
Embriaguez ao volante

Jaraguá é a 2ª colocada
no ranking de se
De acordo com dados da Secretaria de

Segurança Pública, município é o

vice-campeão catarinense em infrações
por dirigir embriagado, e Guararnirim
é o quarto coloc�do. Página17

Ditado popular
Vale dizer que quem

trabalha no que
gosta, não cansa a

mente, as emoções.
Luiz Carlos

Prates

Página 3

Juventus

Chegou a hora de

aprimorar a parte tática
Patrocinado por O Correio do Povo, Juventus
entra na penúltima semana de preparação
para a Divisão Especial, com os treinos físicos

perdendo intensidade e abrindo espaço
para o trabalho com bola. Página 18

Ponte Rau/Anlizade

"MP acusa Executivo
.

. .",

por abandono da obra
Segundo Promotoria da Moralidade de Jaraguá do Sul, construção foi paralisada em 2008 sem comprovação

dessa necessidade e a mudança do acesso não pode ser feita devido a impedimento da Justiça.
Página15

Página 5
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Calhas

Janssen
Embora na sua atual
forma jurídica esteja
comemorando 28 anos,
essa empresa é uma

das mais. tradicionais

da cidade. Nos anos 50,
era uma importante
funilaria.

Expogestão
Os organizadores
comemoram o sucesso

do evento. Na 10a

edição recebeu um

público estimado de
15 mil pessoas.

No sírio
Libanês
Estudantes do curso

técnico em radiologia
da escola estadual
Abdon Batista, de

Iaragua do Sul,
'viajam, hoje, a

São Paulo. Lá, eles

visitam as unidades
de Diagnósticos e

Oncologia do Hospital
Sírio Libanês. A
unidade é reconhecida
no cenário nacional
e internacional como

centro de excelência
em "atendimento

médico-hospitalar. Uma

visita que deverá. ser
. � muito marcante para

esse giupp de jovens.
O processo seletivo
costuma ter em tomo de
10 eandídatos para cada
uma das 60 vagas.

,... ,'"

Mercado
! Os prognósticos do

mercado que estão no

bol.�tim Focus do Banco
Central mostram a

descrença-em alguma
�" SdluçãO alietnâ�iva

por parte do Governo

Peçleral. Espera-se a

redução da taxa Selic
.

para 7,5%, aindaem
2012. Essa. crença de

que o governo vai

apostar ainda mais no

mesmo, por outro lado,
não trás otímísmo para
a expansão do PIB. A

riqueza econômica
desse ano não deverá

superar os 2,3%,
segundo a opinião dos
analistas do mercado.

ercad
Lourival Karsten

lkarsten@netuno.com.br

Bolsa de resíduos

Aferramenta que a Fiesc colocou à dis

posição das indústrias catarinenses

busca unir as geradoras de resíduos e as

empresas que podem utilizar os resíduos

como insumo em seus negócios. A Bolsa

Resíduos funciona através do site www.

brfiesc.com.br. As empresas podem di

vulgar os resíduos que geram e as condi

ções para a entrega dos mesmos. Na outra

ponta, as unidades podem cadastrar suas

necessidades e também entrar em contato

para fechar parcerias. A grande vantagem
é que o que poderia ser um passivo am

biental para uma empresa pode ser rece

bido como um insumo por outra. A Bolsa

de Resíduos fornece o ampàro legal para a

transferência do passivo ambiental para a

empresa que recebe o resíduo. Já existem

1.118 empresas cadastradas. Elas ofertam

49 mil toneladas mensais de sobras.

DIVULGAÇÃO

Lançamento
<'

Imersa no universo tropical, com alusões a elementos da fauna e da flora brasileira,
a marca Boca Grande, da Bograntex, de Jaraguá do Sul, lançou a coleção primavera
verão 2012/2013. As linhas para as meninas, intitulada de "In the botanic garden", é

urna referência a urn jardim tropical, repleto de plantas e flores. Para os meninos, a

aventura ocorre jardim adentro, em urn universo repleto de folhas, árvores e texturas.

A Bograntex, estáhá quase 20 anos no mercado têxtil e atualmente trabalha com

licenciamento da série animada de televisão americana-canadenseJohnnyTest.

Cartões
Uma opção que ganha espaço continuamente como meio de pagamento,
o cartão de crédito representa um risco muito grande para quem não

controla adequadamente seus gastos. Os juros do chamado "dinheiro de

plástico" continuam inalterados e, o pior, nas nuvens. A taxa média cobrada

atualme�te é de 6,18% ao mês. Ou seja, bem mais que a inflação anual.

"Um case da região
Um exemplo emblemático é o que uniu há alguns anos as empresas
moveleiras de São Bento do Sul e Rio Negrinho com as empresas de

nossa região. Os resíduos de madeira eram urn passivo ambiental.

Eles se transformaram em combustível para as caldeiras das

indústrias do Vale do Itapocu, eliminando a queima de madeira

nativa e também o uso de combustível fóssil nas caldeiras. Os
desdobramentos dessa ação resultam em urna rede de coleta e

processamento de resíduos de madeira. Ponto para o meio ambiente.

www.ocorreiodopovo.com.br

Política
Nacional de
Resíduos
Embora seja uma legislação
em vigor e que poderá causar

transtornos jurídicos para as

empresas, raros são os casos

práticos. A questão fundamental

é que esta política gera custos

significativos para implantar a

logística reversa. Diversos agentes
estão protelando ao máximo essa

lei. Eles aguardam incentivos do

governo para custear pelo menos

parte dos encargos. Sempre
lembrando que quem acabará

pagando será o consumidor. Em

outros países, a implantação
desta logística reversa poderá
abrir inúmeras oportunidades
de negócios em todas as etapas.
Desde a coleta dos materiais,
que retornam até o destino

final, até as etapas de separação,
processamento, reutilização,
reciclagem e destinação final dos

resíduos sem utilização.

Brics e FMI
Aproveitando a reunião do G20
no México, os países do chamado

Brics (Brasil, Rússia, Índia, China

e África do Sul) concordaram

com o aporte de recursos para
os FMI. Mas também anunciam

a criação de um fundo do

grupo para utilização em caso

de problemas com algum dos
membros. Com toda razão, o

grupo está bem relutante em

utilizar o seu rico dinheirinho

para ajudar os outros.

Senai
Esta importante instituição
de ensino aproveitou o

espaço empresarial da Acijs/
Apevi para divulgar o 5°

Workshop Internacional em

Eletroeletrônica. O tema será

Energias Renováveis. O evento.

acontece na SCAR, nos próximos
dias 27 e 28 de junho. Espaço
restrito a 240 participantes.

INDICADORES ÍNDICE PERÍODO

SELIC
..... ..... ... . .....�!.�O(o.. .

-

30.MAIO.2012

TR �,��9°/o. 18.JUNHO.2012

CUB 1.183,14 JUNHO.2012
..................................,.

.

BOVESPA !�!T��l.0 18.JUNHO.2012

NASDAQ. !�}��"I0 i.�}Q�I.:I<?:�9��...
AÇÕES PETR4 19,65 .. 3,97%

VALE5 39,71 .. 2,58%
BVMF3 10,20 • -2,02%

POUPANÇA 0,5000 19.JUNHO.2012

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT • -0,07%
OURO .0,06%

US$ 95,410
US$ 1619,600

LOTERIAS
LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 767
01 - 03 - 04 - 05 - 07
08 - 10 - 11 - 12 - 15
17 - 19 - 22 - 23 - 24

Fidelização de eltentes
Este é o tema da palestra de Fernando

Fernandes, que acontece no próximo dia 3 de

julho no Salão Nobre da ACIJS. Trata-se de uma

"." ,re�ização ,da empresa TOTVS e Record News.

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

IlºI,i\ItÇºJI.:!�ItÇI�(:E.JJI.:!It�L2!º�?? ?!º.?T� ! :.l.!.�.!\"!o.
IlºI,AIt::r:VItIªMº(�M.R.�) )!�?:ºº ?,)�ºº !:Q,1?:,,!o
.�p.:R.º.(�JI.:!:R.�) ?!�?:?ª ?!�?:ª!\ ! :Q,�!\"!o
LIBRA (EM R$) 3,1884 3,1900. -1,44%

QUINA
SORTEIO N° 2924
04 - 29 - 57 - 59 - 65
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Charge
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Do leitor

O caso Defensoria
Pública no Estado

l)ara quem não sabe, a Defen
r soria Pública é instituição es

sencial à função jurisdicional do

Estado, que trabalha para orien
tar e defender os necessitados,
em todos os graus, perante o Po
der Judiciário. A Constituição Fe
deral dispõe que a Defensoria Pú
blica é o órgão do Estado (União
e Territórios, Distrito Federal e

Estados Membros) destinado à

prestação de assistência juridica
integral e gratuita à população.

Analisemos dois pontos prá
ticos: primeiramente, com o nas

cimento da Defensoria' Pública
estima-se que teremos 60 profis
sionais trabalhando no referido

órgão, começando apenas com

20 pessoas exercendo a função
(conforme dados deste jornal),
ou seja, infiriitamente menor que
o número apresentado até o mo

mento pela defensoria dativa. Ao'
meu humilde ponto de vista, tor

na-se ilógico e utópico vencer a

demanda interminável de traba
lho que deverá ser desempenha-

do pela primeira assistência. Para
se ter urna idéia, só na subseção
de Iaraguá do Sul eram atendidas
entre 15 e 20 pessoas por dia

O segundo ponto reside na

suposta ausência de Iaraguá do
Sul como urn dos municípios que
será instalado o referido órgão,
tendo emvistaque, mais urnavez

em matéria veiculada por esse

jornal, as cidades que já estão ga
rantidas para o recebimento da
Defensoria Pública são Joinville,
Florianópolis, Blurnenau, Crící

úma, Chapecó e Lages. Não foi
citada Iaraguá do Sul.

Assim, caro leitor, gritemos,
façamos urn chamamento junto
aos demais munícipes empre
sários e autoridades em geral no

sentindo de reivindicar a instala

ção de urn escritório da Defenso
ria Pública em laraguá do Sul. Por
tudo que nossa cidade representa _

ao Estado.

ítalo Demarclú dos.Santos,
acIministra.cIo. empresa

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

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Gostar e não gostar
Diz o ditado que - "Quem corre por seu gosto

não cansa'. Nada mais acertado. Aliás; os di
tados populares são pequenas enciclopédias, re

sumos de formidáveis observações e vivências dos
seres humanos.

Levado o ditado ao pé da letra, vale dizer que
quem trabalha no de que gosta não se cansa. Não
se trata aqui do eventual cansaço físico, mas de um

cansaço especial: o da mente, das emoções, da alma.
Não gosto de pesquisas alheias, gosto das que eu

faço, mas admito que não posso sair por aí fazendo
todo tipo de pesquisa, não teria recursos para isso.

Gosto muito, insisto, das pesquisas que eu mes

mo posso fazer, como, por exemplo, sobre os cansa

ços e as doenças geradas pelo trabalho. Com relação
ao estresse, nunca duvidei de que não é o trabalho
em si que estressa as pessoas, mas o modo como as

pessoas reagem ao trabalho e as suas conseqüências.
Agora, por exemplo; o INSS nos faz saber, mais

uma vez, sobre as doenças que mais afastam as pes
soas do trabalho. A primeira delas são as L.E.Rs, isto
é, lesões produzidas por esforços repetitivos, como,

por exemplo, ficar a pessoaporhoras e horas digitan
do textos num computador.

