da bela
filha Isadora.

Feij.oada
do Lions
No sábado, partir das 11h, vai
rolarnaAABB, em Iaraguá do
Sul, a 5a Feijoada Beneficente e a

26a Campanha daVisão Escolar.
A promoção é do Líons Clube

Jaraguá Cidade Industrial.

\
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ISO 9001

3370-3242

www.ocorreiodopovo.com.br

Moa Gonçalves

BELAS
Renata
Rucinski
e Nicolly
Todt, nos
corredores
da TheWay

CAFÉ
COLONIAL

Giorgio e

Gisele
Dónini

conferindo
o Café

Colonial da
Confeitaria

Bela Catarina

I I
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Onde comer bem
em Jaraguá
Na Churrascaria

'Costela & Cia. Amelhor
costela de Jaraguá

Fala sério!
Cá pra nós, se a defesa do
Carlinhos Cachoeira fosse
a mesma do goleiro do

Flamengo .. Oh, coitado!
Ele pegaria pena de morte
ou, no mínimo, uma
prisão perpétua.

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é Antônio
Carlos Zimmermann, que
mesmo residindo em Floripa
acompanha a coluna, via
internet, todos os dias, para
ficar super por dentro das

,

notícias da nossa região.
Valeu amigo!

Niver do
Lanznaster
Não ousem esquecê-lo:
Luiz Lanznaster Ir, é o
grande aniversariante de

hoje e vai adorar saber
que foi lembrado.

moagoncalves@netuno.com.br
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SEMPRE DE BEM
O médico e amigo

Jean Beno Schreiner
Lucht, feliz e de bem
com a vida, sábado,

na Toca da Caninana

Humor!
Pescaria
No hospício, o doido, sentado
num banquinho, segura uma
vara de pescar mergulhada
num balde de água. O médico

passa e pergunta:
- O que você está pescando?
- Otários, doutor.
- Em tom de deboche o médico

pergunta: Já pegou algum?
- O senhor é o quinto!

Fofocódromo
Sabe aquela história de um

profissional liberal, gente
boa, casado hámais de duas
décadas, uma família linda,
tinha liberdade para tudo,
inclusive para curtir os botecos
da vida, que, aliás, é o sonho
de consumo de muitos bem
casados. Pois é, só a liberdade
não foi suficiente para o "bon
uiuant", que optou por arrumar
"

t "A da ou ra. gora, segun o

os línguas de veludo, está
"cortando um doze". A nova

predileta do "malandro" é
ciumenta, osso duro de roer
e não deixa o boêmio nem

sequer tomar umacervejinha
no boteco preferido da

esquina. É mole? Por favor,
enquanto eu estou calmo,
dois dedos da cachaça reserva
especial do amigo Sandro
Wille, na mesa 12.

� ,� : .'.. :: I
3310.2308 �"'_ I

.......... .. __•.•_. _._.. __ ... , •. _ ..... .__... ...1

A vida se encolhe
ou se expande

proporcionalmente
à coragem
de cada um.

Anais Nin, escritora

Pensando bem
Cuidado com os semeadores

que você não conhece. Há
muita maldade escondida em
sorrisos sedutores. Cuidado
com aqueles que deixam cair
qualquer coisa sobre você.
Afinal, você merece muito mais -

que qualquer coisa.
Cuidado com os amores ,c v "

passageiros. Eles costumam
deixar marcas dolorosas que
não passam. Cuidado com os

invasores do seu corpo.

,-
- .... _- - .... _.

'-"---'-'-1

/ SPORT /

/ I

/ I

I f�1
: Ginástica é moda:
I Av. Mal. Deodoro da Fonseca I

/819 - centro, Jaragué do Sul
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INAUGURAÇÃO MérciaMengotti Schunke
Horn, na inauguração da Fundação

Eduardo Horn, em Schroeder

• No próximo dia 26
de junho, no Parque
Municipal de Eventos,
rola o 4° Show Car,
Etapa Internacional
Roadsta r.

• Hoje, na Confeitaria
Bela Catarina, a
partir das 15h, rola

.

o tradicional Café
Colonial.

.,A Yesttus.para
brindar o Dia dos
Namorados, também'
recheou as prateleiras,
araras e cabides. Dá
uma espiadinha na
vitrine!

• COm essa, fui!

13A 17 DE JUNHO .

NA ARENA JARAGUÁ

Você tem um encontro marcado com a indústria comércio
e serviços da nossa região. Uma grande opção de negócios e de lazer.

13 a 17 de junho.
Feira de Negócios do Vale do Itapocu - EXP02012.

1 a Feira do Empreendedor Individual.
Sala do Empreendedor.

14 a 16 de junho.
1° Encontro Brasil Sul da Micro e

Pequena Empresa e Empreendedor Individual.

ONDE OS BONS NEGÓCIOS
SE ENC NTRAM

.' ,

Feira. 'Exposições.
Palestras. Workshops. Atrações. �

r; ��9)J, .J»..
www.expo2012.com.br ��"..I

'-

Realização: Patrocínio:
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Elyandria Silva,
escritora

eliandriaas@yahoo.com.br

Ele era dourado como o sol, calmo
como a lua e seus olhos quase

falavam, pareciam feitos de seda pura,
aliás, ele olhava para tudo e todos com o

coração, com a alma. Caminhava como
um lorde balançando as grandes orelhas,
dando boas vindas a quem adentrasse o

grande portão marrom da casa amarela.
Bethovenmorreu com 16 anos, viveu
muito mais do que geralmente cachorros
da raça Cocker vivem porque era

amado demais, paparicado e mimado
como uma majestade. Dias antes de
partir, pressentindo que iria para outra

dimensão, Bethoven fugiu para pensar
em sua existência. Deixou a todos

desesperados e em prantos. Algum
tempo depois, após muitos anúncios, foi
encontrado tremendo de frio na chuva
muito longe de casa com carinha de

quem queria dizer "Me perdoe, quero
voltar para casa agora"! Já no aconchego
do lar, aquecido e cercado de beijos e

Cinema
JARAGUÁ DO SUL
• eine Breithaupt 1
• Homens de Preto 3 - Leg. -14h30, 16h40, 19h, 21 h10

• eine Breithaupt 2
• Os Vingadores - Leg. -16h10, 18h50, 21h30

• eine Breithaupt 2
• American Pie - O Reencontro - Leg. - 19h1 0,21 h20
• Piratas Pirados - Dub. - 15h30, 17h20 f\

Novelas
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - 18R

Jacira explica para Rodrigo que não sabia que Valéria estava mentindo.
Dimas lamenta ao rever a reportagem da discussão que teve com Laura no

bar. Melissa não esquece o crime que cometeu. Rodrigo sonha com uma

mulher misteriosa e fica intrigado. Gracinha, Antônio e Teresa leem a re

portagem sobre Rodrigo na revista Cena Contemporânea. Jair conta para
Deolinda que está apaixonado por Gracinha. Valéria se preocupa quando
Antônio vai buscá-Ia no hospital, e não Rodrigo. Pedro é contratado como

repórter da Cena Contemporânea. Miriam se emociona ao ler a reportagem
sobre Rodrigo. Cris continua instigando Kléber e o surpreende na academia.

ClIEIIls DE CIIIlRME - GLOBO - 19R
liciane pede ajuda a Lygia para resolver o problema do processo destruído.

Socorro pede para Chayene levá-Ia na viagem a Uberlândia para o shaw com

Michel Teló. Conrado culpa liciane por ter danificado o processo e a moça é
demitida. Valda passa mal e Sônia resolve contratar o Aperitivo Bufê para fazer
o jantar de noivado da filha. Rosário faz compras para o bufê com Penha e Cida
e cogita sabotar o jantar de Isadora e Conrado. Rodinei não se conforma de ter

perdido Cida. Sandro vai jogar futebol com Ruço e perde a hora do trabalho.
Naldo diz a Elano que o interesse de Tom nas Empreguetes é falso. Humberto
chega à clínica para acompanhar Ariela e encontra Brunessa.

AVENIDA BRASIL - GLOBO - 21R
Nilo conta o que sabe sobre Carminha para Nina. Jorginho sonha com

a sua mãe e Débora se preocupa. Max insinua que Tufão está interessado
em Nina'. Algumas crianças implicam com Adauto no alto da árvore. Jorginho
tem outra lembrança de sua mãe. Silas marca a data de seu casamento com

Monalisa. Suelen se diverte com lran, Leandro, Darkson, Valentim e Lúcio.
Leleco volta a ficar desconfiado de Sidney. Jorginho e Débora procuram uma

vizinha que saiba algo sobre o passado do jogador. Adauto cai novamen
te da árvore e Muricy cuida do rapaz. Jorginho encontra uma pista de sua

verdadeira mãe. Tufão observa Nina. Carminha fica apreensiva depois que
Lucinda avisa que Jorginho foi até a antiga casa onde morava com ela e Max.

mmsCARAs-RECORD-22R
Eliza e Décio observam enquanto o helicóptero pousa. Maria desembarca am

parada por um homem. Décio se emociona ao ver Maria e comenta que ela parece
ter tomado remédios. Eneida diz a Caio que Manuela é apaixonada por ele. Eneida
sugere que Caio chame Manuela para lhes fazer companhia. Gabriel conversa com
Marina por skype. Marina admite ter medo de apanhar novamente. Gabriel ofende
as mulheres da távola e Cláudia lhe dá um tapa. Valéria diz a Gabriel que querem
ajudá-lo a salvar seu casamento. Mário encontra Marina no apartamento de Geraldi
ne. Mário afirma que Geraldine lhe mandou para ajudar Marina.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Crônica

8ethoven
abraços Bethoven começou a viver o
início do fim, adoeceu, de velhice. Ao
lado de sua grande paixão, sua dona,
viveu cada dia como se fosse o último
e ensinou mais lições de vida a todos,
agora quem vigiou a casa tantos anos

era vigiado cadamomento. Os dias iam

passando e sua luz ia enfraquecendo,
um filme colorido passava namente
da pessoa que mais o amava e as

imaginou que o amasse tanto e

que a vida seria tão difícil sem sua

presença, sem seus ataques de ciúmes,
sem suas manhas e birras para dormir,
sem sua companhia na caminha que
ficava na sala de costura.
As sugestões para comprar outro cão
são inúmeras. Substituí-lo? Nunca, isto
seria impossível, seria uma traição,
alguém simplesmente coloca outra

pessoa no lugar quando se perde um
ente querido? As pessoas são únicas,
e os animais também, os melhores
amigos do homem são insubstituíveis,
são para toda uma existência. Num
momento de inspiração um poeta
falou que eles são anjos disfarçados
que descem a terra para ensinar

preciosos ensinamentos aos humanos.
É verdade! O que aprendemos quando
nos apaixonamos por um cão só pode
ser sentido, não pode ser explicado, não
necessita de palavras.

Três meses se passaram e não
há um dia em que Maria não
olhe a foto dele no celular e

sofra de saudade.

lembranças formavam o script de uma
bela história entre um cão e umamulher.
Três meses se passaram e não há um
dia em que Maria não olhe a foto dele
no celular e sofra de saudade. Jamais

C 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

www.ocorreiodopovo.com.br

Este cão da raça Akita

aguarda adoção. Ele
foi recolhido das
ruas de Jaraguá
do Sul pelo setor
de Zoonoses e já

recebeu tratamento
veterinário completo:

banho, castração,
vacinação antirrábica

e chipagem para
identificação. É do

sexo masculino,
de porte gTaIlde
(26,40 kg), tem

apro�ente
um ano e pelagem

tigTàda. É
calmo e dócil. Os

interessados devem
entrar em contato

coma

Clínica Schweitzer, no
telefone 3275-3268

,
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30/5
Ana Claudia Oecksler
Andreza Vieira
Arlete M. G. da Rosa
Basílio Veríssimo rosa

Bernadete Persch
Bruno G. Barbosa
Camila Inácio Rodrigues Eger
Carolina V. Bosse
Célio Fischer
Denis W. Hohl

Diogo P. da Silva

Diorgenes Gnewuch
Edson B. Borçes.ír

Edson Lennert
Elmira Hanemann
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Kety Franciele Prestini
Luciano Sabino'
Lucimere C. Krueger
Margarida de Andrade
Maria de Lourdes M. dos Santos
Marilda S. Schmitz
Marlene Bortolini
Matilde dos Santos
Nadir T. Trentini
Nilda B Leskowicz
Patricia Erdmann
Richer Zapella
Tainá Cristine Zellner

Esaías Pommerening
Evanio Wylyan Prestini
Fabiano Negherbon
Fabio D. Clemente

Felipe Roberto Schiochet
Gabriel Arendt
Gian Cario Radienz
Gilson Daren
Haroldo Kuhl
James K. Schulle
João M. Ramos
João V. Boiko

Ror
,

copo

T ÁRIES
No trabalho, preserve sua autonomia
sem se impor aos demais. O astrnI é
favorável para colaborar com quem
está à sua volta. Em casa, aproxime-se
dos parentes. No amor, esclareça mal-
entendidos e evite atritos. Cor. bege.