Curioso isso, as L.E.Rs fazem adoecer pessoas
mas não fazem, todavia, adoecer pianistas e artesãos,
que também ficam horas e horas "digitando" Aqui
entra a minha pesquisa. Ao longo dos anos, sempre
que entrevisto pianistas e artesãos pergunto a eles

quanto as doenças por esforços repetitivos os têm

atrapalhado a vida. Nunca, é a resposta uníssona.
E por que funcionários administrativos de ban

cos e repartições públicas, por exemplo, vivem com

L.E.R? É que estes, diferente dos pianistas e artesãos,
não gostam do que fazem. A Ler é uma desculpa do

sujeito que não gosta do que faz para cair fora do
trabalho, é uma somatização de ordem inconscien

te, um incômodo da mente levado para o corpo em

forma de doença, é uma fuga, em síntese. Pessoas
felizes com o que fazem não sabem o que é L.E.R. ..

AInor
,

Em função da nossa "conversa' aí de cima, vale
outra vez lembrar o forrnidávellivro do cardiologista ,

pernambucano Marco Aurélio Dias da Silva - "Quem
Ama Não Adoece". Nesse livro fica-se sabendo da

origem de todas as nossas conhecidas moléstias, elas
nascem na mente, nos desgostos e, mais que tudo,
no aborrecimento no trabalho. Quem ama uma

arte, um ofício, uma causa, o que for, não terá tem

po de adoecer, o amor pela bandeira por que se luta
-

preserva-nos a saúde. Poucos conhecem esse amor,
poucos são, por isso, saudáveis.

Eleição
Vem aí mais uma eleição, eleição que nos devia

levar a dias melhores. Mas eu duvido. Agora, que
uma coisa fique muito clara e enfatizada: o cama

rada que erguer a voz em nome de uma religião e'
assim pedir votos, tem que Ser riscado do mapa.
Chega de "religiosos" inúteis nos parlamentos,
chega. Quem duvidar de suas inutilidades que dê
uma olhada sobre o que eles "não fizeram" desde
eleitos e no Congresso Nacional...

Falta dizer
Em Porto Alegre, li num jornal, um sujeito faz

seqüestros-relâmpagos e e-stupra mulheres. E não
fica na cadeia, vive solto. Um sujeito desses, pelos es

tupros, tem que ser pego por alguém em nome das
vítimas e pagar pelo que fez. Pagar para "seI?-pre"...

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

Elisângela Pezzutti • redacao@ocorreiodopovo.com.br· Fones: (47) 2106-1919 • Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268
• Comercial: 9149:9771 • Plantão Entregas: 2106-1919 • 9132-5491 /8446-6817 • Horário de atendimento: 8h às 17h30

• Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' se Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo LIda
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em. Jaraguâ do Sul: ...

Droga

Raia�����

(' .

.

_ii'

A. Droqa Raia é uma dasmais .antiqas e a maior re�.e de drogarias do Bra!?i .

Com 106 anos de tradlção.icontahoje corn mais de'410 filiais em São Paulo,
Rio de .Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Ri� Grande do Sul e.Sants Oatarina�

••••• • •

J
•

, •

•
I

�, ViisÍ!te a .no��a loja � conheça '0.jeito Raia.,<ile cuidar 4.. ·l,1ocê.
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EDUARDO MONTECINO

A estudante Thayse Cornelseó
lava as mãos com frequência

Gripe A

Trêscasos
suspeitos são
registrados

Representantesda Saúde se reuniram

ontem para definir metas no atendimento

JARAGUÁ DO SUL

Elisângela Pezzutti

Três pessoas estão interna
das no Hospital São José

com suspeita de Gripe A - um

menino de 13 anos e um rapaz
de 24 anos, ambos de Iaraguá
do Sul, e um jovem de 19 anos,
de Corupá. Uma menina de 12

anos, que teve o diagnóstico
confirmado na última semana,

permanece internada e- passa
bem. De acordo com o diretor
da Vigilância Epidemiológica,
Walter Clavera, a situação em

Iaraguá do Sul e no Estado não
é de surto, porém ações de pre
venção são necessárias.

Ontem, um encontro com o

objetivo de estruturar o atendi
mento aos casos suspeitos reu

niu o diretor da Vigilância Epi
demiológica, os diretores dos

hospitais Iaraguá e São José, re

presentantes de equipes técni
cas dos Pronto-Socorros e das

Prevenção
Álcooléum
dos aliados

A higiene das mãos é uma das
medidas para prevenir a infec

ção. Em 2009, quando a gripe A

apareceu, houve um aumento

da procura pelo álcool em gel.
O produto era usado na limpe
za das mãos. Com suspeitas de
novos casos essa prática pode
rá voltar a ser rotina. Alguns es

tabelecimentos disponibilizam
o álcool gel para seus clientes,
como é o caso da Livraria e

Papelaria Grafipel, no Centro.
A atendente do Cibercafé,
Ana Claudia Amaral, comen

ta que o produto é bastante
usado pela clientela e precisa
ser reposto constantemente.
"Muitos pedem também para
lavar as mãos", conta.

CUIDADOS NECESSÁRIOS:

- Cubra seu nariz e boca com lUD

lenço descartável quando tossir
ou espirrar. Jogue no lixo
o lenço após o uso.

"'l

-Lave suas mãos constantemente

com água e sabão, especialmente depois de
tossir ou espirrar. Produtos à base de álcool
para limpar as mãos também são efetivos.

- Evite tocar seus oDlos, nariz ou boca.
Os germes se espalliam deste modo.

- Se você ficar doente, procure
atendimento médico e linúte o contato

com 'Outros, para evitar infectá-Ios.

- Não compartilhe tallieres,
copos, pratos, toallias e

objetos de uso pessoal.
.�

Conferência

Dirigentes de escolas são orientados
Diretores e assessores de

diretoria de escolas estaduais
de toda Santa Catarina par
ticipam hoje de manhã de
uma web conferência com o

secretário da Educação, Edu
ardo Deschamps, secretário

adjunto da Saúde, Acélio Ca

sagrande, e o diretor da Vigi
lância Epidemiológica, Fábio
Gaudenzi de Faria. O objetivo -

é repassar orientações quanto
aos procedimentos de preven
ção da Gripe A rias escolas. Em

Iaraguá do Sul, os dirigentes se

reúnem no auditório da Secre
taria de Desenvolvimento Re

gional (SDR).
De acordo com a.gerente

de Educação da SDR, Lorita
Karsten, . as medidas preventí-

vas já vêm ocorrendo nas esco

las. "Cuidados comà ventilação,
orientações quanto à higiene
das mãos, uso de álcool gel e

papel toalha já ocorrem nas es

colas", informa Lorita. Segundo
ela, a prevenção da doença
também é um assunto discuti
do durante as aulas, através da

integração de disciplinas.
A aluna do primeiro ano do

Ensino Médio da Escola Es
tadual Abdon Baptista; Thay
se Cornelsen, 15 anos, conta

que tem o hábito de lavar as

mãos com frequência. "Moro
no bairro Água Verde e venho

para a escola de ônibus. A

primeirà coisa que eu faço ao

descer é ir lavar as mãos. Tam
bém lavo depois das aulas de

Educação Física, quando pego
em dinheiro e antes das refei

ções", diz.
Medidas preventivas tam

bém são adotadas nas escolas

municipais. A diretora de En
sino Fundamental da Secre
taria Municipal de Educação,
Sirley Schappo,: informa que
as orientações são passadas
aos professores e demais fun
cionários nas reuniões de ro-

tina. Ontem, o assunto foi co

mentado com os diretores dos
.

Centros Municipais de Educa

ção Infantil é, no último dia 12,
as informações foram repassa
das aos diretores de escola. No

técnicas como as formas de co

leta de material para envio ao

Laboratório Central (Lacen), a

atenção aos diagnósticos, en-
.

tre outros assuntos", informou
Clavera. Segundo ele, a reunião
foi marcada na semana passa
da, quando foi confirmado o

primeiro caso da gripe.
Os sintomas da Gripe A·

são parecidos com os da gripe
comum. Por isso, é importan- .

te procurar um médico, pois SINTOMAS GRIPE COMUM GRIPE A
somente ele poderá receitar o

.. · ..

;_:uj"
"................ .

..

Tamiflu, medicamento con- ';;;\, Febre Não chega B. 39° Início súbito a 39°
trolado, não comercializado .

.

e disponível apenas nos hos- S Dor de cabeça De menor intensidade .

Intensa
pitais, farmácias básicas e no ..

.

Pronto Atendimento Médico Calafrios Esporádico Frequentes
Ambulatorial (Pama). "O mé-

, ..

�!��r�a�áu�:�ua:��a��or:e�� � ��.�.�......................... M����............. . ���.��.� .

camento, especialmente em

grupos de risco, como idosos,
crianças, gestantes e funcioná
rios da área da saúde", explica
Clavera. O Lacen leva de cinco

comissões de infecção hospi- a sete dias para emitir o resul
talar. "Foram discutidas ações tado dos exames.

. próximo dia 2 de julho será
realizado encontro com coor

denadores pedagógicos.

DIFERENÇAS ENTRE A GRIPE COMUM E A GRIPE A (HIN1)

Menos intensa Seca e contínua

, Muco (Catarro) Forte e com

congestão nasal

�
..

� �;
..

�
..

� � �����
.

PoucoComwn
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Convenção
marcada
o PSOB de Schroeder
realiza as convenções no

próximo domingo, às 8h30, ,

no salão da Sociedade
Vitória. O presidente da

legenda dos tucanos,

R49.ibert 1'anl<,9.eclarotl à
coluna que estáconfiante
com a aliança que será
oficializada como PT e PV;
as quais indicarão o nome

ct:º vice do pré,:cândidato
aprefeito Osvaldo
JUrck (PSDB).

4gelldalla !

NÓ próximo dia 29, a
coligação entre os partidos
de Guaramírím PMDB,.
PjJT, PPS e PRB; deve ser

foÍTÍlalizadaná80tiedade
ESportivaAvaÍ, das 17h às
21h. Nilson Bylaardt (pMDB)
será o candidatoa reeleição.

No Início do período
pré-eleitoral cogitava-se a

I c9�gação entre.P:l\iDB, Pp,
ePSD em Maséâranduba,

. A coisa chegou tão perto'
de oficializar que um

documento foi assinado
pelas legendas confirmando
a intenção de aliança para
a corrida majoritária. Mas,
o atual vice-prefeito Sésar
Tassi (PMDB) teria desistido
de encabeçar a chapa
por não ter obtido bons
resultados nas pesquisas de

opinião, Com a mudança, ,

o ,PP deve lançar o nome

de Odenir Deretti como

pré-candidato a prefeito
na convenção marcada

para o próximo dia 30. O
PT, .PR, PPS e DEM devem
apoiar o PP. Pelo o que tudo
indica, os eleitores terão
duas opções de votos para
majoritária neste pleito.

Exemplo
A presidente do PSDB,
Isaura Silveira�ye.Ql dando
exemplos de como organizar
bem internamente o partido.
Agora, a novidade é que os

pré-candidatos a vereador

terã? de assinaturi termo
de compromisso para
ser cumprido durante a

campanha e quando eleitos.
O objetivo é alinhar a

atuação dos politicos com o

Estatuto da legenda,

IenáriO
Daiana Constantino

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

Incerte.zas continualD
,

para o setor de segurança
/\ reunião com o delegado geral da Po

ruícia Civil do Estado, Aldo Pinheiro
D'Àvila, realizada ontem em Florianó

polis, não trouxe as certezas que os de

legados regionais de Santa Catarina es

peravam ouvir sobre a distribuição dos
efetivos. A princípio, para a Comarca de

Iaraguá do Sul está prevista a vinda ape
nas de dez agentes e dois escrivães após
o mês de agosto, e não os 23 necessários.

Segundo o delegado regional Uriel Ribei-

ro, ficou pendente a definição da equipe
da mc (Divisão de Investigação Crimi
nal), que para começar a funcionar pre
cisará de pelo menos um delegado, um

escrivão e mais quatro agentes. Para com

pletar o pacote das incertezas, Ribeiro in
formou que o edital de licitação lançado
para escolher uma empresa para locação
de um imóvel para a DIC terá de ser refei
to porque houve um problema técnico no

.processo. Ou seja, não há previsões.

Explicações
sobre nova rua
o vereador jaraguaense Jean
Leutprecht (PC do B) cobrou a

presença de um representante
do Executivo na próxima sessão

para esclarecer sobre a obra de

construção de nova rua na Ilha
da Figueira. Estariam causando
estranheza os valores pagos pela
desapropriação do terreno, além de
mais detalhes sobre como vão ficar
as condições de mobilidade.

<'

Pedido de

informações
Foi lido na sessão da Câmara de

Jaraguá do Sul ontem à noite o

pedido de informações sobre o

Encontro Nacional de Mestres
Salas e Porta Bandeiras, realizado

em 2011 e 2012, pela Fundação'
Cultural de Jaraguá do Sul

que deve entrar em votação na

reunião de amanhã. O documento
é assinado pelos vereadores

peemedebistas Natália Lúcia

Petry e Jaime Negherbon e os

petistas Justino da Luz e Francisco
Alves e Jean Leutprecht (PC do
B). Segundo a vereadora, o que

motivou o requerimento foi a

falta de apoio da fundação a Festa
do Strudel. "Queremos entender

quais são os critérios da fundação,
porque há uma desproporção

em investimentos".

-Obras de

reconstrução
Na sessão de terça-feira, o vereador Justino
da Luz (PT) comentou sobre o atraso no

início das obras de reconstrução em 14

pontos no município de Iaraguá do Sul e

solicitou explicações ao líder de governo na

Câmara, José Ozório de Ávila (PSD). Como
a coluna antecipou na edição de ontem,
uma nova ordem de serviço deve ser lançada
devido a um erro administrativo no processo
contratual entre Prefeitura e a empresa
vencedora da licitação, a Infra-Sul.

EDUARDO MONTECINO

MPF atende o público
Hoje, a partir das 15h30, o Ministério Público Federal, em Jaraguá do Sul, realiza
atendimento ao público em virtude da Correição Ordinária que ocorre em todo o Estado.
O objetivo é fazer com que a população participe apresentando denúncias, reclamações
ou considerações a respeito do trabalho desenvolvido pelo MPF catarinense.

Quase lá
o presidente do Pp, Ademir
Izidoro, disse à coluna
ontem que pretende bater
o martelo sobre a definição
das alianças partidárias e do
nome do futuro candidato
a vice de Dieter Janssen até
sexta-feira. Uma coletiva
de imprensa deve ser

convocada para anunciar
a decisão antes mesmo do
dia 30, quando acontece a

convenção do PP.

Tricotando
Assim como todas as siglas,
os parceiros PSDB, DEM
e PSC de Jaraguá do Sul
continuam conversando
sobre as possíveis alianças.
Ontem à noite, foi a vez do
PR, do ex-prefeito Moacir
Bertoldi, trocar figuras com

as três legendas.

Só ser for à

majori�ária
o pré-candidato do PDT de

Jaraguá do Sul, Dionei Walter
da Silva, não abre mão da

suaparticipação na corrida

majoritária. Declarou interesse
em conversar mais vezes com

o PP. Assim como o PT e PC
do B, o pedetista diz que não
tem intenção em formar uma

grande coligação. "Nós temos

candidatura viável, vamos

discutir aliança sim, mas

estaremos na majoritária",
sentenciou.

....

A espera
O presidente da Associação
dos Municípios do Vale
do Itapocu (Amvali),
Felipe Voigt (PP), ainda
não conseguiu conversar

pessoalmente com a prefeita
Cecília Konell (PSD) sobre
a volta de Jaraguá do Sul

para o quadro de associados
da entidade. Faz quatro
meses que a mandatária
anunciou o desligamento
do município devido à

instalação de uma antena

de rádio que teria sido
instalada em território

jaraguaense, mas que já
foi comprovado mais tarde

que o espaço pertence à

Massaranduba, com laudo
feito pela Secretaria do
Estado de Planejamento.
O prefeito Mário Fernando
Reinke deve estar esperando
sentado pela retratação
da mandatária.
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Bom negócio todo dia.

3501-3232

o ingrediente que faltava para deixar a sua
receita ainda mais doce tem endereço certo.

Em Ja�.9uá você encontra as Coberturas de Chocolate em Barra Selecta 110S seguintes lugares:
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Canoinhas
T ....
130 15°

São Miguel
do Oeste

T ....
120220 Joaçaba

T ....
120 190Chapecó

T ....
100 21 °

Tempo instável
Na madrugada céu enceberto
com chuva na maioria
das regiões. No decorrer
do dia sol entre muitas
nuvens no Oeste e Meio
Oeste. Nas demais regiões,
o tempo segue instável com

chuva em boa parte do dia,
especialmente no setor
norte, onde a chuva deve ser

moderada a forte em alguns
momentos. Temperatura
baixa, em pequena elevação
durante o dia.

� �
,

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

...
Nublado Chuvoso Trovoada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Sul 8km/h Nenhum venlo
• 12h Vento não favorável Sul 7km/h favorável

• 15h Vento não favorável Sul 7km/h 90%
• 18h Vento não favorável Sul 6km/h

de possibilidade
de chuva.

Fonte: www.ventosbrasiLcom.br

Humor

Briga de casal
No meio de uma briga, a mulher gritava para o marido;
-Você acha que é mais inteligente do que eu, que o seu emprego é melhõr

que o meu, que o seu passado é melhor que o meu, que sua educação é

melhor que a minha, que tudo seu é melhor que o meu!
- Que bobagem, meu amor... Quer um exemplo? Eu gosto muito mais de
sua sogra do q.ue da minha!

Sudoku

I •.•• "j.

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.
'qqliL ."

Joinville

• �o�o
Jaraguá do Sul

T ....

_17°19°·
Blumenau

T ....
15° 20°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região-- -

Levewn

7huva�

Rio do Sul
T ....
150 170

Florianópolis
T ....
140 21 °

�

São Joaquim
T.... -�

110 130 �-
Laguna
T ....
15° 22°

AMANHÁ
MíN: 14°C
MÁX: 21°C

SEXTA
MíN:WC
MÁX: 21°C

SÁBADO
MíN: 12°C
MÁX: 20°C

Críeíúma
T ....
15° 23° e NOVA 19/6

e CRESCENTE 27/6

., CHEIA. 3/7

MINGUANTE 11/7

São Francisco do Sul
• Preamar
• 3h47: 104m
·17h56: l,7m
• Baixamar
• 8h43: O,lm
• 21 h21: O,3m

Ilajai
• Preamar

.• 2h16: 1m
.15h21: l,lm
• Haixamar
• 8h23: O,2m
• 20h08: O,4m

Florianópolis
• Preamar
• 9h26: l,lm
• 15h39: l,2m
• Baixamar
• 9h17: O,lm
·21hll:0,4m

Imbiluba
• Preamar
• lh04: O,6m
• 14h49: O,6m
• Baixamar
• 8h51: Om
• 21 h30: O,3m

Palavras Cruzadas

Tábua
das marés

HORIZONTAIS
1. O argônio e o xenônio são nobres / Vantagem
2. Mineral vermelho, sulfeto de mercúrio
3. Abreviatura (em português) de Bangladesh I Agra

decido
4. Locução que significa marcar a nota ou o som em

que se vai tocar ou cantar
5. As iniciais do músico Bellotto, ex-Titãs / Peixe en

contrado em rios como o São Francisco, Pardo
etc., com até 50 cm de cômprimento, também • 5
conhecido como peixe-sapo

6. Crepúsculo matutino
7. O nome da atriz Bello (1931-2007) / Cada uma das

faces de um sólido
8. Adquirir I A primeira promoção do ten
9. Fina folha metálica
10. Símbolo de qtiiloampere, unidade de medida de

corrente elétrica / Mandar informar
11. Uma rnultnaclonal do ramo de computadores /

Prova 10

12. Liga.natural de ouro e prata / O meio do ... byte 11
13. O ator norfe-americano Kilmer, de "Batman Eter

namente" L Pequena enseada,

VERTICAIS
1. Gás de cozinha / A capital da Ucrânia
2. Cachaça de mau gosto / Convefsa oca, sem con

teúdo
3. Região-do Paquistão, na fronteira com a índia/ Faixa

ornamental de lã que vestais, sacerdotes, poetas,
matronas etc. atavam à própria cabeça I Fluido

açucarado produzido por abelhas
4. As iniciais do compositor e pianista Nazaré (1863-

1934) / Ditrculdade lógica insolúvel
5. Dedicar ao serviço de Deus / O pintor mexicano

Diego (1886-1957)
6. Guarnição para adorno feita de pedacinhos de es

pelho colorido I O ex-presidente norte-americano
Richard (1913-1994), derrubado pelo caso Wa
tergate

7.locução que significa os recursos. de que se dispõe
8. Reconquista I O navegador Klink, eonheodo por

suas expedições marítimas solitárias
"

9. Sultanato situado no extremo leste da península
arábica, com capital Mascate / Comédia musical.

2 3 4 5 76 fi 9

3

•
• •

•
• c

•
•

•
•

• •
•

.

•
•

•

4

6

7

9

13

"mruado
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fCt�Ci!
A RECREATIVA
PASSATEMPOS INTELIGENTES
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•

'DIVer
zÇ!'

Use seu olhar
mais doce hoje.oTPM

Elijane Jung W1iversotpm@ocorreiodopovo.co�.br "

Retratos da vida
Dia destes estava em um supermercado. Esperava pela

minha vez de passar no caixa. Quando cheguei e o senhor
a minha frente ainda estava finalizando seu pagamento
ouvi a pergunta dele à moça do caixa sobre um pendrioe que
estava disposto ali. Ela responde muito educadamente, com

uoz forte efirme sobre a dúvida do cliente. Ele pergunta o

preço. Ela responde. Vendo que eleficou calado, a atendente

pergunta se o cliente vai levar. Diante da explicação dele de

que queria apenas comparar o preço com outro que já havia

comprado, ela responde: "É, mas esse aqui vem com um monte

de coisas". Senti meu rostaficar vermelho. Vi o cliente sem

graça e sem voz. Foi quando olhei o produto e percebi que ela
tinha razão. Era um modelo de "A Era do Gelo", que vinha
com todos os filmes. Aífiquei pensando que ela poderia ter

explicado sobre isso e não teria dado motivos para fila inteira
rir da situação.

:
.

·

..

·

.

: Divãcom :
·

.

·

.

: Nanda :
: Ia�er :
·

.

·

.