�
TOURO
Se precisar de ajuda, conte com a

colaboração de colegas. Tudo indica
que poderá ter ganhos inesperados.
Mantenha o equilíbrio do seu organismo
com uma alimentação mais saudável.
No campo afetivo, aproxime-se mais de
sua cara-metade. Cor. cinza.

II
GÊMEOS
Aposte no trabalho em grupo: será muito
mais produtivo atuar em equipe. Mas
você terá que se esforçar para con-
ciliar os interesses de todos. Os astros
indicam que é hora de escolher seus
amigos com mais critério. Demonstre
afeto ao seu par. Cor. tons escuros.

§
CÂNCER
Lembre-se de separar sua vida profis-
sional da pessoal. Resolva pendências
familiares, assim, conseguirá manter
a hannonia entre todos. Nos romance,
excelente astrnI para colocar o papo em
dia com sua cara-metade e estreitar a
união. Cor. laranja

ó2
LEÃo
Para termelhores oportunidades
profissionais, busque aperfeiçoamento.
Aproxime-se também dos familiares e
resolva os problemas para restabelecer
a hannonia em seu lar. Intromissões não
estão descartadas no campo afetivo,
cuidado! Cor. vermelho.

-

TtP
VIRGEM
Revise suas finanças e observe se
as despesas estão de acordo com o

que havia planejado. Procure criar o
hábito de guardar algum dinheiro para
conquistar objetivos maiores. Conversar
abertamente com seu amor elimina

qualquer desavença Cor. cinza.

..n..
UBRA

Exponha seus pensamentos, mesmo
que tenha que enfrentar ideias con-
trárias. Não conte com a colaboração de
colegas para fazer suas tarefas. �Hoje, você estará no centro das aten-
ções. A dois, não faltarão demonstrações ,de carinho. Cor. tons escuros.

11l
ESCORPIÃO
No serviço, guarde suas energias para o

desenvolvimento de suas tarefas e fuja
de abitos. Em casa, talvez tenha que
mediar uma briga. No relacionamento
afetivo, é o momento de acertar os

Iponteiros com seu amor. Cor. branco.

X'
SAGITÁRIO
É um dia para encontrar soluções para tos problemas que vêm se instalando
ao longo do mês. Aprenda a conciliar
interesses para não arrumar confusão.
Em família, seja mais amável. No
relacionamento a dois, demonstre seu
amor com ações. Cor. rosa.

IYJo
CAPRiCÓRNIO
Procure firmar parcerias com colegas
que exercem cargos de chefia para ,desenvolver uma nova tarefa. Organize Ia sua rotina para conseguir dar-conta
dos seus compromissos e obter o re-
conhecimento que merece.A dois, muita

Ihannonia. Cor. vermelho .

;"\A;\ AQUÁRIO
;"\A;\ Bom momento para organizar reuniões

profissionais ou conversar com sua

equipe antes de finalizar uma tarefa.
Cuidado com a ansiedade! Na área afe-
tiva, excelente momento para resolver
mal-entendidos. Oima de paz com sua

cara-metade. Cor. laranja

*
PEIXES
No campo profissional, troque ideias
com as pessoas de seu convivio, assim
conseguirá trazer hannonia ao ambi-
ente. Em seu lar, o diálogo vai favorecer
o entendimento. A dois, mantenha um
clima tranquilo no contato com sua

cara-metade. Cor. verde.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



TIDAUIII FIATCO.

NeGÓOIO BOM DE VERDADE
Ryça trçmej$czo Ri$chQr(.�gO - O�fltJ'O- J(Jr(JQvêt�QStJl.- .•��

(40'> S.i74 01'00 "'" ww.w.lav.el�C:9m.br
Esta promoção pode ser revogada sem aviso prévio. As imagens são de caráter ilustrativo. Validade: 15/06/12 ou ate enquanto durar o estoque.
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Mauvo I
Rua Angelo Schiochet, 80 Centro

Carros NaCIOnaiS e Importados. Novos e Semi-novos Revisados , I 473275.1132 Fax: 473275.1132
Visite nosso site: www.mauroveiculos.com.br ........., Jaraguá do Sul SC

Fox 1.0

30.500,00
2009 - Preto - Flex - 4 portas - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Retrovisores Elétricos, Limpador e Desembaçador
Jraseiro, Faróis de Neblina.SX4 2.0 MT

Venha conferir!

32.000,00

Grand Vitara 2.0
AT4x2

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.

Stilo 1.8 Dualogic

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 Oualogic.

TR4 2.0 AT 4x2 80ra Mi 2.0 AT

Venha conferir!
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
ABS, Air Bag Duplo, Cd Player, Computador de Bordo, Câmbio
Automático.

New Civic Lxi
1.8 AT

61.500,0039.900,00
2011 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica/Elétrica, Vidros,
Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Desembaçadcr/traselm, Rodas
de Liga-leve, Cd Player, Bancos em Couro, Câmbio Automático, Freios
ABS, Air Bag Duplo, Piloto Automático.

VOYAGE 2010 DE

R$30.600,OO POR

R$24.900,00

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

�

e

Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Freios
ABS, Air�ag Duplo, Câmbio Automático, CD Player. .

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

FIESTA 2008 DE R$23.700,
POR R$19.800,OO

KA 2001 DE R$13.000,00
POR R$10.900,OO
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RuaWaIItterMarquanft" 1850
Barra Riio Ji1IOIha - Jamguá do Sul

CKIA)
Jaraeuá do Sul: 47 3275-0808

•

I Av. PreTeito Waldemar Grubba, 1346 - Baependi

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

Blumenau (loja SR): 47 3323-7171

Joinville (Show Room): 473435-0885
joinville: 47 3435-3595 .

Florianópolis: 48 3248-0777
São José: 48 3288-0777

Power Imports
www.powerimports.com.b�\..J

Preços válidos até 31/05/12 ou término do estoque, o que ocorrer primeiro. para Picanto c6d.: j318 e Cerato cód.: E221,
para pagamento à vista. Frete no valor de RS 1.500,00 para Picanto ou Cerato não incluso. Estoque de 5 unidades para
Picanto ou Cerato. Garantia de 5 anos ou 100 mil kilômetros, o que ocorrer primeiro, para cobertura básica. Fotos ilustrativas. Cint de seguran

,I ,

salva vidas.
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elTR0EN C3 GLX 1.l:J Ftex 2Ó12
O COMPACTO COMPLETO DE VERDADE

PORR$ 34.990
OU ENTRADA+

48XR$399 GRÁTIS*
RODAS DE UGA LEVE 15"

coNFIBA TAMBÉM A VERSÃO
CITROEN C3 AUTOMATIQUE.

,

NA LE MONDE O·IPI E REDUZIDO

KM 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

L1NHAC3 3xR$ 89,00 3xR$153,00 3 X R$ 161,00 3xR$153,00 3xR$153,00

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

L1NHAC4 3xR$121,00 3 X R$ 185,00 3 X R$ 166,00 3 X R$ 185,00 3 X R$ 185,00

CRÉATIVE TECHNOlOGIE

1-Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên C3 GLX 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 34.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrad

de 60% + 48 parcelas fixas de R$ 399,00 com taxa de 0,89% a.m + IOF. Citroên C3 Picasso GL 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 45.080,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada

60% + 30 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Citroên C4 GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 50.890,00 com COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 30 parcelas com taxa O

a.m + IOF. Citroên C4 Palias GLX 2.0 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 56.990,00 com COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 30 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Citroên AirCro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 49.130,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 30 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação

em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. *Roda de liga leve 15" grátis na compra do modelo: Citroên

C� GLX Okm. Benefício não pode ser convertido em espécie. Ofertas vá�idas Faça revisões em seu veículo reqularmente
-

ate 01/06/2012 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. •
I.

#)1 'I

I C,ITtiOE,N C3 PICASSO 2oi�
A MINIVAN DO ANO "

PORR$ 45�0801
!

.

. J � J " "

,." ;

5 SAO IMBATIVEIS.

CITRoÊn
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• Trabalho com serviços de corte e poda de

arvores. Tr: 9158-0019
.

• Contrata-se Vendedor Externo. Interessados

deixar curriculum na Extinsul ou ligar 3275-
2205.

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

• Procuro Baterista e Guitarrista com

experiência e referencias, para banda de

baile. Tr: 3370-6235/ 9152-4375

• Aceito doação de beliche usado em bom

estado. Tr: 9198-5568

• Ofereço-me para trabalhar como carpinteiro.
Tenho experiência. 8435-5023/ 9248-
3309 Diego

• Procuro estagio na área de pedagogia em

escolas ou empresas estou na 5 fase da

faculdade. Tr: 8412-4928 até as 16:30.

• Trabalho de pintor na parte da manha, falar

com Jeanderson no (47) 8435-5203 na

parte da manha.

• Atelier de costura Marlene, faz reformas de

roupas. Contato: 3275-4315 OU 9194-2435

(MARLENE)

• JARGAS Instalações de Gás de cozinha

residencial. Tr: 3371-2946/ 9216-4866

• REALIZE O SEU SONHO -liberamos credito

para compra de casa, apt, chácaras, sitos,
carros, moto, etc, ou pagar dividas, sem

consulta SPC ou SE!:RASA mínimo de R$

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

De R$ 400.000,00 em ate 360 meses para

pagar inf. fone (48) 3052-9096 Alex site www.

meuimovelmeusonho.com.br

• Renda extra, aprenda a ganhar ate R$
600 reais (período parcial)ou acima de

R$ 2000 mês período integral .negocio
próprio c/ baixo investimento e alto retorno.

Contato 47 8418-3292/9988-2844.
bemestaredinheiro@yahoo.com.br

• Carta de crédito contemplada para compra

de imóvel. Crédito R$100.000,00. Entrada de

R$30.380,00 +135 parcelas de R$871,32. Tr:
com Valdir 8494-5911 ou 9270-3638. e-mail:

valdir@grupohb.net

• Vende - se ar condicionado, cônsul 7500

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

ô Vendo Notebook Deli - Pentium dual core
- 2,20GHZ 4 GB de memória Hd - 250 GB

Placa de vídeo integrada - ONbord - Móbile

Intel(r) 4 series Express. R$ 950,00, c/
Bruno. Tr: (47)3055-0085/3372-2772.
Email: brunorosa90@hotmail.com

• Vende - se TV Philco 29 polegadas, R$

380,00. Tr: 3370·0983

• Vende - se portão garage Portografico, 3 por

3. R$ 3370-0983

• Vendo estrutura de ferro, 15 por 8 com coluna

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

• Vende-se Guilhotina, interessados falar com

Cristiano 9653-7897

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

colunas reforçadas, interessados falar com
Cristiano 9653-7897

• Vende- se carrinho de lanche em

funcionamento, com churrasqueira e mesa de

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

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

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

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

.valor R$ 50.000,00. Tr: 3273-6615

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

• Vendo estoque de decoração infantil,

acompanha carteira de clientes. Tr: 9183-

1996

• Vende-se mercado no bairro São Luis,

equipamento completo, incluirido açougue.
Valor a negociar. Tratar: 33760082/
91688116

• Vendo monitor LCD 15 polegadas LG. R$

100,00. Tr:8433-7261

• Vendo câmera digital SonyW55 + cartão de 2

g. R$120,00. Tr: 8433-7261

• Vendo teclado Cássio para iniciantes. R$

200,00. Tr:3276-1410

• Vendo: conjunto PPU para solda oxiacetilênica.

Valor: R$ 1.300,00. Tratar com Rogério - Fone:

99032934

• Simulador de caminhada branco com monitor

4 funções, (Obs: pouco uso).R$ 200,00. Tr:

8425-6491/ 3273-2098.

• Vendo bicicleta ergométrica. R$ 200,00.
Tr:3276-1410

• Apartamento c/ suíte + 1 quarto, sacada

c/ churrasqueira, cozinha mobiliada. R$

149.000,00 (liberado para financio e FGTS). Tr:
,

9104-8600.Creci 14482.

• VENDE-SE Apartamento 304 no Residencial

Mont Vermont, 1 suíte + 1 quarto e demais

dep. 1 vaga de garagem. No Czerniewicz.