� Onde trabalha e o que faz: �
: nutricionista, consultório :

�. particular.Eu sou:

engraçada.Homens são:

práticos! aprenda isso e seja
mais feliz!Mulheres são:

princesas e precisam ser

tratadas como tal!Se meu

relacionamento fosse um

ritmo seria: uma batida
dançante.Desço do salto
quando: sou muito centrada
Para me ganhar basta: ser

uma pessoa do bem. Se eu

fosse celebridade seria:
Luciano Huck.Roubaria o

doset de: e agora? não sei.. ..

roubaria um pouquinho
de vários, mas prefiro os

mais básicos!Meu coração
bate mais forte quando: no

..

momento, só quando estou

treinando pernas na musculação (risos)
Eu sou ótima em: ir atrás dos meus sonhos
Eu sou péssima em: brigar.Uma noite perfeita pede:
lua cheia no mar.Um casal apaixonado precisa: ter

cumplicidade.Com R$ 50 eu: pagaria uma massagem
relaxante.Com um

.................................................................................................... :

Pergunta quem quer:
Respostas podem ser enviadas para
universotpm@ocorreiodopovo.com.br,
com identificação para divulgação)
Todo mundo sonha em melhorar

alguma coisa. Comigo não é diferente.
Gostaria de informações sobre uma

cirurgia estética no nariz, valores,
possíveis complicações, recuperação
e cuidados. (Débora)

Responde quem sabe:
P: Gostaria de saber se as várias técnicas de dareamento dental
são eficazes e se as receitinhas caseiras podem ajudar a clarear
os dentes, (Ana Paola)
Ana, é sempre bom lembrar que quando se trata de saúde

precisamos ser cuidadosos. Existem produtos vendidos em farmácia

que são indicados por profissionais para o processo de clareamento
dental. Outros produtos são vendidos sem. receita. E ainda existem
as fórmulas caseiras diftrndidas pela internet afora. Mas é preciso
uma avaliação profissional para verificar a saúde dos seus dentes e

quais componentes serão tolerados. Receitinhas caseiras podem
gerar incômodo nos dentes ou na gengiva. Procure seu dentista,
veja valores e a indicação do tratamento mais adequado.

Dica da vez:
A dica vem ládo blog amaleras,
postada pela Giika, sempre antenada:
unhas contornadas ou com borda.

Depois da francesinha, francesinha
invertida, inglesinha, ornbre, caviar
e de veludo, eis que surge mais uma

moda pra gente enlouquecer nossa

manicure. A postagem do blog
trás imagens bem legais, mas dá

pra perceber que precisa bastante

jeitinho pra fazer essa arte. Confere
em amaleras.blogspot.com

CoilSelheiro amoroso
P: A gente se conheceu'através de amigos em comum e marcamos

um jantar, apenas nós dois. Foram uns poucos encontros, só

beijando na boca e, depois de uns dois meses, acabamos indo mais

longe. E ele não me liga há três semanas. Devo procurá-lo? (M. S.)
R: Moça, é sério. Não faça isso. Não o procure, não' vá tirar

satisfações se o encontrai em algum lugar, não fique perguntando
dele aos amigos em comum. Esqueça. Entenda só uma coisa bem

simples: A fila andou ..Ele não perdeu seu número. Ele.não viajou
para pico do Himalaia, onde não há sinal de celular. Ele não está
com medo o� com vergonha. Ele simplesmente pensa que já era.

Não é você. E ele. Se ele quiser, vai te procurar e, então sim, você

pode perguntar o que aconteceu. Mas fique aí, na sua, ok?

Coisas da net (via Facebook)

As fotos que o Madalena
Cozinha fica colocando na

sua timeline do Facebook.
Tá, é maldade fazer a gente
sentir fome, ficar com água na

boca, enquanto está digitando
relatórios, respondendo email
do chefe e coisa e tal. Só que já
dá para saber exatamente para
onde correr quando se quer
alguma coisa gostosa. E se eles
ficam provocando a gente com

essas imagens, estão totalmente

perdoados quando colocam o

prato na mesa a nossa frente.
Comer bem é flash! E esses

.

.

pratos", Hum!

"

E a treva
Usar ombreiras quando seus

ombros são mais largos que
.

o quadril. A gente sabe que as

ombreiras fizeram uma aparição
rápida e ninguém nega que
caiu bem, mas nas passarelas
e nos corpinhos miúdos, ou

quem tem cinturinha e quadril
largo! Cá para nós: é cilada ter

um biótipo triângulo invertido
ou oval e pensar em usar esse

modelinho, só por que acha

que vai melhorar a postura. Não
funciona. A gente só fica maior
ainda e com uma produção
meio treva. Vai por mim!
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3370-3242

"Garage"
Anoite de hoje promete mui

to burburinho na
o
"Gara

ge". O esporádico evento, que
acontece desde o ano passado,
reúne um grupo de amigos.

Todos têm o principal obje
tivo de revitalizar a amizade.
Por isso, os nobres convivas são
intimidados a comparecer mu

nidos de alegria e alto astral.
Sem esquecer os trocados no

bolso para ratear as despesas
dos comes e bebes. O saboroso

banquete é preparado pelo in
cansável Tato Branco.

472107-3000
R. Hugo Braun, 44 - centro
www.kovrosnotel.ccrn.or

Todo dia uma
Morro e não vejo tudo.

Periguete, depois de alugar um

apê, sem dinheiro para mobiliar,
pede socorro a uni empresário
comprometido da urbe sorriso.
O conhecido "malandro
velho", entusiasmado com a

beleza da moça, não hesitou
e ofereceu o ombro amigo.
Pasmem! Emprestou seu nome

para comprá de um belo jogo
de sala. Nada de mais, o que
há de errado ser solidário? O

problema é que a loja entregou
a encomenda no endereço
da casa dele. A esposa do
Dom Juan foi quem recebeu
a mercadoria. Vai explicar
como? Buxixo ardido como a

pimenta do quintal de casa.

v

.L42boratQr"
1 n i

Assados e Grelhados

473371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi

Moa Gonçalves

r-�-�-------

I�SPORTRI?I C> [/'>, '" Ut..!7

: f�
J Ginástica é moda

: Av. Mal. Deodoro da Fonseca

1.8!9_·�-__J�f'!g��_S�I_

CUBA Durante um tour por Cuba; os casais de médicos, os

drs. AyÍ1;on e Maisa Weber, Vicente e SaJy Caropreso, Amaro
e Rita Ximenes, além do empresário -Otaviano e Fabiane Pamplona

Buxixo
Corre solto entre os

fofoqueiros de plantão
que o empresário atleta
Emílio da Silva Neto
estaria a um passo de
candidatar-soe a prefeito
nas próximas eleições.
A sugestão teria partido
dos amigos do grupo
Pedarilho. Dizem eles

que Silva, além de ter

sido eleito o aluno do

ano, preenche todos
os requisitos para ser

um bom prefeito: é

espirituoso, atleta, bom
de conversa, inteligente

.

e, o q\le é melhor,
honesto. Seguindo o

Caraguá Auto Elite tradicional mote:

A escolho perfeito Quem viver, verá!
.
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Nas rodas
• Hoje, quem bate as

taças e faz tim - tím
é Samira Pazzetto.
Amanhã será a vez do
amigo Yuri Sardinã.

• Tem unia turma

promovendo o concurso

da maior "napa" da
cidade. Se colocarem o

meu na parada, juro que
processo. Quem está

preocupado também é o

Irínéu Pasold.

• A eleganteempresária
e presidente da

ComunidadêTerapêutica
Campos de LUZ, Ianice
Hafermann Breithaupt,
será a capa da Revista

Nossa, edição de julho.

• Dia 22 de setembro,
na pérgula do Beira Rio
Clube de Campo, rola a

13a Feijoada do Moa.

Onde comer bem

em Jaraguá
o Na Pizzaria Casarão.

Uma das mais
o

conceítuadàs da região,

�BUSINESS Mauro Toigo, Cesar Saragoça e Edilene JWlkes
Bonatti conferindo as delícias do Restaurante Típico Malwee

moagoncalves@netuno.com.br

PRESENÇA O advogado Humberto Pradi e a esposa
Evanira, no Kantan, em dia de comemoração

Fielescudeiro
Espevitado e fervendo que
nem rapadura no tacho, Cacá

Pavanello, defendia com

unhas e dentes a candidatura
de Cecília Konell à reeleição,
sábado, durante mesa redonda,
na Feijobeira, no Beira Rio
Clube de Campo.

Haveg
A comercial Haveg,'que é

pilotada pelo boa gente Hilário

Glasenapp, para celebrar os

15 anos de sucesso da loja,
que acontece dia 17 de julho,
movimenta aquela festa dia 24
de julho, no salão da Sociedade

o

Vieirense. Volto ao assunto.

Pensando bem
Ainda que eu tenha o

dom de profecia. Saiba
todos os mistérios e todo
o conhecimento. E tenha
uma fé capaz de mover

montanhas, se não tiver

amor, nada serei...

Boca na botija
Noivo foi flagrado pelo sogro
com a mão na massa (e
naquilo), traia a mulher com

garçonete em plena festa de
casamento. Aí o cara volta da
lua de mel em três malas e não
sabe por quê. (Viá Kibe Loko.)

Uma boa notícia
Um estudo recente, feito pela Universidade de Lisboa,
mostrou que cada português caminha em média 440 km por
ano. Outro estudo feito pela Associação Médica de Coimbra
revelou que, em média, o português bebe 26litros de vinho

por ano. Isso significa que o português, em média, gasta 5,9
litros aos 100km, ou seja, é econômico!

BALADA Ana Paula e Andressa
nos corredores da Patuá Music

"
Nunca deixo de

terem mente

que o simples
fato de existir

já é divertido.

Katharine
o

Hepburn

eontei
o • O meu abraço de

hoje, cheio de energias
positivas, vai para O boa
praça Cristiano Pedrolli de
Ramos. Ele é Consultor da
Humanit Desenvolvimento
Humano e Organizacional
e, nas horas defolga,
fotógrafo. Aquele abraço.

• Felipe Luiz, o craque
jaraguaense que joga
no Atlético de Madri, na

Espanha, será capa da
Revista Nossa Weekend
destefinal de semana.

• Em breve, o competente
profissional da beleza

o

Sidney Rodrigues trará
novidades para o seu

Sid HairStylist.

• A dica de domingo é

"almoçar noRestaurante
ParkAurora. O lugar é
lindo e o almoço é uma

delícia.

• Com essa, fui

105 FM. A rádio
""' ",", "o",!ii o

que mais pega no
norte catarinanse.
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Elyandria Silva,
escritora

Numa poesia da poeta polonesa
Wislawa Szymborska, da qual gosto

muito, ela escreve que as três palavras
mais estranhas são 'Futuro', 'Silêncio' e

'Nada'. É uma estranheza que paralisa,
assusta, talvez pela ausência de definição
ou pelos sentimentos que causam, quando
pensadas, quando faladas, qualquer uma

das três, sem ter ordem de pronúncia.
Parecem irmãos ou irmãs, daqueles
que se olha e se diz: "Nossa, eles não se

parecem um com o outro!" Pois discordo
e afirmo que se parecem sim, são todos
sem cor, sem gosto e violentos em seus

mistérios invisíveis. E a poeta diz: "Quando
pronuncio a palavra 'Futuro', a primeira
sílaba já se perde no passado. Quando
pronuncio a palavra 'Silêncio', suprimo-o.
Quando pronuncio a palavra 'Nada', crio

algo que não cabe em nenhum não ser." É
necessário que se fale de cada um.