R$210.000,00. Tratar 9979-0650 com Clesio.
,\

• Apartamento c/ 2 quartos +sacada c/
churrasqueira, área de festa, áreas de 53 á

65 m2• R$ entrada + parcelamento + financio

Tr: 9159-9733. Creci 14482.

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

9996/8443-3633
• Vendo Apart. NOVO no Agua Verde 2 qtos

sac.c/churrasq, Só manhã sego piso de frente
56 m2 área prív+garagern R$125.000,00
8443-363.

.'Apartamento novo com 2 quartos, cozinha

mobiliada, vaga de garagem aceita

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

• Apartamento em construção, valor

promocional para investidores, 2 quartos, R$

80.000,00. Tr: 9159-9733. Creci 14482

• Vende - se prédio no bairro Estrada Nova

com 3 apartamentos, e uma Kitinete. R$

390.000,00. Tr: 9987-3576.

• Alugo Apto c/ 2 quartos, cozinha, sala, BWC,
área de serviço e sacada. R: MaxWilhelm,

837, prédio azul Tr: 3371-6021

• Apto no Rau, 67 mP área útil - 2 quartos,
sala cozinha, BWC, área de serviço, vaga de

garagem. Pode usar o FGTS. R$ 120.000,00
Tr: 9159-9733 creci 14482

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

3273-5233.

• Vendo Apartamento suíte mais 1 quarto,

próximo do mar, aceita carro como parte do

pago Fone 8448-8644

• Vendo Apto no Residencial São Luís. R:

Francisco Hruschka - São Luís, (próx.ao

Arroz Urbano) c/ área de serviço, sacada c/
churrasqueira, sala de estar, cozinha, bwc,
3 dormitórios, garagem, área de festas,

playground, Apto 142 Área privativa: 63,37
m2 Área comum: 7,05 m2 Vaga de garagem:

11,50 m2• R$ 145.000,00. Tr: (47) 9905
8809 ou (47) 3275 2423

• Vendo Apto no Residencial Ilha Bela na R:

Leopoldo João Grubba, Centenário (próximo
ao DG da WEG) Sala de estar/copa integrada,
sacada e/churrasqueira, cozinha, área
de serviço, 2 dormitórios BWC, garagem,
elevador, salão de festas, área privativa: 61,23
m2, área comum: 11,07 m2• Vaga de garagem:

11,50 m2• R$ 150.000,00. Tr: (47) 9905
8809 ou (47) 3275 2423

• Vende-se apartamento novo no centro a 5

quadras do calçadão, 2 quartos. 64 metros no

valor de R$ 155000,00. Tr: 3371- 6623.

• Vende-se apartamento novo em Três Rios do

Sul, 2 quartos, 64 metros no valor de 120

000,00 Tr: 3371-6623.

• Vende-se apartamento Rio Molha em frente a

Prefeitura, 56 metros, 2 quartos, Residencial

Vicenzi no valor de R$ 135.000,00. Tr: 3371-

6623.

• Vende - se apto na praia Itajuba 65 mt2 c/
suíte, aceita carro. Tr: 8448-8644

• Vende - se Casa Nova 100m2 no Firenze

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

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

• Casa Nova com 135 m2, terreno 390 m2•

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

3633

• Vende-se uma casa prox. a Weg I de alvenaria

com 180 mP, 3 salas 1 escritório, 2 bwc, área

de serviço, churrasqueira, 3 quartos e 2 vagas
de garagem, o terreno mede 13 por 27. (aceito
apart. ate R$ 150.000,00.) Valor da casa R$

298.000,00. Tr: 3371-8082/ 9905-7365

• Vendo casa Nova na praia Barra Velha, Suíte

mais 2 quartos, e demais dependo Fone 8448-

8644

• Vende - se casa de alvenaria com 3 quartos,
no Jgua Esquerdo prox. ao estofados Jardim

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

• Vende - se casa em Schroeder. R$

130.000,00. Imóvel aceita financiamento. Tr:

9977-9550/9989-6049

• Vende-se casa de alvenaria, mais kitinete no

mesmo terreno com 4 quartos, no Bairro Chico

de Paula, R$ 160.000,00. Tr: 3373-6337 ARNO

• Vendo sobrado nos fundos e casa na frente,

todo murado de alumínio, 300 m2, toda de

material no Bairro João Pessoa. Tr: 9196-

0955/ 9616-3092 com Cleni e Jandir. Valor

a combinar / troca com casa ou chácara em

Curitiba.

• Vendo 2 casas de alvenaria em Joinville

escriturada, rua calçada, ótimo local, terreno

com 300 mP. R$: 120.000,00. Aceito veiculo

com 50% do valor ou terreno. Tr: 3273-7644/
8812-7170

• Vende - se chácara 25 mil mP s/ casa em

Guaramirim, no Bairro Caixa da Agua, Rua

Guilherme Tomelin. R$ 130.000,00. Tr: 8422-

1926.

• Vendo uma chácara de 50.000,00 mP com

nascente, cachoeira, plaino pronto para

construir. R$ 110.000,00. Tr: 3376-0726.

• Vende-se uma locadora com ótima clientela,

ponto de funcionamento a 13 anos, mais de

3000 DVDs entre lançamentos e catálogos.
Preço imperdível/aceito carro no negócio Tr:

9631-2588

• Aluga-se 2 sala comercial no centro de Corupá
'60 mt2 cada, sobre loja. Tr: no horário comercial.
3375-1004

• Vende - se loja de presentes, utilidades e
acessórios femininos, Bairro Vila Lenzi. Tr: 9175-

1200 ou 9663-5682

• Vendo agropecuária, pet em Guaramirim, bairro

Avaí, valor a combinar contato com Fabio ou

Marley (47) 9244-6304

• Aluga se sala comercial em Guaramirim com 18

mP, ótima localização. Tr: 3373-1900

• Aluga-se galpão com 200 mP, na Rua Cristiane

Zerbim, 240. Rio Hem Schroeder 3374-1488 /
8861-9108.

• Vende-se um petshop completo, com consultório

veterinário, banho/tosa e venda de animais. Tr:

478492-7060

• Vende-se casa comercial Vila Nova, terreno 20 x

50 próximo RBN, R$ 600000,00 Tr: 3371-6623

• Alugo kitinete peça única, com 30 m na

Rua: Ernesto Lessmann, 615. Vila lalau -

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

9976-5630/ 3635-4443.

• Alugo quartos. Tr: 3275-4315 com Marlene.

• Alugo apto no Rau, com 2 quartos e

garagem coberta. R$ 545,00. Tr: 9993-

2131 com Sandra.

• Alugo quarto para pensionistas, Centro.
R$ 300,00 livre de água, luz e intenet..
Tr:9123-5851

• Vende - se Terreno Rua: Hilário Floriani, em

frente ao Edifício Moradas da Serra na João

Planincheck, no Nova Brasília, 450 m2 (15 x 30

mt) Contato pelo telefone 47 8818-3320

• Terreno de 20 por 70 rnts com casa de 220

mts,sala e cozinha dois banheiros 3 quartos e

escritório, tudo murado com portão eletrônico,
jardim, garagem para 3 carros.Preço a combinar.

Tr: 9969-5540.

• Vende - se terreno 2500 mP plaino no Rio Cerro

II. Valor a combinar. Tr: 3376-0726

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

• Vendo 3 terrenos na praia de ltaluba, R$

28.000,00 escriturados 300 m2 fone 8448-

8644

• Vende - se área de reflorestamento de 12

anos,já possui madeira quadrada, área plana
de 50.000 mP próxima a Rio do Sul. R$ 3328-
3560.

• Vende - se terreno no centro de Schroeder com

400 m2, prox. a prefeitura. Tr: 8800-8800

• Vende - se terreno em Guaramirim, bairro Beira

Rio por R$ 75000,00. Prox. ao centro. Tr: 9977-

9550/ 9989-6049.,

• Vendo terreno São Luis, 600 m2• R$ 80.000,00.
Tr: 3275-2347/8853-9716

• Vendo terreno em Schroeder 900 m2 .R$

50.000,00 .R$ 3275-2347 / 8853-9716

• Vendo 02 Terrenos no Champagnat - R: Irmao

Leão Magno (15,75 x24, 00 m) cada R$170 mil

- tratar com Sergio Cyrillo �agattoli 9975-3940

• Grande oportunidade Vendo um lote no

perímetro urbano, com 21, 146 m2, 6 do centro

de Jaragua, com escritura, com casa alvenaria

aprox. 80 mts com água corrente e cachoeira,

nascente, lagoas de peixe. R$ 350.000,00.
Aceita proposta. Tr: 9118-5474/9662-0895

• Vende-se terreno na praia de ltajuba R$

30.000,00 escriturado, 300 m2. Tr: 8448-8644

• Vende - se um terreno com casa mista, na

Rua Oscar Schneider - Barra do Rio Cerro, R$

110.000,00 aceito propostas. Tr 9114-8095.

• Vende se um terreno 7.522 mP Rio 'Cerro. Ótimo

pra construção de galpão. Tr: 9654-2206.

• Compra-se terreno nos bairros são Luiz, Jaraguá
Esquerdo, Jaraguá 99 e redondezas, R$ 50,00 a

vista e o restante parcelado. Tr: Dito 9912-3610

• Vendo terreno 368,40m2 com 22,80 de frente,
matricula n° 61.445 pode ser financiado. Rua

Henrique Fuck n° 182, (lateral da Roberto

Seidel), bairro Seminário, Corupá SC. Valor

R$55.000,00 Tr: com Renate Fone 9137-4701

• Compro Carros e Motos de todas as

marcas, financiados ou de consorcio,
mesmo com prestação atrasada, busca e

apreensão, documentos em atraso, ou já
apreendido. Tr: (47) 9696-3566.

• Troque seu volante que esta velho por um

novo, trabalhamos com todas os modelos,
atendemos a domicilio. Tr: 8812-7170/
7813-4785

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

• Vendo um corsa super 97, branco 2 portas
com ar cond, R$ 11.500,00. Tr: 8425-

6491/ 3273·2098.

• Vendo uma Blazer completa - GNV. R$

16.000,00. Tr: 3371-6968

• VENDE-SE Corsa 1.0 MPFi - 97 Ar quente,

Desembaçador, Insulfilm, Roda de Liga
Leve. Preço pra fechar negócio: R$
9.000,00 à vista. Entrar em contato com

Alexandre pelo fone 9137-9304 (após
18h)

• Vende - se Corsa Classic sedan, 2010

com 18000 km, prata, R$ 10.000,00
mais prestações (particular, não precisa
transferir) 3273-7644/8812-7170/
7813-4785.

• Vendo Corsa ret ano e modelo 98 4 portas
cor verde perolizado, Ar condicionado,
travas elétricas, alarme, chave geral,
cd com DVD totalmente revisado. R$

13.000,00 somente venda. Tr: 8313-6088.

• Vendo GM Prisma Maxx 1.4 2008, Prata,

top de linha, rodas de liga, som e outros

acessórios. R$ 24.800,00. Contato: 9102-

9162 ou 3370-1155 com Rafael

• 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
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• Vende - se Peugeot 206 1.0 16 válvulas

gasolina, 2005, vermelho ar cond, vidro

ele/ trava manual insufilm, mp3, etc. R$

15.500,00.3371-1634.

• Vende - se um Peugeot 206, ano 2003

completo,2 portas, manual, chave

reserva, bem conservado. R$ 16800,00.
Tr: 3275-3538/9931-9410.

• Troque seu volante que esta velho por um

novo, trabalhamos com todos os modelos,
atendemos a domicilio. Tr: 8812-7170/
7813-4785

• Clio Sedan Privilege 1.0 16 v ano 2004, cor

prata, completo. Ar Cond, Air Bag Duplo,
Direção hid,

Vidros elétricos,Volante com regulagern 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

• Vendo Renault 2006, 1.6 privilége sedam

- air bag, som ... Etc.(carro 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

• Vendo novo Gol g5 total flex 2012, 4 p,

completo, R$ 27.990,00. Zero de entrada,

60x R$ 775,00

• Vendo novo Gol g5 total flex, 2011, 4p,
completo, R$ 25.990,00 zero de entrada

+ 60 x R$ 720,00 ou entrada em ate 10

x no cartão de credito, viabilizamos troca,

metálico, IPVA pago 2012. Tr: 3032-1400.

• 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

• Vendo um gol ano e modelo 2006, 1.0

com ar cond, trava e alarme, 4 portas. R$

21.000,00. Tr: 9921-9163.

• 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,
R$ 24.990,00, zero de entrada + 60 x R$

695,00 ou entrada + 24 x na taxa de 0,99%,
viabilizamos troca, metálico, estado de zero,

IPVA 2012 totalmente pago. Fone 3032-

1400.

• Novo Uno Vivance, 2012, 4p, completo.
R$ 25.990,00, zero de entrada + 60 R$
720,00 ou entrada + 24 x taxa de 0,99 %,
viabilizamos troca, metálico, estado de zero,

IPVA 2012 totalmente pago. Tr: 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.

o' 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 2003,1.816 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

• Stilo Schumacher 2005, com SKY window,
vermelho, complete, roda 17, piloto
automatic, computador de bordo, banco de

couro, ar digital, sensor de estacionamento,
retrovisor elétrico, carro de destaque. R$
37.000,00. Aceito carro de entrada até R$
8.000,00. Tr: 9103-077

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

R$ 12.500,00. Tr: 9926-1717

• Moto Honda vb 300r 2010 com 3800 km

originallPVA 2012/2013 "pago. Moto estado

nova, sem troca R$ 9800,00. Tr: 47 9138-

9592 c/ Rodrigo.

• Vende-se moto Prima Kasinski 150 2011,
emplacada até 2013, preta. Valor R$
5.300,00, interessados falar com Cristiano

9653-7897.

• Troque seu volante que esta velho por um

novo, trabalhamos com todas os modelos,
atendemos a domicilio. Tr: 8812-7170/
7813-4785

• Ford/KA GL - Ano 2000, Branco, gasolina,
roda de liga leve e tapete de alumínio. Lic.

2012 pago. R$11.500,00. Fone: 9126-
9853

• 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$ 25.990,00, metálico, estado de zero,

60 x de R$ 720,00, ou entrada em até 10 x

sem juros no cartão de crédito, 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 condicionado, 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

• Ford Ranger XLT Limited 4x4, diesel 3.0

eletrônico, 2008, completa (air bag, abs,
santo Antônio, estribos capota marítima,
protetor de caçamba, trava elétrica no

tampão traseiro e demais opcionais da
Limited. Estudo troca veículo de menor

valor. R$ 60.000,00. Tr: 47 9138-9592.

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

• Vende - se Jogo de molas cortadas para
Gol G1, G2, G3 ou G4 Fica na altura de

2 dedos do pára-lama. Valor: R$ 80,00.
Tr: 9943-4172

• Vendo capota de fibra para Ford Curie

modelo alta, (1,40 m altura interior).
Semi - nova. R$ 1500,00. Tr: 8422-1926. • FIESTA HATCH 4 PORTAS COMPLETO

2012, R$ 25.990,00, metálico, estado
de zero, 60 x de R$ 720,00, ou entrada
em até 10 xsem juros no cartão de

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

• Vendo F 4000, ano 75, bem conservada. R$

20.000,00. Tr: 8856-7660/3276-0264 a

noite.

• 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.
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Segurança da Inform ção
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COMUNICA ABERTURADE
PROCESSO SELETIVO:
Vagas para ambos os sexos

CARGO/FUNçAO ODADEVAGAS
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PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO - Matemãtlca JaragtádoSul 27/OS a 03J06I2.012

Jaraguâdo SUlASSISTENTE DE:SECRETARIA ESCOLAR
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REDUZIDO

PREÇO
REDU IDO

CARROS

2012
COM PREÇOS DE

2007

..
""JlJlENDÕ8FEll
iiiiif!��5'

íH.inIQ, ·GMAC Faça revisões em seu veículo regularmente. Conte Comigo 473274.4444
EM TODA A REDE DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET I CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO SITE: WWW.CHEVROLET.COM.BR/OFERTAS
IPI (Imposto de Produtos Industrializados) Reduzido conforme regras oficializadas pelo governo (Diário Oficial da União N° 98, Decreto 7.725). Agile LT 1.4 econoflex (config,R9E), ano/modelo 2012/2012, com' preço promocional à vista a partir de R$

34.500,00 ou através de plano de financiamento com 50,69% de entrada (R$17.990,OO), 48 prestações mensais de R$ 467,95, com taxa de juros de 0,99% a.m. CET: 17,21% a.a. Valor Total financiado: R$40.451,60. Carros 2012 com preço de 2007,

conforme anúncio realizado no Jornal A Notícia, do dia 18-01-2007 para o Carro Celta 1.0 Life Flexpower. Ofertas válidas para o período de 24 de maio de 2012 a 27 de maio de 2012, para veículos Chevrolet O km adquiridos nas Concessionárias Chevrolet

do Estado do Paraná e de Santa Catarina. Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidade de venda direta da fábrica, taxistas e produtores rurais. Consulte condições em sua concessionária Chevrolel. Os veículos Chevrolet estão em conformidade

com o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. www.chevrolet.com.br - SAC: 0800 702 4200. Ouvidoria GMAC - 08007226022.
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tipo
Invenção do

condicionador de ar
Foi 'em 1902 queWillis Carrier, um engenheiro de 25 anos formado

pela Universidade de Cornell, inventou um processo mecânico para
condicionar o ar em Syracuse, NewYork.O controle do clima finalmente

tornou-se uma realidade. Durante séculos, o horriem usou o ventilador,

gelo e muitos outros métodos em tentativas inúteis para livrar-se do

calor. A invenção de Carrier foi uma resposta a problemas específicos
de uma indústria: a Sackett - Wilhelms Lithography and Publishing Co.

no Brooklin, NewYork. A empresa gráfica estava tendo problemas com
trabalhos de impressão durante os quentesmeses de verão. O papel, ab
sorvendo a umidade do ar, se dilatava.As cores impressas em dias úmi

dos não se alinhavam nem se fixavam com as cores impressas em dias

mais- secos. Isso gerava imagens borradas e obscuras.Willis Carrier, que
estava trabalhando para a Buffalo Forge Co., foi chamado para resolver

o problema. Ele teorizou que poderia retirar a umidade da fábrica atra
vés de resfriamento do ar por dutos artificialmente resfriados.Este pro

cesso, que controlava a temperatura e umidade, foi o primeiro exemplo
de condicionador de ar contínuo por processo mecânico.

71

Amazônia Integração
Conjunta Brasil - Peru

Emmaio de 1971, o Correio do Povo publicou amatéria que di
zia: "Foi assinado recentemente em Lima, pelos representantes do
Brasil e do Peru, um acordo destinado a promover conjuntamente
a integração e a colonização de extensa área, quase inexplorada,
na zona fronteiriça da região Amazônica, comum aos dois pa
íses. Com isso dá-se início a uma estreita e integrada resolução
dos problemas que afetam as duas nações naquela vasta área. A

construção de entradas de rodagem visa facilitar os transportes e

interligar os sistemas rodoviários do Brasil e do Peru. O incremen

to das trocas comerciais será facilitado bem como racionalizada a

exploração das riquezas da região. A população será melhor assis

tida e a colonização terámaior apoio e amparo das autoridades".

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
*

Lunenaer �z..� Lunelll »\aldlZ<!Ot
*

Pelo Mundo

141

Jerônbno de Praga é condenado àmorte
I FOTOS DIVULGAÇÃO

Em 30 de maio de 1916, o principal discípulo e o mais

devotado amigo de Ian Huss (pensador e reformador

religioso), Jerônimo de Praga, foi condenado àmorte por
heresia. Nascido em Praga, e filho de família de posses,
estudou na Universidade de Praga em 1398. Em 1405, ele

estudou na Universidade de Paris, onde obteve o grau
de Mestre. Quando Ian Huss viaja para o Concílio de

Constança, em outubro de 1414, Jerônimo lhe assegura que
o seguiria para ajudá-lo, caso fosse necessário, promessa
que logo lhe faria chegar a Constança, em 4 de abril de 1415.

Ao contrário de Huss, que obtivera um salvo-conduto para

proteger-se, Jerônimo nada possuía para defender-se, razão

pela qual os amigos insistiam para que voltasse a Praga.
Em 20 de abril foi preso e enviado a Sulzbach, retornando
a Constança. Emmaio de 1416, Jerônimo de Praga foi

posto novamente em julgamento pelo Concílio. Em 28 de

maio, ele veementemente retratou-se de sua retratação,
sendo finalmente condenado por heresia em 30 demaio e

queimado na fogueira ainda nomesmo dia.

0000000

1778

More Voltaire
FrançoisMarieArouet, mais conhecido comoVoltaire, morreu em 30 demaio de 1778. Foi

um escritor, ensaísta e filósofo iluminista francês. Conhecido pela sua perspicácia na defesa
das liberdades civis, inclusive liberdade religiosa e livre comércio. É uma dentremuitas figuras
do Iluminismo cujas obras e ideias influenciaram pensadores importantes tanto da Revolução
Francesa quanto daAmericana. Escritor prolífico, Voltaire produziu cerca de 70 obras em

quase todas as formas literárias, assinando peças de teatro, poemas, romances, ensaios, obras

científicas e históricas, mais de 20mil cartas e mais de 2mil livros e panfletos. Foi um defensor

aberto da reforma social apesar das rígidas leis de censura e severas punições para quem as

quebrasse. Um polemista satírico, ele frequentemente usou suas obras para criticar a Igreja
Católica e as instituições francesas do seu tempo. Por dizer o que pensava, foi preso duas vezes

e, para escapar a uma nova prisão, refugiou-se na Inglaterra. Durante os três anos em que

permaneceu naquele país, conheceu e passou a admirar as ideias políticas de John Locke.

Personagem históric

Louis Hjelmslev
Nascido em 30 de Maio de 1965, Louis Hjelmslev foi um

linguista dinamarquês, precursor das modernas tendências
da linguística e propositor do termo Glossemática para de

signar o estudo e a classifiçação dos glossemas. Fundou
o Círculo Linguístico de Copenhague no ano de 1931, dou
torou-se em filologia comparativa em 1932, e com Hans

Jorgen Uldall. Em 1935, começou a elaborar a Teoria da

glossemática, que chamou de verdadeira linguística, ca
paz de abordar a língua como um todo auto-suficiente.

Nomeado professor de linguística naUniversidade de Cope
nhague, juntamente comViggo Brõndal, fundou o jornalActa
Linguística, órgão da linguística estrutural.
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Vieira

Casas são usadas por drogados
Construções
interditadas pela
Defesa Civil abrigam
usuários de drogas
durante a noite

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

�

Equando anoitece que a

aposentada Terezinha Ro

drigues, 52 anos, começa a se

sentir insegura. Moradora da
rua Gustavo Lessmann, no

bairroViera, há 25 anos, ela tem
medo da situação das drogas na
região. Terezinha conta que to

dos os dias jovens usuários in
vadem casas interditadas pela
Defesa Civil e passam a noite
fumando e bebendo. "Quando

escurece tenho medo de ficar
fora de casa", afirma.

Para o presidente da Asso

ciação de Moradores do bairro,
.

Jair Mussinato, este problema
se tornou freqüente na região, e
que devem ser pensadas ações
para combater essa situação.
Mussinato explica quemorado
res recorrem a ele para denun
ciar localidades que onde há
encontro de usuários e que as

reclamações aumentaram.
O capitão da Polícia Miltar,

Aires Volnei Pilonetto, explica
que a rua já é conhecida pela
polícia, e que há dois meses

foi registrada uma denúncia de
tráfico de drogas na região. A si

tuação foi averiguada, mas não
se confirmou. Pilonetto conta

que a população deve conti
nuar denunciando através do
telefone 190. "Quando houver

suspeita, o morador deve ligar e
indicar horário e local, para que
a policia possa agir mais efeti
vamente'" afirma .

As seis casas foram inter
ditadas depois das chuvas de
2008. Segundo o secretário
da Defesa Civil de Jaraguá do

Sul, Jair Alquini, a Prefeitura

aguarda verba para fazer a de

molição, limpeza e recupera
ção da área. Ele explica que as

famílias das residências foram

contempladas com apartamen
tos da prefeitura e não devem
voltar a morar no local.

Orientação da PM
é que os moradores

liguem para o 190

quando visualizarem
estranhos no bairro.

ESPERA Tubulação ainda não foi usada para escoar a água nos dias de chuva

Saneamento·

Alagamentos incomodammoradores
.

Os riscos de alagamentos
também fazer parte da preo
cupação dos moradores da rua
Gustavo Lessmann.O cobrador
Vilmar Zimermann, 44 anos,
vive no bairro há 23 anos. Para
evitar perdas com as cheias, ele
teve que levantar a entrada de
sua casa. Ele diz que os pro
blemas ficaram mais comuns

depois do aterramento de um

terreno próximo, onde havia
a vazão das águas. "Qualquer

chuvinha que cai, já sobe a

água. A última vez, em novem

bro do ano passado, a água su

biu 50 centímetros", lembra.
O presidente da Associação

deMoradores do bairro, JairMus
sinato conta que nessa área ater
rada será construído um condo
mínio fechado. Segundo o líder
comunitário, o dono do local fez
acordo com a Prefeitura para a

instalação de tubulação correta.