Do 'Futuro' nada sei, tenho minhas

desconfianças que ele pertença a alguém.
Fico a imaginar que o dito cujo se esconde
de forma cruel e é até possível que more

Crônica

Futuro, Silêncio e Nada
numa casa de gelo. Existe gente que
escolhe viver nele esquecendo o presente
e fugindo do passado e eu entendo toda
essa gente porque também já fiz isso. No
'Futuro' é tudo melhor, mais gostoso, é lá
onde os sonhos acontecem, onde a vida
tem as cores escolhidas a dedo, é quase
virtual e com silêncios em 3D construímos
os paraísos mentais que nos protegem da
vida real, nem sempre tão perfeita.

"
o SUêncio tem certa

ameaça de certos encontros
temidos, como o de si
com o consigo mesmo.

Já do Silêncio me sinto mais íntima, o

conheço mais, o busco sempre porque
preciso. Não entendo quem consegue viver
sem ele, mas tem gente que foge e prefere os

barulhos incessantes, os sons que barram a

Novelas
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18H

Elisa se 'desculpa com Miriam por tê-Ia magoado no jantar. Zé e
. Carmem sonham com o bar que abrirão no São Jorge. Uilha conse

gue mudar seu nome para William. Valéria reclama das atenções que
Josué recebe das mulheres e vai embora com ele do hotel. Melissa
comenta com Rodrigo que Femando e Miriam reatarão o romance.

William enfrenta Dimas. Elisa acompanha Jacira até a agência de mo

delos. Rodrigo reconhece Angélica em uma foto de seu aniversário
de infância. Juliana sugere lugares para Henrique sair com-Lauta Gil
mente e deixa Laura enciumada. Robson pensa em convidar Gabi
para fazer uma dupla musical com ele. Rodrigo fica aflito ao descobrir
que Melissa está com o desenho que ele fez de Angélica. Rodrigo
mostra a foto de Angélica e Melissa e Dimas se espantam.

.CRElAS DE CHllRME - GLOBO· 19B
Conrado se casa com Isadora. Heraldo explica a Cida o plano de

Rosário e ela se anima. Brunessa cumprimenta Ariela e Humberto.
Cida pede demissão e entra em uma limusine, onde Rosário e Pe
nha a esperam. Serginho pede que as Empreguetes deem um shaw
e avisa a todos no condomínio. Chayene invade a apresentação das

Empreguetes. Cida comenta sua preocupação com a saúde mental de
Valda. OIto elogia a festa e Sarmento finge gostar. Conrado dorme na

noite de núpcias e Isadora fica irritada. As Empreguetes ganham um

prêmio do.programa de Gentil. Tom fala para Fabian que sabe como

acabar com o namoro de Rosário.

AVENIDA BRASIL - GLOBO· 21H
Nina pede mais um tempo para Jorginho. Leleco incentiva Tufão

a investir em sua paixão. Carminha explica para Max que sua saída
da mansão é parte de um plano para reverter a sua situação. Roni
acompanha Suelen até o hospital, mas ela pede que ele vá embora.
Silas descobre que Tufão ficou com Monalisa. Ivana estranha ao ver

Jorginho e Nina conversando. Cadinho garante a Alexia que jamais irá
traí-Ia. Carminha comunica à família que deixará a mansão com Ágata.
Tufão tenta convencer Carminha a ficar, mas ela se mostra irredutível.
Tufão implora para ela ficar e diz que a ama.

MAsCARAS - RECORD - 22B

Após o casamento, Otávio procura por Martim. Eliza apresenta Otá
vio a Dinorá. Disfarçados, Laís e Jairo cumprimentam Eliza. Jairo aconse

lha Eliza a ter cuidado com os falsos amigos. Toga leva Otávio até Martim.
Martim exige ver Maria. Otávio fala para Martim que conhece o segredo
da missão março 2011. Martim pede a fazenda de Otávio em troca de
não denunciá-lo. Martim se apresenta para Eliza como Otávio. Martim
afirma que irá até a fazenda encontrar Maria. Décio oferece dinheiro para
a acernsanhantece Maria levá-lo até sua clínica. Letícia se revolta contra
o castigo imposto por Nair e a ofende. Laís reconhece Martim, mas ele

nega ter estado no cruzeiro. Laís e Jairo vêem outros convidados tirando
o disfarce. Valéria surpreende Gino e Flávia se beijando na piscina. Gino
se mostra arrependido, mas Valéria o repreende por ter faltado às aulas
de música. Gino diz a Flávia que eles deveriam dar um tempo. Valéria
conta para Gino que o mês de março mexe com ela.
* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras�

sua entrada. O Silêncio tem certa ameaça de
certos encontros temidos, como o de si com

o consigo mesmo. Apesar da obviedade do
que ele possa ser, da ausência de palavras,
tem uma cortina translúcida que o envolve
transformando-o num todo que não se

explica, ao mesmo tempo que o Nada lhe
cairia como um ótimo conceito.
E é no meio do Nada que o Futuro e o

Silêncio brilham, se derramam como mar

sem fim. Esse vazio que ele parece ser.

Esse abismo branco, a que nos remete essa

palavra, dá certo frio na espinha. Nada

preenche o 'Nada', nenhum 'Silêncio',
nenhum 'Futuro' que se possa pensar
e, nessa imensidão do não caber faz
realmente dela uma palavra esquisita.
É preciso entender a união e a

profundidade deste trio de palavras. Para
isso, não necessita ser poeta. Basta viver
nesse mundo louco. Que possamos recriá
las sempre, que as respeitemos para que
não nos percamos em suas intrincadas
veias, ainda que tudo seja de pouco.
entendimento para alguns.

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

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

Essa cadelinha
estava abandonada e

foi atropelada na

Rua Ermelina Trentina
Menel. Os moradores

da redondeza cuidaram
e a abrigaram numa

casinha, mas não têm
condições de ficar com

ela. Se alguém puder
adotá-Ia, favor

entrar em C«)ntato
com 9111-5113
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Reza - Rita Lee

Depois de 9 anos, Rita Lee
está de volta com projeto
de inéditas. Produzido por
Roberto de Carvalho, o

álbum traz 14 faixas, sendo
10 delas fruto da parceria de
sucesso de Rita e Roberto,

.

que já dura 35 anos, O

primeiro single (Reza) título
do CD entrou com força total
nas FMs de todo Brasil e faz

parte da trilha da novela
"Avenida Brasil". Rita, que
declarou recentemente estar

se aposentando dosipalcos,
fala de amor, de terapias, de
mau olhado, das mazelas
dos tempçs modernos,
sempre pelalente especial
da artista. "Reza" é um disco

pop, re�leto de sucessos em

potendal, como "Tti.u:mlixd'; i

"Vidinha" "Rapaz" e "Pístís

Sophia" entre outras.

Orfandades .. O
Destino das Ausências

- Pe. Fábio de Melo
.

Com uma narrativa
envolvente, o autor nos
convida a uma aventura
literária que investiga a

crueza e os.avessos dos
sentimentos. Através de

personagens e lugares
erguidos com os recursos da

palavra a obra se desdobra
pelos misteriosos territórios
da solidão, o desamparo
existencial do qual nenhuma
outra presença pode nos

livrar. Radicado no ofício
de conhecer de perto
as dores do mundo, Pe.
Fábio envolve o leitor
num contexto de tramas

surpreendentes. Orfandades
é um livro que nos fará
chorar, pensar e sorrir.
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Cinema
SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• Arcoíris 1
• Madagascar 3 - Os Procurados - Dub. - 14h, 15h50,

17h40,19h30,21h20
• Arcoíris 2
• Prometheus - Leg. -14h, 16h30, 19h, 21h30
• Arcoíris 3
• Branca de Neve e o Caçador - Leg. - 14h, 16h25, 18h50
• Homens de Preto 3 - Leg. - 21 h20

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• Prometheus (3D) - Dub. - 14h
• Prometheus (3D) - Leg. - 16h40, 19h20, 22h
.GNC2
• Madagascar 3: Os Procurados - Dub. - 13h30, 15h30

17h30,19h30,21h30
.GNC3
• Branca de Neve e o Caçador - Dub. - 13h40 18h40
• Branca de Neve e o Caçador - Leg. -16h20, 21h15
.GNC4
• Homens de Preto 3 - Dub. - 13h50, 22h10
• Os Vingadores - Dub. - 16h, 19h10
• GNC5
• Prometheus - Leg. -13:20, 16h10, 18h50, 21h50
.GNC6
• Madagascar 3: Os Procurados (3D) - Dub. - 14h1 °

16h30, 19h
• Madagascar 3: Os Procurados (3D) - Leg. - 21 h40

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1
• Prometheus (3D) - Dub. - 13h45
• Prometheus (3D) - Leg. -16h20 19h, 21h40
• GNC2
• Branca de Neve e o Caçador - Leg. - 16h45, 19h20
• Homens de Preto 3 - Dub. - 14h15
• Homens de Preto 3 - Leg. - 21 h50
.GNC3
• Madagascar 3: Os Procurádos (3D) - Dub. - 13h30,16h,

18h45,21h10

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• Cinépolis 1
• Madagascar 3: Os Procurados - 3D - Dub. - 13h, 15h15,

17h35,20h
• Madagascar 3: Os Procurados - 3D - Leg. - 22h10
• Cinépolis 2
• Madagascar 3: Os Procurados - Dub. - 11 h50(A), 14h,

16h15, 18h35, 21 h
• Cinépolis 3
• Prometheus -14 anos - 3D - Dub. -13h15, 15h55, 18h40
• Prometheus - 14 anos - 3D - Leg. - 21 h20
• Cinépolis 4
• Os Vingadores - Dub. -12h10(A), 15h, 18h, 20h50
• Cinépolis 5
• Homens de Preto 3 - Dub. -13h20, 19h
• Branca de Neve e o Caçador - Leg. - 16h, 21 h40
• Cinépolis 6
• Branca de Neve e o Caçador - Dub. - 11 h20(A), 14h10,

16h45,19h30,22h15
• Cinépolis 7
• Homens de Preto 3 - 10 anos - 3D - Dub. - 17h, 22h
• Homens de Preto3-10anos-3D - Leg.-14h40, 19h35
* A - Somente sábado (16/6) e domingo (17/6)

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• Madagascar3: Os Procurados (3D) - Dub.-14h, 16h30, 19h
• Madagascar 3: Os Procurados (3D) - Leg. - 21 h30
• GNC2
• Prometheus (3D) - Dub. - 13h40
• Prometheus (3D) - Leg. - 16h20, 19h10, 21 h50
• GNC3
• Madagascar 3: Os Procurados - Dub. - 13h20, 15h20,

17h20,19h20,21h20
.GNC4
• Branca de Neve e o Caçador - Dub. - 13h50, 19h30
• Branca de Neve e o Caçador - Leg. - 16h50, 22h
.GNC5
• Homens de Preto 3 - Dub. - 13h10, 18h40
• Os Vingadores - Dub. - 15h50, 21 h
• GNC SALA VIP
• Prometheus - Leg. -13h30, 16h10, 18h50, 21h40

Horóscopo
ÁRIES
Por maiores que sejam as exigências no emprego, sua

familia será prioridade absoluta para você. Não aceite
pressões injustas no trabalho: determine prazos. Proteja
quem você ama Seu carinho fará a diferença na vida de
sua alma gêmea! Cor. cinza

TOURO
Não'se envolva em confusão entre irmãos e fique longe
de cobranças e pressões. Tente controlar a ansiedade,
sobretudo ao realizar uma tarefa com outra pessoa
Respeite o ritmo dos outros. No convivio com o par;
ofereça carinho e proteção. Cor. pink.