"Os moradores estão contando

com essa obra", àfirma.
Segundo o diretor de Obras

e Serviços Públicos, Alcides Do
nat, os tubos para tubulação já

. foram comprados e devem"ser

entregues pela empresa respon
sável dentro deIf dias. Donat

explica que os trabalhos não fo
ram realizados ainda devido ao

projeto do condomínio não es

tar totalmente aprovado. "A tu

bulação existente supre a neces

sidade da localidade", observa.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

VAZIO Moradias foram interditadas depois das
chuvas de 2008 e serão demolidas pela Prefeitura

Localidade sofre
commau cheiro

O mau cheiro causado por
uma estação de tratamento de
efluentes da indústria têxtil está
incomodando osmoradores do
bairroVieira. O chefe de loja Iâ
nio Rodrigues, 30 anos, conta

que várias vezes durante o dia
o odor o atrapalha os clientes.
"Eles (clientes) reclamam do
cheiro ruim", afirma. Rodrigues
explica que dependendo do

vento, a situação chega a ser

insuportável. A reportagem do
'

OCP fez uma matéria no início
do mês sobre o assunto. Em
entrevista com o responsável
da empresaTracttaTecnologias

Ambientais, Mário André Belí
ni de Araújo, disse que desco
nhecia o fato denunciado pela
comunidade e garantiu verifi
car o motivo do problema.

Em novo contato, o Enge
nheiro ambiental, Fernando

Scaburri, explica que várias"

ações estão sendo implanta
das para a resolução do pro
blema. Ele conta que a empre
sa está há dois anos no local, e
que a Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC) está co
meçando um trabalho de aná
lise olfatométrica, para avalia

ção da qualidade do ar.

RECLAMAÇÃO Jânio Rodrigues conta que
clientes questionam o mau cheiro do local
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Caminhando para definições
Luiz Carlos Tamanini
tentará a reeleição.
Grupo da oposição,
PT e POl, já lançou
pré-candidatos

CORUPÁ
Verônica Lemus

Faltam duas semanas para o

início das convenções parti
dárias' que começam no dia 10

de junho. Em Corupá, o cenário
pré-eleitoral está quase desenha
do em relação a disputamajori
tária, que elege prefeito e vice.

Na tentativa de manter o

atual cargo na Prefeitura, o

líder do governo Luiz Carlos
Tamanini (PMDB) deve con

correr à reeleição, em parceria
com o ex-presidente da Fun

dação Municipal de Esportes,
Turismo, Cultura e Lazer, Lo
reano Rogério Costa (PSDB),
o Kutcha - que se desincom

patibilizou do cargo no início
de abril para poder concorrer.
a atual vice-prefeito, Carlos
Dieter Werner (PSDB), disse

que não poderá disputar nes
te pleito. "Já estou como vice

por duas vezes em sequência,
e para isso há um impeditivo
legal", declarou.

Segundo o presidente do

PMDB, Curt Linzmeyer, o

nome de Tamanini já foi apro
vado no diretório, mas o can

didato a vice deve ser indica
do pela coligação. "Nós vamos
com o PSDB, PPS, PC do B e

PSB, e estamos aguardando
que os partidos comuniquem
um nome oficial", disse. O

presidente do PSDB, Donato
Siegel, teria quatro ou cinco
nomes à disposição. No en

tanto, o tucano disse que a re

comendação é para que não se

EDUARDOMONTECINO

ATUAL PREFEITO
Peemedebista busca se

manter na administração

comente nada sobre o assunto

até o dia 17 de junho, quando
será feita a homologação da

chapa. Sobre a pré-candidatu
ra de Kutcha, Siegel disse ape
nas que ele é um dos nomes.

Os outros partidos da com

posição também aguardam pelo
dia 17, mas as conversações já
estão encaminhadas no sentido
de apoiar as pré-candidaturas
de Tamanini e Kutcha. "O PC do
B irá lançar candidatos somente
na proporcional e vai apoiar o

PMDB", confirmou a presidente
do PC do B, Ana Judith Rafaeli

Rodrigues Iantsch. HNa conven

ção do dia 17 é que nós vamos
acertar as deliberações, mas a

ideia é coligar com os partidos
da situação", disse o presidente
do PSB, Ernesto Felipe Blunk.

fi!

I

EDUARDO MONTECINO

PRESIDENTE João
Gottardi será o adversário

do atualmandatário

Grupo dermido
Para disputar na oposição,

os partidos PT, PP e PDT têm
feito reuniões indicando o

nome do vereador e presidente
da Câmara, João Carlos Gottar
di (PT) como pré-candidato a

prefeito, e do vereador Everal
do Mokwa (PP), para disputar
como vice-prefeito. Segundo
o vereador e presidente do Pp,
Sidnei Moritz Schwerdtner, o

grupo também tem conversado
com outras legendas, "menos
com o PMDB". "Estamos aber
tos a todos os outros partidos,
inclusive o DEM tem entrado
em contato conosco", disse.

Confirmando as conver

sas, o presidente do PDT,
Hermann Suesenbach, disse

DIVULGAÇÃO

VEREADOR Everaldo
Mokwa concorre como

vice em outubro

que vai apoiar as pré-candi
daturas de Gottardi e Mokwa.
"Não vamos indicar nenhum

nome, firmando um compro
misso com PP e PT de sermos

apoiados por eles nas eleições
de 2016", afirmou.

Já o PR, segundo informou o

presidente da sigla, Cristhian
Steingraber, nenhum parti
do teria procurado a legenda
para formar uma aliança. "O
partido ainda é novo em Co

rupá, por isso não vamos lan

çar nenhum candidato para
a majoritária, para a qual es
tamos abertos a negociações
tanto para a oposição como

para a situação", alegou.
A equipe do OCP não conse

guiu contato com as presidên
cias do DEM e PSD.

Parceria

PMDBe

PSDBjuntos
Em 2008, os atuais prefeito

e vice-prefeito deCorupá, Luiz
Carlos Tamanini (PMDB), e

Carlos DieterWerner (PSDB),
respectivamente, foram elei
tos dentro da coligação - Viva

Corupá, composta pelos par
tidos PMDB, PPS, PSB e PSDB.
Na oposição, encontravam-se
os partidos DEM, PP e PT, co
ligados sob a chapaAForça do
Povo, disputando namajoritá
ria com Conrado UrbanoMul

ler, que tentava a reeleição.
Se o PSDB confirmar a

candidatura de Kutcha para
2012, este ano será a segun
da vez seguida que o partido
disputa junto com o PMDB
na majoritária, aliança que
começou em 2008. Em 2004,
o PSDB concorreu com o PP
e conseguiu eleger Muller,
candidato pepista para pre
feito, tendo Carlos Dieter
Werner como vice.

Nesse mesmo ano, o

PMDB não conseguiu em

placar sua chapa pura, com
a qual concorreu com o atu

al presidente da sigla, Curt
Linzmeyer. Desde 1992, o

PMDB havia sido vitorioso ao

lançar-se como partido isola
do. O partido támbém elegeu
Tamanini pela primeira vez

em 1996, e pela segunda vez

em 2000, quando concorreu

com seu atual vice.
Tamanini busca seu quar

to mandato, sendo que nunca
chegou a disputar ao lado do
mesmo vice. O primeiro foi
Haroldo Kuhl, em 1996. Em
2000 reelegeu-se ao lado de
Adelino Hauffe, ex-prefeito
eleito em 1992 e em 2008, em
seu terceiro mandato, Tama
nini venceu ao lado deWerner.

Em 2004, foi a única vez

em que a população pode
escolher entre três candida
tos. Com um eleitorado de

9.868, Muller venceu com

4.718 votos.
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f.)nto de i.stJ:&

Pedalando e cantando e seguindo a canção
Caminhando e cantando/E

seguindo a canção /Somos
todos iguais/Braços dados ou

não/Nas escolas, nas ruas/

Campos, construções/Cami
nhando e cantando/E seguin
do a canção /Vem, vamos em

bora/Que esperar não, é saber /
Quem sabe faz a hora/Não es

pera acontecer"
Lembrei dessa música do

Geraldo Vandré ao começar
escrever esse texto. "Pra não di
zer que não falei das flores" é o

nome dela. De uma época ne

gra de nosso passado político
recente. E é bom saber história

para não ficarmos cometendo

sempre os mesmos erros.

Há pouco tempo essa músi
ca foi gravada pela banda Char
les Brown Ir. Ficou até uma ver
são interessante. Talvez, porém,
alguns dos novos fãs da música
não saibam a força dessa letra e

o quanto ela representou e re-

presenta. É polêmica e fantás
tica. Extraordinária por tudo o

que quer dizer e mudar.
Lembrei dela por causa do

.

seus terceiro e quarto versos.

Somos todos iguais, braços da
dos ou não. Explico.

Nesse último domingo foi
realizada, em Iaraguã do Sul,
a 1 a Pedalada da Caixa de As
sistêncía da OAB (CMSC), or
ganizado pelas representantes
regionais, advogadas Luciane
Mortari e Karina Martins. Pou
co menos de 20 km e muita di
versão. Do Centro ao Ribeirão
das Pedras.

Entre as razões desse even

to estavam a conscientização
para os advogados e familiares
da necessidade de se praticar
algum esporte, ou seja, sair do
sedentarismo; a preocupação
com a mobilidade urbana e a

ecologia; e a confraternização.
Uma equipe de ciclistas prati-

Raphael Rocha Lopes,
advogado e professor

cantes, capitaneada por Mari
nês Ronchi, conduziu o passeio
e ajudou os marinheiros de

primeira ou poucas viagens.
Para a segurança de todos,
fomos acompanhados por
veículos da Triplac Mídia Ex

terna, da Overbike e da própria
CAASC. Em resumo, a jornada
foi um sucesso. Provavelmente
haverá outras.

Entretanto,
somos todos

iguais, braços
dados ou não.
De bicicleta
ou não. De

-

transporte
coletivo ou
não. Apé
ou não.

REPÚBliCA FEDERATlVADOBRASll..- FSTADODESAND\CATARINA
Tabelionatodo Município eComarca deGuaramirirn - CHRIS11\ INGE IffiLEWAGNER, Interventora

Rua28 deAgosto n° 1918 - Thlefone: (47) 3373-0404
Horário deFwtcionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os titulos
abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edítaI a os
aceitar ou pagarno tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de
oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado
e registrado o protesto correspondente.Apresente publicação se deve ao fato dê a(s) pessoa(s)
indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ig
norada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora daCircunscriçãoGeográ
fica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço for
necido pelo apresante, tudo em conformidade comos arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.
Protocolo: 31706 Sacado: ABS COMERCIO DE MATERIAIS EIElRICOS IlDA CNPJ:
07.609.805/0001-86 Endereço: Rua 28 de Agosto n° 635, Centro, 89270-000, Guaramirim Ce
dente: INDUSfRIADE LUMINARlAS LUMIPOL IlDA CNPJ: 06.193.595/0001-25 Número do
Título: 1874005 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 21/05/2012 Valor: 856,32 liqui
dação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital; R$15,00

Protocolo: 31831 Sacado:ANDRE BRUCKMANNCPF: 022.332.189-30 Endereço: RuaVerea
dorJoãoPereira lima nO sn, Centro, 89270-000, GuaramirimCedente: HSBCBANI<BRASILSA
-,BANCOMUl11PW CNPJ: 01.701.201/0001-89Número doTítulo: 091/06 Espécie: Duplicata
deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANI< BRASIL SA - BANCO MUITI
PWDataVencimento: 19/05/2012 Valor: 200,00 liquidação após a intimação: R$l1,60, Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, EditaI: R$15,00

Protocolo: 31640 Sacado: ANTONiO MARCOS ENGEIMANN CPF: 730.076.339-15 Ende

reço: RuaArmide DelaiWeber n° s/n, Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: CONFORMAQ
MAQUINAS E FERRAMENTAS IlDACNPJ: 10.663.510/0001-00Número do Título: 012368-02
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADFSCO SA
Data Vencimento: 16/05/2012 Valor: 218,88 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, EditaI: R$15,00
Protocolo: 31646 Endereço: Rua Armide Delai Weber n° s/n, Avai, 89270-000, Guaramirim
Cedente: CONFORMAQMAQUiNAS E FERRAMENTAS IlDA CNPJ: 10.663.510/0001-00 Nú
mero do Título: 012433-02 Espécie:Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante:
BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 14/05/2012 Valor: 254,40 liquidação após a inti
mação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital; R$15,00
Protocolo: 31653 Endereço: Rua Armide Delai Weber n° s/n, Avai, 89270-000, Guaramirim
Cedente: CONFORMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS IlDA CNPJ: 10.663.510/0001-00Nú
mero do Título: 011552-04Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
BANCO BRADFSCO SA DataVencimento: 14/05/2012 Valor: 290,01 liquidação após a inti
mação: R$ 11,60, Ü?ndução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, EditaI: R$ 15,00

Protocolo: 31600 Sacado: EVANDRA JUCARAVONZ CPF: 036.340.569-08 Endereço: Rua
A1dano Jose Vieira nO 102, Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: IMOBILlARlA BEMVIVER
IlDA CNPJ: 04.573.125/0001-61 Número do Título: X237/08 Espécie: Duplicata de Prestação
de ServiçosApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimen
to: 10/05/2012 Valor: 700,70 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Dili
gência: R$ 23,20, EditaI: R$15,00

Protocolo: 31603 Sacado: GUARAMIRIM COMEROO E TRANSPORTE IlDA ME CNPJ:
12.914.311/0001-45 Endereço: Rua 28 de Agosto n° 1507, Centro, 89270-000, Guaramirim Ce
dente: VLJ EMPREENDiMENTOS IMOBIJlÁRlOS IlDA CNPJ: 14.979.112/0001-40 Número
do Título: P506/01 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 10/05/2012 Valor: 550,00
liquidação após a intimação: R$l1,60,Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20,EditaI: R$15,00

Protocolo: 31748 Sacado: MARCELO MORASTONi CPF: 702.387.749-53 Endereço: Rua Le
opoldo Schmitz nO s/no, Nova Esperança, 89270-000, Guaramirim Cedente: JOAO LUIZ ROSA
DE BEM CPF: 097.068.449-53 Número do Título: 00000000105 Espécie: Duplicata deVenda
MercantilApresentante: CAIXAECONOMlCA FEDERALDataVencimento: 10/05/2012 Valor:
470,00 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital:
R$15,00

Protocolo: 31570 Sacado: MARIA ROBERSILVA SOUSA BRAGA CPF: 329.794.618-06 Ende
reço: Rua Gustavo Rubinn° 43,Avai, 89270-000,GuaramirimCedente: VALCANAlAAUTO PE

ÇAS IJDAME CNPJ: 03.387.767/0001-03Número doTítulo: 4735 Espécie:Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
DataVencimento: 10/05/2012 Valor: 264,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condu-

ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, EditaI: R$ 15,00

Protocolo: 31491 Sacado: PAPELARlAMARECHALIlDACNPJ: 04.976.342/0001-00 Endereço:
RuaMarechal Castelo Branco nO 7197, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: REVALATACA
DO DE PAPELARlA IlDA CNPJ: 52.434.156/0001-84 Número do Título: 01 791287B Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODOBRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 08/05/2012 Valor: 549,31 liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, EditaI: R$15,00 Protocolo: 31571 Endereço:
Rua'Marechal Castelo Branco n° 7197, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: REVALATACA
DO DE PAPElARIA IlDA CNPJ: 52.434.156/0001-84 Número do Título: 01 826368 Espécie:
Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASILSA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 10/05/2012 Valor: 232,69 liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 31744 Sacado: RETIFICA DE MOTORFS GUARAMIRIM IlDA ME CNPJ:
07.582.628/0001-91 Endereço: BR 280, km 55 nO 12097, Centro, 89270-000, Guaramirim Ce
dente: RNO COBRANÇAS IlDAME CNPJ: 10.768.625/0001-51 Número doTítulo: 020715412A
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 06/05/2012 Valor: 462,38 liquidação após a in
tímação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20, Edital; R$ 15,00

Protocolo: 31759 Sacado: RILCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS lIDA - ME
CNPJ: 03.389.786/0001-79 Endereço: Avenida Izidio Carlos Peixer nO 100, ilha da Figueira,
89270-000, Guaramirim Cedente: EGM FUNDO DE INVFSTIMENTO EM DIREITOS CREDI
TORlOS MUlTISSEIORlAL CNPJ: 13.416.131/0001-04 Número do Título: 117609-1 Espécie:
Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: BANCO BRADFSCO SA DataVen
cimento: 01105/2012 Valor: 6.951,20 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
13,87, Diligência: R$ 35,60, EditaI: R$15,00

Protocolo: 31699 Sacado: ROSANGEIA CARMINATTI CPF: 024.576.079-22 Endereço: Rua
Lauro Friedmann n° s/n, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: v.M.M. COMERCIO DE
MATERIAIS EIElRICO E HIDRAULICO IlDA CNPJ: 11.735.478/0001-86 Número do Título:
266D Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL
DataVencimento: 12/05/2012 Valor: 492,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, EditaI: R$ 15,00

Protocolo: 31683 Sacado: SERRALHERIA E MECANICA RONCHI TIDA ME CNPJ:
78.831.666/0001-89 Endereço: Rua Santa Catarina nO 93, Centro, 89108-000, Massaranduba
Cedente: NORDTECH MAQUiNAS E MOTORFS IlDA CNPJ: 00.735.879/0001-10 Número
do Título: 00049414 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: I11\U
UNlBANCO SADataVencimento: 14/05/2012 Valor: 188,45 liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital; R$15,00

.

Protocolo: 31694 Sacado: S11\RC MON11\GEM INDUSTRlAL IlDA CNPJ: 08.815.806/0001-40
Endereço: Rua LuisAntonioBorinelli n° 67,Amizade, 89270-000,GuaramirimCedente: GUMZ
CON11\BIIIDADE E CONSUIlORlA EMPRESARIAL lIDA CNPJ: 07.137.236/0001-13 Núme
ro do Título: 9200127020 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante:
CAIXA ECONOMlCAFEDERALDataVencimento: 10/05/2012 Valor: 272,00 liquidação após
a intimação:R$II,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, EditaI: R$15,00

Protocolo: 31607 Sacado: VALERlO NlLSEN CPF: 799.607.319-87 Endereço: Rua Oswaldo
Klein nO sn, Guarniranga, 89270-000, Guaramirim Cedente: LUCHI COMERCIO DE PEÇAS
IlDAME CNPJ: 06.175.773/0001-95 Número do Título: 000317B Espécie: Duplicata deVen
da Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
DataVencimento: 15/05/2012 Valor: 106,00 liquidação após a intimação: R$ 11 ,60, Condu
ção: R$ 27,20, Diligência: R$ 35,60, EditaI: R$ 15,00

Protocolo: 31835 Sacado: WERNKE TRANSPORTFS RODOVIARIOS DE CARGAS IlDA ME
CNPJ: 05.823.814/0001-40 Endereço: Rodovia SC-413 nO s/n, Rio Branco, 89270-000, Guara
mirim Cedente: COMERCIO DE MOLAS UNlAO IlDA CNPJ: 07.508.634/0001-07 Número
do Título: 13 Espécie: Duplicata deVenda MercantilApresentante: CAIXA ECONOMlCA FE
DERAL DataVencimento: 15/05/2012 Valor: 230,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$10,88, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Guaramirim, 30 demaio de 2012.

CHRISTA lNGE IffiLEWAGNER, Interventora .

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

facebook.com/ocorreiodopovo

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

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

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

br

EXTRATO DO CONTRATO 094/12

Processo de licitação nO 061/12
Modalidade Pregão nO 024/12

Contratante: MUNICíPIO DE CORupA inscrito no CNPJ sob o nO

83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443
- Centro, Corupá - SC.
Contratada: PARISI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n° 80.443.427/0001-01 e inscrição Estadual nO

251.609.049, estabelecida na Rua Germano Wagner, 184 - Bairro

Centenário, CEP 89256-800, Município de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina.

Objeto: Contratação de empresa especializada no Registro de Preços
para eventuais aquisições parceladas de 3.800 horas máquinas para
atendimento das necessidades da Secretaria de Infra Estrutura do

Município de Corupá-SC na correção e recuperação de estradas e

recuperação de taludes, conforme especificações Termo de Referência
Anexo I e, convenio n° 6299/2012-5 celebrado entre o Governo do Estado
de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento

Regional de Jaraguá do Sul - SDR e o Município de Corupá-SC.
Valor do Contrato: R$ 472.986,00 (Quatrocentos e Setenta e Dois Mil
Novecentos e Oitenta e Seis Reais), correspondente ao objeto total
descrito e caracterizado na cláusula primeira do presente instrumento.

Data da Assinatura: 30/05/2012
Data da Vigência: 31/12/2012.

luiz Carlos Tamanini
Prefeito Municipal

o fato é que me empolguei.
Na noite de segunda-feira fui

para um compromisso de bi
cicleta. Que o trânsito de Ia
raguá do Sul não é nenhuma
maravilha, não é novidade para
ninguém. Nos horários de pico
tudo é tumultuado. Isso quando
não está passando uma com

posição ferroviária no meio do

trajeto. Ou pior, quando o trem

não para no Centro da cidade,
como ocorreu semana passa
da. Além disso, não há ciclovias
decentes (em muitos casos não
há nem calçadas para os pedes
tres). Não há fiscalização, cau
sando um "deus-nos-acuda"
ou "que-se-dane" generalizado,
Carros fechando cruzamento,
ciclistas andando na contra

mão. Muitos mal-educados
dentro e fora dos automóveis.

E eu, desacostumado a andar
de bicicleta (fazia uns cinco anos
que não pedalava), fiquei um

pouco'assustado e preocupado
com a situação toda. Lembrei de
alguns colegas e amigos que pe
dalam frequentemente e o que
eles sémpre dizem sobre a vio
lência e o desrespeito no trânsito
quando se está no veículo mais
vulnerável. Senti na pele.

Entretanto, somos todos

iguais, braços dados ou não. De
bicicleta ou não. De transporte
coletivo ou não. A pé ou não.
Devemos alimentar a consciên
cia' em matéria de trânsito, de
que o que é bom para um pode
ser bom para todos. Espaços
mais adequados para as bici
cletas e pedestres. Transporte
coletivo decente, com horários,
conforto e preço razoáveis. Me
nos automóveis nas ruas. To
dos ganharão. Falta, pelo que
me parece, vontade política e

coragem dos administradores

públicos enfretarem a situação
como deve ser.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Unimed Trioball

Basquete, livros e diversão
Evento de iniciação
desportiva bateu
recorde de inscritos e

arrecadou quase mil
livros infantis

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

os colégios Marista e Bom

Jesus foram invadidos por
um mar de crianças no sábado.
A décima primeira edição do

Unimed Trioball envolveu 744

meninos e meninas entre 10 e

14 anos, um recorde na histó

ria da competição. Eles foram

separados em 248 trios e prati
caram basquete das 8h às 18h.

Mais importante do que os

resultados dentro de quadra,
os números mostram o quanto
a modalidade está consolidada
no município. O principal fator
deste sucesso é o 'Projeto Bola
da Vez', patrocinado pela WEG

e apoiado por Sesi e FME, que
consiste em escolinhas gratui
tas em escolas do município.

Outro é o apoio da Unimed,
que há onze anos patrocina
equipes da Ajab e incentiva a

IRIANE PORTO/AVANTE!

IRIANE PORTO/AVANTE!

DOAÇÕES Livros infantis arrecadados serão encaminhados para escolas

da rede mwrlcipal, para que montem ou ampliem suas bibliotecas

realização de eventos como

o trioball, uma competição
de basquete adaptado. Mas

quem pensa que o apoio da
entidade se resume à parte
financeira, se engana. Todos
os anos a taxa de inscrição é

substituída por algo que pos
sa ser revertido em benefícios

para a comunidade.

Neste ano, por exemplo, a
taxa consistia na doação de
um livro por atleta. E o re-

. sultado da iniciativa surpre
endeu os envolvidos. Foram
arrecadados novecentos e

vinte livros infaritis, que serão

doados para escolas da região
com interesse em montar ou

ampliar suas bibliotecas.

"Estamos felizes com os

resultados. É objetivo da
Unimed fomentar não só o

esporte, como o social. Os li
vros serão importantes para
as comunidades, mas é bom
lembrar ·a relevância do es

porte na vida dos jovens, pro
movendo a saúde", informa o

presidente German Gimenez.

Juventusapresentaseu
novo postulante à camisa '1'

Basquete

Homenagem
a ex-atleta

TÍTULos Em cinco anos de carreira, Wanderson

acumula cinco conquistas, sendo três nacionais

A semana começou com no

vidades no Grêmio Esportivo
Juventus. Na tarde de ontem

se apresentou ao técnico Pin

go o goleiro Wanderson, que
de pronto seguiu para o trei

namento da equipe, no estádio
Luís Carlos Ersching. O atleta
de 25 anos defendeu o Olaria
no Campeonato Carioca.