II GÊMEOS
Evite gastar com coisas supérflUas neste dia É tempo
de economizar, mesmo que precise resistir às pressões
da familia Não empreste nem pegue grana emprestada_
com ninguém. No romance, mostre a0)af que sabe
bem o que quer. Cor. tons pastel.

CÂNCER
Encontre um jeito diferente de lidar com os colegas de
trabalho. Não tenha medo de encarar quem te desafia
Enfrente obstáculos ou pressões sem baixar a cabeça.
No campo sentimental, expresse seus pensamentos ao

seu amor sem receios. Cor. verde-claro.

LEÃo
Ao invés de ceder às pressões em seu trabalho, guarde
suas energias para uma ocasião melhor. Mantenha a

proximidade de pessoas que lhe fazem bem. No campo
afetivo, expresse seu amor. Há muita sensibilidade e

troca de carinho a dois. Cor. rosa

YYh VIRGEM
I IX Conte com os colegas para resolver problemas sérios

ou se livrar de cobranças. Este é um dia para ouvir as

experiências dos outros antes de se decidir. Não fuja
de compromissos nem descumpra promessas. A dois,
aproveite o clima de romance. Cor. branco.

.n, UBRA
- Momentos de tensão não estão descartados ao longo

do dia, seja no trabalho ou em casa Em familia, olhe

para os problemas de outro ângulo e conseguirá
resolvê-Ios. Evite levar suas dificuldades em outros

f
setores para suá relação afetiva Cor: lilás.

m ESCORPIÃO
II L. Na área profissional, cobranças não estão descartadas,

mas conseguirá enxergar com clareza o que esperam
que você faça. Poderá não se sentir à vontade com seus

familiares, preferindo o isolamento. A dois, o clima é de
muito carinho. Cor: vermelho.

." SAGITÁRIO
)(.

-

No ambiente de trabalho, conseguirá se ver livre das

pressões com facilidade. Hoje, a familia recebe um lugar
de destaque em sua vida Na união, o clima é de muito
carinho e doçura com sua alma gêmea: aproveite os

momentos a dois. Cor: vermelho.

YL CAPRICÓRNIO

'P No trabalho, cobranças não estão descartadas, mas

conseguirá se livrar delas com o auxilio de pessoas
próximas. Emcasa, aproveite o momento para resolver
conflitos. No amor, o clima é de envolvimento. Ofereça
proteção à pessoa amada Cor: tons pastel.

""""'" AQUÁRIO
""""'" No ambiente profissional, encare medos e

preocupações. Enfrente seus problemas com garra. Se

precisar de ajuda, recorriaos familiares. Na paixão, não
tenha receio em se entregar nem de se deixar levar pelo
carisma da pessoa amadá Cor. verde-escuro.

PEIXES
Pressões profiSSionais serão contomadas sem grandes
dificuldades. Hoje, será difícil alguém tirar você do sério.
Em casa, vai participar mais do dia a dia dos familiares.
Nos assuntos do coração, é tempo de planejar uma

viagem romântica Cor: amarelo.

.,
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Não, esse não é o número de Mega
Sena da semana. Essa é a marca que
o Brasil acabou de ultrapassar de
número de pessoas na internet. De
acordo com o Ibope, no primeiro
trimestre deste ano nós atingimos os

82,4 milhões de usuários com acesso

à internet de qualquer ambiente.

No mesmo período do ano passado,
esse número era de 78,2 milhões. A
mesma pesquisa também mostra

que sites de hotéis, gastronomia
e estilo de vida foram os que mais

ganharam audiência dos brasileiros
ultimamente. E ainda tem estabele
cimento sem site por aí.

Guarda-Sinal
Já estava na hora de alguém
modernizar o guarda
chuva. Coitado, com tantas

traquitanas sendo inventa
das e melhoradas por aí, ele
continuava o mesmo. Até

que uma operadora britâni
ca (a Vodafone) revelou um

protótipo de guarda-chuva.
Além de melhorar a qualida-

_

de do sinal do seu celular, também pode recarregar a bateria do aparelho. O

guarda-chuva tem placas solares acopladas e uma porta USB. Mais um motivo

para você não sair de casa sem o seu à tiracolo. Será que chega por aqui?

Microsoft lança concorrente do iPad
Em um evento cercado de mistérios, a

Microsoft anunciou dia 18 o Surface,
sua própria linha de PCs-tablet com

Wmdows 8 é hardware assinado pela
companhia. Ainda sem preço e data de

lançamento, os dois modelos apresen
tados possuem tela sensível ao toque
de 10,6 polegadas, tecnologia contra

arranhões Gorilla Glass e apenas 9,3
milímetros de espessura.
Sob o nome "Surface", a linha é

composta por dois dispositivos: um

.

comWmdows 8 Pro, alimentado pelo
processador Ive Bridge Intel de 22nm;
e outro comWindows RT, uma

versão do sistema para pro
cessadores ARM (usados em

tablets esmartphones), Na
versão com processador Intel,
o Surface roda oWindows 8

completo, sem limitações. Nas

demonstrações a empresa reve

lou aplicações como o Micro
softWord, funcional sob a tela
sensível ao toque, e uma versão.
do Netflix própria ao sistema.

Ambos são revestidos por um case de

magnésio, em metal líquido, e graças a

esta tecnologia de fabricação os tablets
são super resistentes e leves. O mo

delo RT tem apenas 9,3 milímetros de

espessura e 676 gramas. Já o Pro é um

pouco mais robusto, com 903 gramas e

13,5 milímetros de espessura. O Touch
Cover tem apenas 3 milímetros de

espessura e serve, ao mesmo tempo,
como teclado e capa protetora, tra

zendo um teclado QWERT completo e

funcional com, inclusive, um touchpad
com suporte a múltiplos toques.
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1971
. Telefones ��vos em operação
Em junho de 1971, O Correio do Povo publicou a matéria que

dizia: "Dentro de mais alguns dias terá lugar à inauguração oficial
do novo sistema de telefones em Jaraguá do Sul. Assim mesmo, os

primeiros 300 telefones estão sendo ligados. E isso deve seguir um ,

futuro financiamento, ampliando a rede que comporta um número
bem mais elevado de usuários. Jaraguá do .Sul dispõe de 12 canais
para interligação tom Ioinville, Mafra e Blumenau.Para informa"
ções deve-se discar 102. Para reclamações 103. Para interurbanos,
até 21li30, 101. Depois de 21h30, 106. Informações sobre taxas 104.
Paia mensagens para o exterior, deve-se pedir ligação na Central de
Jaraguá do Sul, para ligar com 22-0188 Blumenau",

Pelo Mundo

1632

Criação da Provincia Maryland
Conhecida como Marilândia, em português, Maryland foi criada em 20
de junho de 1632, eé um dos 50 estados dos Estados Unidos, localizado
na região nordeste do país. Foi nomeada emhomenagem à rainha Hentietta
Maria da França, esposa do rei Carlos I da Inglaterra. Maryland foi uma

das treze colônias que rebelaram-se contra o domíhio britânicon a região.
Ocognome do estado é Old Une State, em homenagem às suas "tropas de
linha", que foram por várias vezes elogiadas por GeorgeWashington por
sua exéelente atuação na Guerra da Independência dos Estados Unidos
da América. O atual hino dos Estados Unidos, The Star-Spangled Banner,

, foi escrito por Francis Scott Key; um poeta amador que inspirou-se
aover os tropas norte-americanas,defendendo com sucesso um

ataque de tropas navais do Reino Unido (à época, a maior
,

potência militar do mundo) contra Baltimore, na guerra de 1812.

1971" o'·

,"-,.� .;._ê·"...
_

10-episódio de Chaves no México
"EI Chavo derOcho'; ou "Chaves" no Brasil, é.uma famosa série
de televisão humorística mexicma criada e e'strelada por Roberto
G6rpez Bolafi�s e éxibída orígínalmente.entre 20 de junho' de 1971 e

12 de jí'lfldrõ de 1992. O enrede gira e,m torno das aventuras e

atribulações de Chaves, um garoto órfãô que mora na casa N"8, mas

vivia .constantemente dentro de um barril no pátio da vila, e de outros

m,é!adores d{tuÍnavllci°suburbanafictícia:A frequente ocorrência de
expressões idiomáticas mexicanas tornou "EI Chavo del acho" muito
difícil de traduzir para outras línguas, exceto para o português, que
é muito similar ao espanhol. A música-tema da série, The Elephant
Never Forgets, versão lúdica da As Ruínas de Atenas, de Beethoven, foi
composta por Jean-Jacques Perreyem 1967 e Gershon Kingsley, que
são pioneiros no campo da música eletrônica. No Brasil, a música
rema: é a canção ''Aí vem o Chaves". "EI Chavo" alcançou grandes
índices de popularidade em toda a América Hispânica, bem como
na Espanha, Brasil, Estados Unidos, entre outros países. No Brasil, a

série ainda é muito popular e tem desenvolvido um grande seguimento
cult pela Geração Y. No Brasil é exibida pelo SBT desde 24 de
agosto de 1984 e também pelo Cartoon Network, na 1V fechada.

AGORA
ESTAMOS TODO,S'

JU NT()S
lia
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Personagem histórico

Sigismundo III Vasa
�. -

DiVlJLGAÇÃO
.

Q polonês Sígísmundo III Vasa nasceu .em 20 de ju-
000 de 1566. Foi filho do rei sueco João III, da Casa de

. Vasa, e Catarina Jagiellon. Segismundo governou a Repú
blica dasDuas Nações, na Suécia era chamado de Sigis
mund Vasa, ,até ter sido deposto em 1599. Sendo assim, '

iniciou e terminou seu tempo de reinado na República,
onde passou trintae oito anos do total de quarenta e cin-

�
,

co anos como rei, no trono polaco-lituano. Eleito para o

trono da República das Duas Nações, Sigismundo buscou
criar uma união pessoal entre a República e a Suécia. Após
ter sido deposto do trono sueco, passou grande parte de
seu tempo tentando recuperá-lo. Seu reinado iniciou uma

série de guerras entre a República e a Suécia que teriam
prosseguimento até a década de 1660. Devido ao seu fra
casso em executar algo de importância duradoura, além
do fato de ter possibilitado o surgimento de futuras guer
ras devastadoras, alguns historiadores, tais como Pawel
Iasíenica, consideram seu reinado como sendo o marco
do início dos últimos anos da Era dourada polonesa. Seu
filho e sucessor, Wladyslaw Iv, mandou erguer em frente
ao Palácio Real em Varsóvia um monumento (Coluna de
Sigismundo) em sua homenagem.

'Invenções
Espelho

Tudo indica que � primeira vez que o ser

humano viu seu reflexo foi na água. Isso deve
ter mudado em cerca de 3.000 a.C., quando
povos da atual região ,do Irã passaram a usar

areia para polir metais e pedras. Esses espe-:
lhos refletiam apenas contornos e formas: As
imagens não eram nítidas e o metal oxidava
com facilidade. Pouco mudou até o fim do
século 13. Nessa época, O homem já domi
nava técnicas de fabricação do vidro, mas

, as peças eram' claras demaís.. e por isso não '

tinhamnitidez, Até que, em Veneza, alguém
teve a ideia de unir o vidro a chapas de metal.