Apesar da pouca idade,
Wanderson Silveira Gomes co

leciona cinco títulos na carrei

ra. Iniciou no Coritiba, onde

conquistou os estaduais do
Paraná em 2008 e 2010. Ainda

pelo Coxa, participou das cam

panhas dos títulos brasileiros
da Série Bem 2007 e 2010.

No ano passado atuou no

Joinville," onde conquistou a

Copa Santa Catarina e compôs
o elenco campeão nacional da

Série C. Outro clube que defen
deu foi o Botafogo, de Ribeirão
Preto, no Campeonato Paulista
de 2011.

Com l,93m e 83kg, o mato

grossense de Sinop chega ao

João Marcatto para disputar
posição com Maurício e deve
atuar no jogo treino do próximo
.sãbado, às 15h, contra o Metro

politano, em Blumenau. Outros

dois atletas devera se apresen
tar ao clube no decorrer da se

mana, mas os nomes e posições
não foram divulgados.

Com 1,93m e 83kg,
Wanderson chega
para disputar a

camisa 1
.

do tricolor

jaraguaense com

Maurício.

O ex-atleta de basquete
PauloVitor Bana Negri foi
homenageado no sábado,
durante o Unimed Trio
ball. Nascido em Jaraguá
do Sul, Negri defendeu
com sucesso as equipes de
base e adulta do municí

pio. Hoje é instrutor de

basquetebol da Univer
sidade de Indiana, nos
Estados Unidos.

Sub17

Meninas

goleiam
Três jogos e três goleadas
marcaram a estreia da

equipe Grameyer/Sitv/
FME no Campeonato Ca

tarinene sub 17 feminino,
No ginásio daArsepum,
as atletas de Fio goleram
Curitibanos (13 a O), Con
córdia (6 a 2) e Florianó

polis (7 a O). Os próximos
jogos estão agendados
para os dias 8 e 9 de junho.

Voleibol

Marisol

segue líder
A equipe Marisol/FME
Infantil esteve imbatível
na segunda etapa do
Campeonato Catarinense
InfantilMasculino, que
ocorreu no fim de semana,
em Jaraguá do Sul. Com
as vitórias por 3 sets a O
sobre Rio do Sul, Criciúma
e Palhoça, os jaraguaense
permanecem na primeira
colocação de sua chave.

Sub17

Garotos

avançam
Os garotos da equipe
Colégio Evangélico Iara
guá/FME de futsal sub17
masculino estiveram em

Criciúma no fim de sema

na, onde somaram mais
sete pontos no Campe
onato Catarínense. Com

isso, avançaram de fase e

aguardam a definição da
nova tabela de jogos por
parte da FCFS.
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Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

_

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPUBLICAFEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANTACATARINA

Novo endereço: Rua CeI.Procõpío Gomes deOliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUA DO SUL- SC - Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDI1l\LDE INTIMAÇÃO DEPROTESTO
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 responsável, 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 osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 210656/2012 Sacado: CEL ROUPAS PROFISSIONAIS LlDA Endereço: RUA
266NR30 SALA 02 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: REALECONOMICO SECURITIZADO
RASA Portador: RECOATEXREPRES. EC Espécie: DMI - N'Título: 3186 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 356,83 Data para pagamento: 30 demaio de 2012Valor R$23,80Descri
ção dosvalores: Valordo título:R$301,00 - Juros: R$ 0,70Emolumentos:R$ll,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 210657/2012 Sacado: CEL ROUPAS PROFISSIONAIS LlDA Endereço: RUA
266NR 30 SALA 02 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: REALECONOMICO SECURITIZADO
RASA Portador: RECOATEXREPRES. E C Espécie: DMI - N'Titulo: 1077-1 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 650,01 Data para pagamento: 30 demaio de 2012ValorR$24,48 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 593,50 - Juros: R$1,38 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 210554/2012 Sacado: CONFECCAO SR LlDA ME Endereço: R DOMINGOS
SANSON 150 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-180 Credor: INDUSTRIAS PIM LlDA Porta
dor: - Espécie: DMI - N°Titulo: 8410-2/E - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 417,53 Data
para pagamento: 30 demaio de 2012Valor R$24,06 Descrição dos valores: Valor do título: R$
363,00 - Juros: R$ 0,96 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 210584/2012 Sacado: CONFECCAO SR LlDA ME Endereço: R DOMINGOS
SANSON 150 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-180 Credor: TECIDOS CASSlA NAHAS LlDA
Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 000054649A - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
425,23 Data para pagamento: 30 demaio de 2012Valor R$23,96Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 370,80 - Juros: R$ 0,86 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 210659/2012 Sacado: CONFECCAO SR LlDAME Endereço: R DOMINGOS
SANSON 150 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-180 Credor: ADAR INDUSTRIA COMERCIO
IMPORIACAO E EXPORIACAO Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 101'222656 B - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 529,15 Data parapagamento: 30 demaio de 2012Valor R$24,36
Descrição dos valores: Valordo título: R$474,32 - Juros: R$1,26Emolumentos: R$11,60 - Pu

blicação edital: R$ 23,io Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 210543/2012 Sacado: DAIAS CONSIRUTORA LIDA ME Endereço: AV. PREF
WALDEMARGRUBBA 5249 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-502 Credor: BANCOABC BRASIL
S/A Portador: PLASTII.IT PRODUTOS PIASTICOS DO PARANA L Espécie: DMI - N" Titulo:
010402702 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 572,81 Data para pagamento: 30 de maio de
2012ValorR$24,64Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 514,58 - Juros: R$1,54 Emolumen
tos: R$ lJ,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 210658/2012 Sacado: FABIANO MATOSDE SOUZAME Endereço: R CARLOS
BLANK 159 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-390 Credor: JARAGUATELECOMUNICA
COES LIDA-ME Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 000.638 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 572,27 Data para pagamento: 30 demaio de 2012ValorR$24,30Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 517,50 - Juros: R$1,20 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 210228/2012 Sacado: FLAVIO RODRIGO DE OLIVEIRA & ClA [roA - EP En

dereço: RUA BERNARDO DORNBUSCH 690 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-100 Credor:
GRAFlCA E EDITORA 22 LIDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 001280 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 503,66 Data para pagamento: 30 demaio de 2012Valor R$24,75 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 450,00 - Juros:R$l,65 Emolumentos:R$ll,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 209995/2012 Sacado: JAIRO DEOLIVEIRA Endereço:RUAANTERO CORREIA
371 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89266-285 Credor: SILMAQ S/A Portador: - Espécie: DMI
- N" Titulo: 65465*005 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 634,24 Data para pagamento:
30 demaio de 2012Valor R$24,40Descrição dos valores: Valordo título: R$ 559,00 - Juros: R$
1,30 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$36,64

Apontamento: 210672/2012 Sacado: WURDES CRISTINA PENA SILVA Endereço: RUA
BERNARDO DORNBUSCH 1300 SL 01- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-901 Credor: BRASIL
SECURITIZADORASA Portador: - Espécie: CH - N'Titulo: 0001252 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 1.645,87 Data para pagamento: 30 demaio de 2012Valor R$80,40 Descrição
dos valores: Valor do título: R$1.535,OO - Juros: R$ 57,30 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 210231/2012 Sacado: PABW LUCAS PILAR RIBEIRO Endereço: RUAWALLY
EMILIAMOHR 77 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-525 Credor:MERCADO MEES Portador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 6 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 791,82 Data para paga
mento: 30 de maio de 2012Valor R$25,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 734,00
- Juros: R$ 2,69 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 210804/2012 Sacado: PRE MOLDADOS WPES LlDA ME Endereço: TIFA
1226 N 56 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: GffiA COMERCIO DE AUTO PECAS·
LlDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 399/04 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
985,75 Data para pagamento: 30 demaio de 2012Valor R$25,88 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 927,02 - Juros: R$ 2,78 Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

d';lção: R$ 23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 210093/2012 Sacado: RAFAELASlMIONE DE BORIOLI Endereço: RUA JOSE
PAVANELLO 150 APT 201 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: MINIMERCADO EDUARDO
LlDAME Portador: - Espécie: CH - N°Titulo: 850027 4 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 942,04 Data para pagamento: 30 de maio de 2012Valor R$66,25 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 846,13 - Juros: R$ 43,15 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 210575/2012 Sacado:XPACKEMBALAGENSLlDA Endereço: RUAPREFEITO
JOSE BAVER 2200 G 3 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89254-100 Credor: R.S. INSTALACOES
ELETRICAE HIDRAULIC Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0488 - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 172,45 Data para pagamento: 30 de maio de 2012Valor R$23,54 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 120,00 - Juros: R$ 0,44 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo",
na data de 30/05/2012. Jaraguá do Sul (SC), 30 demaio de 2012.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 14

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, ESTADO DE SANTA CATARINA, através da Secretaria Municipal de Ad

ministração e Finanças, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal e Estadual, na Lei Orgânica do Município, as
normativas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, e demais matérias que regem a espécie, torna público que fará
realizar o Processo Seletivo n° 006/2012, que tem por objeto a seleção e contratação de pessoal para preenchimento de 3 (três)
vagas de emprego público existentes no quadro de funcionários do Município e as que ocorrerem dentro do prazo de validade
deste Processo Seletivo, o qual se regerá pelas regras do Edital e seus anexos.

Inscrições: de 30 de maio de 2012 a 28 de junho de 2012, pessoalmente ou por procuração, na Prefeitura Municipal de
Guaramirim, localizada à Rua 28 de Agosto nO. 2042 - Centro, Guaramirim/SC, serão gratuitas e estão condicionadas à entrega
da documentação comprobatória.
Data das Provas: 30 de junho de 2012.
O inteiro teor do Edital estará disponível no "site" www_guaramirim.sc.gov.br no "link" Concursos e Processos Seletivos, sendo
de responsabilidade exclusiva do candidato à obtenção desse documento.

Informações através fone (47) 3373-0247.
Nilson Bylaardt - Prefeito Municipal

EDITAL DE PRAÇA/lEILÃO E inferior à avaliação, com oferta de pelo menos

INTIMAÇÃO - COMARCA DE 30% (trinta por cento) à vista, sendo o restante

GUARAMIRIM _ 2a VARA CíVEL garantido por hipoteca sobre o próprio imóv:1.
09) Violência ou fraude em arremataçao

A DOUTORAANNA FINKE SUSZEK, Juiza de Judicial • Art. 358 do Código Penal. Impedir.
Direito da 2a Vara Cível da Comarca de perturbar ou fraudar arrematação judici.al;
Guaramirim/SC, na forma da tei, etc... afastar ou procurar afastar concorrente ou

FAZ SABER a todos Quantos o presente Edital licitante. por meio de violência, grave ameaça,
virem ou dele tiverem conhecimento, que a 2a fraude ou oferecimento de vantagem: Pena -

Vara Cível da Comarca de Guaramirim/SC detenção, de dois meses a um ano, ou multa,
levará à venda em arrematação pública, nas além da pena correspondente à violência. 10)
datas, local, horário e sob as condições abaixo Art. 695 do Código de Processo Civil. Se o

descritas, os bens penhorados nos processos a arrematante ou seu fiador não pagar o preço no

seguir relacionados prazo estabelecido, o juiz impor-lhe-á, em favor
lº_b�il�o/Pr.�: 04/JUNHOl2012 - 14hOOmin. do exeqüente, a perda da caução, voltando os

Porvalor igual ou superiorà avaliação. bens a nova praça ou leilão, dos quais não serão
�Q_bQ.Í,,ª-ºLe.r,ªg: 18/JUNHO/2012 - 14hOOmín. admitidos a participar o arrematante e o fiador
Aquemmais ofertar, desde que não a preço vil. remisso.
local: Fórum de Guaramirim/SC - Rua João Leiloeiro Público Oficial Nomeado: SANDRO
SotteiCorrea,300, Amizade, E(47) 3373 9500. lUIS DE SOUZA,matrículaMRC/220.
�dve@l.l_çias: 01) Ficam intimadas as partes Ónus: Os tributos incidentes sobre os bens
através deste Edital, caso não o sejam pelo Sr. móveis e imóveis, multas sobre os automóveis
Oficial de Justiça (Artigo 687 § 5° CPC) - bem cerno contas vinculadas às
redação dada pela lei 11.382 de 06112/2006_ 02) concessionárias telefônicas correrão por conta
O senhorio direto, o credor com garantia real ou exclusiva do arrematante (salvo entendimento
com penhora anteriormente averbada, que não contrário domagistrado). Nas arrematações em
seja de qualquer modo parte na execução, os primeira praça, os valores das avaliações serão
usufrutuários. que não foram intimados corrigidos monetariamente até a efeHva data,
pessoalmente, ficam neste ato intimados da onde o valor do lanço não poderá ser inferior à
realização dos respectivos praçaslleilões (art. avaliação. Não ocorrendo à venda ou

698 CPC) - redação dada pela lei 11.382 de adjudicação nesta, será levado à segunda
06/12/2006. 03) Compete ao interessado na oportunidade. conforme data e horário supra,
arrematação, a verificação do estado de onde haverá a alienação a quem mais ofertar
conservação dos bens, bem como. em se (art. 686, VI, CPC), desde que não a preço vil
tratando de bens imóveis de eventuais restrições (art. 692, CPC). Os honorários do leiloeiro na

para construção, averbadas ou não namatrícula razão de 5% (cinco por cento) correrão por conta
ou para construções futuras, sujeitando-se, do arrematante ou adjudicante em caso de
ainda, à eventuais ônus existentes sobre cada arrematação. Nos casos de dissolução
bem, inclusive taxas e outras custas necessárias consensual entre as partes elou nos casos de
à averbação de eventuais benfeitorias não suspensão ou extinção da ação depois de
averbadas no registro próprio. 04) As iniciados os atos preparatórios do leilão,
arrematações nos processos em que constar incumbe ao exeqüente (ou ao executado, se

como ônus, recurso pendente de julgamento nos assim for ajustado), juntamente com os demais
tribunais estão sujeitas a desfazimento, a ônus, depositar na conta bancária do leiloeiro. a
depender do conteúdo do julgado. 05) Em se titulo de remuneração e ressarcimento, a

tratando de bens imóveis, e havendo outras importância que esteja estabelecida na portaria
penhoras sobre este, averbadas ou não, junto à expedida pela Comarca, ou pela porcentagem
matrícula no Registro imobiliário, poderá a arbitrada em decisãoexpedida nos autos.
arrematação ser desfeita em razão da Processo: 026.12.000111-5
ocorrência de arrematação anterior. O mesmo Exeqüente: PedroMuffato&Cia ltda.
pode ocorrer com bens móveis penhorados em Executado: Rodolfo Jahn&Companhia ltda.
mais de um processo. 06) Havendo Bem: Caldeira,marcaWolf,comcapacidadede
desfazimento da arrematação pelos motivos 600 kg, de vapor por hora, avaliado em: R$
inseridos no item 04 e 05, serão devolvidos ao 10.000,00 em 28/05/10. ºepositário: Rodolfo
arrematante os valores depositados e os pagos Jahn Filho_ Vistoria: Estrada do Sul, Km 28,
a título de honorários do leiloeiro. 07) Ao leiloeiro Bruedertal. Guaramirim/SC.
nomeado cabe a realização dos certames, não E, para que chegue ao conhecimento de todos
se imputando a este, o acompanhamento do os interessados, é passado o presente edital,
processo à posterlori, quiçá a emissão de que será publicado na forma da lei, e afixado no
pareceres, ou seja, o acompanhamento lugar de costume, na sede deste juízo.
processual pós-arrematação é de inteira informações com o leiloeiro Público Oficial
responsabilidade do arrematante. 08) A SANDRO lUIS DE SOUZA, fone/fax: (47) 3436
arrematação far-se--á mediante o pagamento 5050, site www.santacatarinaleiloes.com.br. e�

imediato do preço pelo arrematante ou. no prazo mail sandro@scleiloes_com.br, com endereço
deaté15(quinze)dias.mediantecaução,(artigo na Rua Eurico Fontes 89, sala 06 - Centro-
690 do CPC) - redação dada pela lei 11.382 de Gaspar/SC. GuaramirimlSC, 21 de Maio de
06/12/2006 2012. Eu, Chefe deCartório, o conferi.
§ 1° Tratando-se de bem imóvel, quem estiver
interessado em adquiri-lo em prestações poderá
apresentar por escrito sua proposta, nunca

SANDRO lUIS DE SOUZA
Leiloeiro Público Oficial
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Moradores discutem

hoje o problema
Falhas no serviço são questionadas em
reunião pela comunidade da Ilha da Figueira

JARAGUÁ DO SUL

Nilson Antônio

Moradoras da Rua Campo
Alegre, na Ilha da Figueira,

dedicaram o dia de ontem para
lavar roupas e limpar a casa.

Desde o final de semana eles fi
caram sem o abastecimento de

água nas residências. A diarista
Leonisia Moretti, 56 anos, diz

que a falta de água é um proble
ma frequente. IISe chover forte, a
gente fica sem água", afirma.

,

A mesma reclamação é feita

pela vizinha, a aposentada Lair

Rosa, 56 anos. Segundo a mora

dora, a situação mais difícil é de

quem precisa trabalhar e não tem
água para fazer a higiene pesso
aL Ela conta que para amenizar

a situação os moradores fizeram
uma ligação commangueira para
utilizar a água domorro.

Esse problema virou motivo

de reunião, que será realizada

hoje à noite entre os moradores

e os técnicos do Samae. O verea

dor Francisco Alves (PT), foi um
dos articuladores desse encon

tro. Ele observa que o forneci
mento de águamelhorou depois
que foi instalado um reservató
rio no bairro BoaVista. A estru

tura também atende a região da
Ilha da Figueira. O reservatório

entrou em operação em janeiro.
Lair e Leonisia não de

monstraram muita esperança
na resolução do problema.
As moradoras afirmam que
a situação persiste há vários

anos. IIJá foram feitas outras

reuniões· e falaram que iriam

resolver, mas até agora nada",
afirmou Leonisia.

Para Alves, o importante é
colocar a comunidade e a em

presa juntos para solucionar a

questão que afeta os morado

res. O presidente da Associação
de Moradores, Mauro de Paula

disse que a entidade buscou
solucionar o problema enfren
tado pelos moradores com o

Samae, mas que não teria dado
muito resultado. "Se era para
ter solução, já teriam resolvido",
argumenta De Paula.

EDUARDO MONTECINO
t� "'(I"' IP

'

-,

DIFICULDADE ANTIGA Moradoras afirmam que a situação persiste há anos

Samae aponta causas

Tubulação ficou entupida
A falta de água que atingiu a

Rua Campo Alegre no último fi
nal de semana afetou também o

bairro BoaVista. Conforme o as

sessor de comunicação do Samae
Vinicius Schweighoser o motivo

do problema foi o entupimento
da tubulação, causada por obras
de aterramentos das galerias que
estão sendo realizadas no bairro.

Por ser uma região alta, os

moradores sentem primeiro o

problema e, consequentemente,
são os mais afetados. Contudo,

Schweighoser alerta para que a

população não fique sem a insta

lação da caixa d'água. IIÉ lei e está
no Código de Posturas, quem
não tem está irregular", afirma.
Segundo ele, os reservatórios

particulares garantem o abaste

cimento de um dia de água.
Para solucionar o problema,

os técnicos do Samae retiraram

cerca de 70metros de tubulação.
Schweighoser afirma que, se não
fosse esse problema, os mora

dores não teriam falta de água

no final de semana. Ele também

reforçou que foram feitas melho
rias no serviço de abastecimento
da região. 110 Samae triplicou a

capacidade de armazenamen

to de água. Até dois anos atrás

a reserva era 100 mil litros. Atu
almente opera com capacidade
para 300mil", destaca.

O assessor afirmou que fun
cionários do Samae irão parti
cipar da reunião para conversar

com osmoradores. "Vamos ouvir
o que eles têm a falar", conclui.

110 exercício ajuda a me

lhorar o ambiente de trabalho,
traz bem-estar e previne con

tra as doenças ocupacionais",
argumenta Júlio Cezar de Pau

la, técnico de segurança do
trabalho da Rede Breithaupt,
que oferece aulas de ginástica
laboral diariamente a 250 fun
cionários de duas filiais.

Em Guaramirim, 80 em

presas agendaram alguma ati
vidade. Em 2011, mais de 18

mil pessoas participaram do

desafio, e a meta este ano se

mantém nos 51% de mobiliza

ção. Pela primeira vez no even
to, Massaranduba e Schroeder

determinaram metas tímidas,
de 30% e 20%, respectivamen
te. Ao todo, as quatro cidades
devem movimentar 92,5 mil

. pessoas com atividades.

Região participa hoje
doDia do Desafio

ATIVIDADES Sesc visita empresas paramotivar

Acusação
Ato obsceno em escola

Um casal foi flagrado durante ato sexual nas escadas da es

cola da rua Roberto Ziemann, bairro Amizade, em Jaraguá do

Sul. Amoto estacionada na frente do prédio chamou a atenção
da polícia, que suspeitou inicialmente de arrombamento e fur

to. Ela de 40 anos e ele de 21 foram detidos na madrugada de

ontem sob acusação de ato obsceno em local público.

Acidente

Dois ficam

feridos
Um acidente envolvendo
um carro Peugeot 206 e

umamoto CG, na BR-

280, no trevo de Guami

ranga, por volta das 16h
de ontem, deixou dois
feridos. O motociclista e

a passageira foram leva
dos para o Hospital Padre
Mathias Stein, de Guara
mirim, em estado grave.

Movimente-se por 15 mi

nutos e participe do Dia do
Desafio. Este é o convite para

hoje, com atividades progra
madas em diversos pontos da
cidade. A campanha pretende
envolver 92,5 mil pessoas na

região e passar amensagem de

que o exercício físico diário é
essencial para a saúde.

Numa competição amigável
com a cidade de Arraijan, no
Panamá, Iaraguã do Sul, quer
atrair 68 mil pessoas para pra
ças e parques, ginásios e postos
de saúde. A largada foi dada à
meia noite, com uma partida
de vôlei na Quadra Poliespor
tiva. A meta de adesão de 47%

da população supera os 64.990

participantes (45%) do ano

passado, quando o concorren

te foiVillaAlvarez, no México.

Vazamento

Óleo deixa
pista lista

No final da tarde de segun
da-feira, o vazamento de
óleo diesel de um caminhão

ocupou bombeiros de Iara
guá do Sul por duas horas.
Na ruaWaldemar Rau, a

pista ficou escorregadia por
cerca de um quilômetro e fo
ram necessários 13 sacos de

serragem paraminimizar os

riscos de acidente no local.
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.TODALINHA

Alberto Emmanuel Whitaker
Conselheiro Empresarial e Especialista em Governança Corporativa

Arturo NulÍez PA�""
r�CWMA1.

Diretor de Marketing Mercados Emergentes da Nike USA '-L/

Tema: Gestão de Marcas

Ivo Pitanguy
Médico, Cirurgião Plástico e Professor

Tema: Excelência

Romero Rodrigues
Fundador e Presidente da Buscapé Company
Tema: Comportamento, Inovação e Negócios

Marcos Samaha
Presidente e CEO do Walmart Brasil

Tema: O Segredo das Empresas de Sucesso

PAINEl.
As Boas Práticas
de Gestão e

Governança

Guilherme Weege
Diretor-Presidente do Grupo Malwee

Patrocínio

••
UIilVll.Uõ8ESTRUTURA

Jonah Lehrer
Neurocientista, Editor e Autor das Obras
"ProustWas a Neuroscientist", "HowWe Decide"
e "Imagine: How CreativityWorks"

Tema: Criatividade

Carlos Fadigas
Presidente da Braskem

Tema: Gestão de Pessoas

Wellington Nogueira
Fundador do Doutores da Alegria, Ator e Empreendedor Social
Tema: Comportamento

Cenários e Tendências - Brasil e Mundo

Jaana Remes
Membro Sênior do McKinsey Globallnstitute (MGI) - USA

Vicente Assis
Country Manager da McKinsey no Brasil e
Uder de Prática de Operações da América Latina

Sidney Ito
Sócio Uder em Governança Corporativa e

Gestão de Riscos KPMG Brasil e América do Sul

David Cohen MODERADOR
Diretor Editorial da Revista Época Negócios
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Jóinville" Santa Catarina CENTRAL�EATENDIMEN�O 47 3451.5656 wwwexpoqestao.corn.br
Apoio Oficial
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Faça revisões em seu veículo regularmente.

Apoio de Mídia Realização Promoção

I �J§..çg IANOTfcIA
--...-

www.vw.com.br. Promoção válida até 30/05/2012 para veículos com pintura sólida e custo de frete incluso. IPI reduzido somente para veículos com motorização até 2.0. Crédito sujeito a

aprovação. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2012/2013, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e

transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário, para a sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção. Ouvídoria: 0800701 2834. SAC: 0800 770 1926. Acesso

às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 08007701935.

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

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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