Surgia assim o espelho corno o conhecemos
até hoje. Mas este ,era, um produto raro e caro.

Os chamados espelhos yenezianos eram mais
valiosos que navios de guerra ou pinturas de
gênios como da Renascença: A democratiza
ção do artigo começou em 1660, quando o rei,
da França LUis XIV (1�38-17l5) ordenou que
um de seus ministros subordinasse artesãos
venezianos para "obter' o segredodeles. O re-.
sultado pode ser conferido, na saía dos espe
lhos no palácio .de.Versalhés. Com o advento

, '

da Revolução Industrial, o processo de fabri--
cação ficou bemmaisbarato G o-preço caiu.

o
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Ponte ·Rau/Alnizade

MP acusa Executivo
de negligência

Promotor entende que a construção da obra
iniciada na gestão anterior foi abandonada

,

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

OMinistériO Público de Santa
Catarina (MP/SC) decidiu

entrar com urna ação civil públi
ca por improbidade administra
tiva contra a prefeita de Iaraguá
do Sul, Cecília Konell, para inves

tigar a negligência do Paço com a

obra de construção da ponte que
ligaria os bairros Rau e Amizade.
O processo ainda precisa ser aca

tado pela juíza daVara da Fazen
da, Candida Brugnoli.

O autor da ação e promo
tor da Moralidade da Comar
ca de Jaraguá do Sul, Ricardo
Viviani, afirma que o processo
é embasado em dois motivos

principais. O primeiro trata do
abandono em si. Segundo ele, o

prazo para a conclusão da obra
venceu ainda na gestão anterior,
em 2008 e chegou a ser prorro
gado por mais 180 dias, tendo.
o· vencimento ocorrido na atual

administração, em 2009.
Conforme explicou o pro

motor, o local para a construção
da ponte - próximo ao Mercado
Rau - foi escolhido pela Prefei
tura através do critério da discri
cionariedade, que dã liberdade
a urn órgão administrativo para
escolher, dentre urna série de op
ções, aquela que lhe pareça maís

adequada à necessidade pública.
Em razão disso, ainda confor

me Viviani, a prefeita não pode

mudar o local da construção da

ponte já que a escolha da primei
ra localidade foi feita pela admí-.
nistração, "que é pública e não
do prefeito A ou B".

Por isso, o MP/SC entendeu
que houve negligência, já que
a construção foi abandonada.

"Seja pela Prefeitura ou pela
empresa licitada. O fato é que a

situação desse contrato, dessa
obra, foi abandonada".

O segundo ponto apresenta
do pelo promotor trata do repo
sicionamento da obra que, de
acordo com seu entendimento,
é ilegal. O Executivo esperava
que, através de um Projeto de
Lei Complementar (PLC) en

caminhado ao Legislativo em

2010, pudesse ser aprovada a

realocação da ponte, iniciando
sua construção entre as ruas

Anna Enke, no Rau, e Vista Ale

gre, no Amizade.

"
Seja pel� Prefeitura

ou pela empresa
licitada. O fato

é que a situação
desse contrato,
dessa obra, foi
abandonada.

Ricardo ViviaDi,
promotor

No entanto, em agosto de
2011, ajuíza Karina Müller con

cedeu liminar que suspendeu,
por tempo irideterminado, a

votação do projeto devido a

uma ação popular contra a

construção da ponte no local

sugerido pela Prefeitura. "Por
isso, não existe previsão legal
para que essa ponte em novo

local possa ser construída".
Viviani aponta também que

a chefia do Executivo chegou
a gastar R$ 14,5 mil para uma

sondagem de solo no novo lo
cal para erguer o acesso. "Isso
é imoral e ineficiente, porque
não existe previsão legal para
que a ponte seja construída".

PRÓXIMO AO MERCADO RAU Pilares começaram a ser erguidos em 2008, mas obra foi abandonada
\

Outro lado

Notificação
não foi feita

O procurador geral do mu

nicípio, Mário Sérgio Peixer
Filho, disse que ainda não re

cebeu a notificação da ação
civil pública. Já sobre a decisão
da juíza Candida de suspender,
em março deste ano, os efeitos
da decisão do processo admi
nistrativo aberto pela Prefeitura
em 2011-pedindo a rescisão do
contrato com a empresa execu

tora da obra, a Salver Constru
tora, de Ituporanga - o procura
dor disse que outro processo foi
aberto em abril deste ano.

"Agora a comissão já deve
estar iniciando as oitivas da em

presa", disse Peixer, comentan

do urn dos motivos pelos quais
a juíza tomou sua decisão, aca

tando a urn dos pontos apre
sentados pelo recurso impetra
do pela empresa em fevereiro,
que dizia que a construtora não
teria sido ouvida durante a re

alização do primeiro processo
administrativo.

Segundo a advogada da
Salver, Tarnires Regina Macha
do, até o momento a empresa
ainda não foi ouvida nem cha
mada para prestar qualquer
tipo de esclarecimento. Ela
também rebate as acusações
de que haveria irregularídades
na execução da obra, alegando
que todo processo foi acompa
nhado por urn engenheiro da

administração do município.
Uma das irregularidades

cometidas pela construtora, de
acordo com o secretário de Pla

nejamento, Aristides Panstein,
foi que se pretendia construir
uma ponte de 80m para um

vão que mede cerca de 160m.
"Para isso eles queriam aterrar

uma área de várzea e isso não

pode ser feito". Diferente do
que informou o promotor Vi
viani, Panstein afirmou que a

empresa deixou vencer o pra
zo para a construção da ponte
e não teria protocolado pedido'
para aumentá-lo.

Para melhorar o trânsito

Não importaonde, os moradores querem o acesso
Independente do local, os

presidentes das associações
de moradores dos bairros Rau
e Amizade, Gilvan Jefferson
Ramos da Silva e Idezides Re
sende Filho, respectivamente,
querem a construção de uma

ponte ligando os bairros. Para
eles, a obra precisa ser feita ur

gentemente para desafogar o

trânsito.
"Precisamos de uma segun

da opção para a saída do bair
ro", disse Resende. Segundo ele,

outros bairros também seriam
favorecidos com a obra, como

Três Rios do Sul e do Norte,
Santa Luzia, Santo Antônio
e Czerniewicz, que recebe o

trânsito do Amizade, "e até
Estrada Nova e Água Verde se-

riam beneficiados".
Sobre os locais apontados

para a construção da ponte, Re
sende diz que o bairro não quer
entrar na discussão. Já para Sil
va, o ideal seria que uma ponte
fosse erguida nos dos locais.

"Uma que suba e 'Outra que des
ça", disse, sugerindo a constru

ção de urn sistema binário, ideia
também proposta à Prefeitura.
"É preciso pensar em um proje
to de longo prazo, expandindo
toda a região", completou.
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Ponto de Vista
Raphael Rocha Lopes,
advogado e professor

Tem que
ser divertido

Entre 1997 e 2002 havia um

seriado chamado "Ally Mc
beal". Ele tratava da vida de uma

advogada. Ally Mcbeal (Calista
Flockhart) trabalhava em um

escritório cujos proprietários
eram um advogado dinheirista
(Richard Fish, interpretado por
Greg Germann) e outro lunáti
co (John Cage, na pele de Pe
ter MacNicol), que encontrava

as soluções andando de meias

após o expediente, quando to

dos já tinham ido embora.
Era um seriado bem diver-

tido, com ótima trilha sonora

embalando os episódios ao

som de Vonda Shepard e Bar

ry White. O mote do progra
ma eram os dilemas pessoais
da protagonista Ally. Contudo,
ainda mais divertidas eram as

catarses dos sócios, tão diferen
tes e tão complementares.

Digo tudo isso apenas para
situar meus nobres leitores sobre
o que um dos sócios proprietá
rios certa vez falou (adivinhem
qual). Discorrendo sobre as ra

zões do trabalho e dedicação,

ele disse que nós devemos ser

movidos por 4 D's: Dinheiro,
Diversão, Dinheiro e Dinheiro.

No contexto foi engraçado.
Na vida real, não acredito que
seja assim. Penso diferente.
Só um pouco; uma questão de
ordem dos fatores. Eu acredito
nos mesmos 4 Ds, apenas de
modo inverso: Diversão, Di

nheiro, Diversão e Diversão.
Tudo o que fazemos tem

que ser divertido. Não consigo
conceber nada sem diversão.
Claro, há os momentos sérios

RETIFICAÇÃO N° 01 AO EDITAL 007/2012 E S.EUS ANEXOS
PROCESSO SELETIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM �

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, através' da Secretaria Municipal de Saúde considerando equívocos no Edital
nOO07/2012 e seus anexos torna público aos candidatos interessados ao Processo Seletivo, que nesta data, foram
retíficados/acrescentadas as seguintes informações do Edital 007/201.2 e seus anexos:

No Edital 007/2012, item 3: Requisitos para Inscrição, item 3.1.2: Para o cargo de Auxiliar de Higiene Bucal: onde se lê:"b)
Comprovação, por meio documental, de que possui experiência de no mínimo 2 (dois) anos na área ou registro no órgão fiscalizador da
profissão."
Leia-se: "Comprovação, por meio documental, de que possui experiência na área e registro no Conselho Regional de
Odontologia - CRO."
No Edital 007/2012, item 4: Da Documentação a ser entregue no ato da inscrição, item 4.1: onde se lê:"f) Comprovação por meio
documental de experiência na área de atuação para o cargo de Auxiliar de Higiene Bucal ou registro no órgão fiscalizador da
profissão."Leia-se:"Comprovação por meio documental de que possui experiência na área de atuação e registro no Conselho
Regional de Odontologia - CRO."
No Edital 007/2012, item 5: Das Provas, item 5.2: onde se lê:A prova objetiva será realizada no dia 15 de julho de 2012, com início ás

.08h 30min (oito horas e trinta minutos) e terá duração de 03h 30 min (três horas e trinta minutos).
Leia-se:"A prova objetiva será realizada no dia 29 de julho de 2012, com início às 08h 30min (oito horas e trinta minutos) e terá
duração de 03h 30 min (três horas e trinta minutos)."
No Edital 007/2012, Anexo I, Emoreaos de Nivel Fundamental: onde se lê:

Emprego N° de Vagas Salário Mensal em Jornada Semanal Escolaridade/ Pré-Requisitos
R$ (reaisl

Auxiliar de Higiene 02 918,74 40 horas Ensino Fundamental Completo e

Bucal Comprovação por meio documental de no

mínimo 2 anos de experiência na área ou

Registro no CRO.
Leia-se:

Emprego N° de Vagas Salário Mensal em Jornada Semanal Escolaridade/ Pré-Requisitos
R$ (reaisl

Auxiliar de Higiene 02 918,74 40 horas Ensino Fundamental Completo,
Bucal ,> Comprovação por meio documental de

-
experiência 'na área e Registro no

Conselho Regional de Odontologia.
No Edital 007/2012, Anexo IV; Calendário Oficial do Processo Seletivo: onde se lê

Data Descrição Local

Inscrições dos Candidatos e Recebimento Secretaria Municipal de Saúde
12.06.2012 à 11.07.2012 da Documentação exigida no Edital;

11.07.2012 Divulgação das Inscrições; Mural da Prefeitura Municipal e site:
(após às 16.00 horas)· www.guaramirim.sc.gov.br

12.07.2012 e 13.07.2012 Recursos sobre as Inscrições; Secretaria Municipal de Saúde

13.07.2012 Homologação das Inscrições; Mural da Prefeitura Municipal e site:

(após as 16.00 horas) www.guaramirim.sc.gov.br
15.07.2012 Prova Objetiva; Secretaria Municipal de Saúde

15.07.2012 Divulgação do Gabarito; Site: www.guaramirim.sc.gov.br
(após às 12.00 horas)

16.07.2012 Resultado da Prova Objetiva; Mural da Prefeitura Municipal e site:

www.guaramirim.sc.gov.br
17.07.2012 e 18.07.2012 Recursos sobre a Prova Objetiva; Secretaria Municipal de Saúde

'19.07.2012 Resultado Final e Homologação da Prova Mural da Prefeitura Municipal e site:
Objetiva wWw.guaramirim.sc.gov.br

Leia-se:
Data Descrição Local

Inscrições dos Candidatos e Recebimento da Secretaria Municipal de Saúde
20.06.2012 à 19.07.2012 Documentação exigida no Edital;

20.07.2012 Divulgação das Inscrições; Mural da Prefeitura Municipal e site:
(após às 16.00 horas)

-
www.guarámirim.sc.gov.br

23.07.2012 e 24.07.2012 Recursos sobre as Inscrições; Secretaria Municipal de Saúde

25.07.2012 Homologação das Inscrições; Mural da Prefeitura Municipal e site:

(após as 16.00 horas) www.guaramirim.sc.gov.br
29.07.2012 Prova Objetiva; Secretaria Municipal de Saúde

29.07.2012 Divulgação do Gabarito; Site: www.guaramirim.sc.gov.br
(após às 12.00 horas)

30.07.2012 Resultado da Prova Objetiva; Mural da Prefeitura Municipal e site:

www.guaramirim.sc.gov.br
31.07.2012 e 01.08.2012 Recursos sobre a Prova Objetiva; Secretaria Municipal de Saúde

02.08.2012 Resultado Final e Homologação da Prova Mural da Prefeitura Municipal e site:
Objetiva www.guaramirim.sc.gov.br

Guaramirim, 19 de junho de 2012.
Nilson Bylaardt

Prefeito Municipal

"
o trabalho deve ser divertido.
Por mais sério e compenetrado

que venha a ser o ambiente,
temos que estar contentes.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 103/2012
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SER

ViÇOS DE PINTURA EM CARÁTER CONTINUADO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 20/6/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h
às 16h
DATA DA ABERTURA: 6/7/2012 14 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,

.na Rua Erwino Menegotli, na 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.
com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do' telefone
047- 2106-9100.

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

e até mesmo sisudos, mas se

não l).OS divertirmos com o

que fizermos, envelhecere
mos muito rápido, ficaremos
ranzinzas muito rápido e dei
xaremos de aproveitar o mais

importante: a vida.
O trabalho deve ser diver

tido. Por mais sério e com

penetrado que venha a ser o

ambiente, temos que estar con

tentes com o que escolhemos

para fazer. É o nosso dia-a-dia.
Claro que não dá para soltar

gargalhadas todos os dias, e

muito menos em todas as si

tuações, contudo elas devem

aparecer de vez em quando.
Temos que sorrir muito.

Óbvio que não quero dizer que
devemos rir de tudo, porque se

não os palhaços seremos nós. Há
momentos sérios que exigem de
nós seriedade, sem brincadei
ras. E há casos em que saímos
do sério para o lado ruim (como

. aqueles provocados pelos "seres"
comentados no artigo da sema

na passada). Porém, é impor
tante que saibamos lidarcom as

adversidades de uma forma que
saiamos com lições e não per
camos a razão.

Podemos salvar o mundo,
podemos conquistar o mun-

do, podemos apenas viver o

mundo. Tudo ficará mais fácil
com bom humor. Não preci
samos ser politicamente cor

retos - uma das coisas mais
chatas q�e inventaram nos úl
timos tempos - mas, sim, sim

plesmente corretos. Devemos

empenhar-nos, tentar fazer o

melhor, perder algumas horas
de sono, correr um pouco mais
hora ou outra, pisar no freio
em outras. Curtir os filhos, os

pais, as namoradas, os amigos.
Plantar uma ou muitas árvores.
Escrever uma poesia ou um li
vro. Tentar cozinhar, pensar em

praticar um esporte, nem que
seja no vídeo-game. Criar algum
drinque, dançar com música alta
em casa sem ninguém ver, can

tar no chuveiro, respeitar (sim
ples assim), ler, pegar uns bons
filmes velhos na locadora, ir ao

cinema. Melhorar a-postura, os

modos e a cidade. Mas tem que
ser divertido!

Quem quiser conhecer ou re

lembrar daAlly Mcbeal, no www.

bacafa.blogspot.com tem uma

ligação para um clipe do seria

do, com participação especial do
Robert Downey Ir. (hoje mais co

nhecido como Homem de Ferro)
e do Sting.

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

AVISO DE L,.ICITAÇÃO
o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 1 a_4/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: FORNECIMENTO DE ASFALTO FRIO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 20/06/2012, das 8h às J'Ih30 e das
13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 5/7/201214 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotli, na 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.
com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone
047- 2106-9100.

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente
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TODA LINHA KIA COM IPI REDUZIDO E JUROS MAIS BAIXOS. APROVEITE!
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m Jaraeuá do Sul: 473275-0808
_ Av. Preléito Waldemar Grubba,1346 - Baependi

Bal. Camboriú: 47 3360-9777
Blumenau (Loja Centro): 47 3236-8000

Blumenau (Loja SR): 473323-7171

joinville (Show Room): 473435-0885

jOinville: 47 3435-3595

Florianópolis: 48 3248-0777
São josé�48 3288-0777

Power Imports
?www.powerimports.com.b�

Preço válido até 20/06/12 ou término do estoque, o que ocorrer primeiro. para Cerato cód.: E.221 e Plcanto cód.: J.318, para pagamento à vista.
Frete no valor de RS 1.800,00 não incluso. Estoque de 5 unidades para Cerato e 5 unidades para Picanto. Garantía'de 5 anos ou 100 mil kilômetros,
o que ocorrer primeiro, para cobertura básica. Fotos ilustrativas. Cinto de sequrança salva vidas.

,1·

Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rau, 414

Blumenau (47) 3331-4500

Brusque (47) 3355-4500

Caçador (49) 3561-3400

Chapecó (49) 3361-1500

Itajaí (47) 3344-7000
Rio do Sul (47) 3522-0686

Imagens meramente ilustrativas. A prornoçõo- Mês d91PI ZERO é uma promoção das concessionárias Strasbourg. Peugeot 207 HB XR l.4L Flex, 3 portos, na cor vermelho Aden, ano/modelo 11/12. Preço público sugerido para venda à
vista a partir de R$ 29.990,00 com frete incluso e IPI zero, OS unidades no estoque. Peugeot Hoggar X-line 1.4 Flex, pintura sólida, ano/modelo 11/12, consulte o preço público sugerido com IPI zero e com frete incluso. Peugeot408Allure
2.0 mecânico, airbag, freios ABS, ar-condicionado, direção hidróulica, vidros e travas elétricas, ano/modelo 11/12, preço público sugerido para venda à vista com IPI zero a partir de R$ 53.500,00. Novo Peugeot 308 Active, ar, direção,
vidras e travas elétricas, ano/modelo 12112. Preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 51.990,OOcom frete incluso e IPI reduzido, 02 unidades na estoque. Peugeot 3008, venha conhecer. Eleito pela 4 Rodas como o melhor
Crossover do Brasil. Conheça também o Programa Direção Livre e nossa linha de utilitários. Consulte os preços das revisões com preço fixo para toda a linha Peugeot. Prazo de vigência da oferta para pedidos
firmes fechados entre 01/06/2012 e 18/06/2012 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para outras promoções. Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de
Concessionórias Peugeot participantes, ligue para 0800 7032424 ou acesse www.peugeot.com.br. Faça revisões em seu veículo regularmente.

PEUCEOT

,.1

De. cCí'lq-''';n (1 Cc.Y-r rr:c p� (1C 1Pr·ZO Ç;Ai-nroc dos 9h às 13h"- -'_-::;: --.- __'_' �_� �' __ '_'"- ,--;._, • -,_,-, _ _.J ..J, '-'_,
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MOTION & EMOTION
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Siena E11.0

31.500,00
Grand Vitara 2.0

AT 4x2
2011 - Prata - Flex - 30.800 km - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, ·Alarme, Faróis de Neblina, Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Computador de Bordo.SX4 2.0 MT

Espetacular!
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.

;"'-.:1

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.

Fox 1.0

30.500,00
2009 - Preto - 43.850 km - 4 portas - Flex - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Limpador e

DesembaçadorTraseiro, Faróis de Neblina.
.

New Civic lxS
At 1.8

City Ex11.5 AT
- TR4 2.0 AT 4x2 52.500,0054.990,00Fora de série!

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, AirBagDuplo, Câmbio Automático, CD Player.

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

2009 - Preto - Flex - 40.350 km - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Cd Player, Piloto Automático, Bancos em

Couro, Câmbio Automático, Freios ABS, Air Bag Duplo, Faróis Xenon.

. -

I Mauvo I
Rua Angelo Schiochel, 80 CentroCarros NaCIO�als e Impo�tados. I I 473275.1132 Fax. 47 3275.1132

Novos e Semi-novos Revisados ...... Jaraguá do Sul SC

CURSOS

Técnico em AJ"'mentos;
Técnico em Enferma.em;
Técnico em Guia de Turismo;
Técnico em AdministrétPo;
Técnico em Segurança do Trabalho",

: :C�ir·s.o� de IQúaIBfn�àçã'o: .

• ,_ 3. �
< '

'

.,.. ... /' , ��,.._� �.
J

•

Operador de Computador;
Auxiliar Administrativo;
Auxiliar de Pessoal;
Vendedor...

. I
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GABIVEL, AGORA COM
.

ISENÇÃO TOTAL
.PARAPDD.

- --

PROGRAMA
.- Honda Conduz

� Gabival
. gabiveLc<;>m.br Av. Waldemar Grubba, 21 2 O I 3370.4800 Tudo que Você Quer

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,

NA LE MONDE O IPI E REDUZIDO JF-jJ
E AS TAXAS SÃO IMBATíVEIS. l!iY

CITROEN C4 2013GLX1.6FLEX
ESPORTIVIDADE DE VERDADE

A PARTIR DE

R$49.990'
AVISTA

CITROEN C3 PICASSO 2��
A MINIIlh.N IDO ANO

�
POR R$ 34.990'

ou ENTRADA+

48XR$399

�
POR R$ 45.080'

50.000KM 10.000 20.000 30.000 40.000

L1NHAC3 3xR$89,00 3xR$153,00 3xR$161,00 3xR$153,00 3xR$153,00
C3PICASSO 3xR$109,00 3xR$174,00 3xR$166,00 3xR$174,00 3xR$174,00

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

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITRoÊn

1-Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên C4 GLX 1.6 Flex 12/13 com valor à vista de R$ 49.990,00 e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% +

30 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Citroên C3 GLX 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 34.990,00 e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 48 parcelas fixas de R$ 399,00 com taxa de 0,89%
a.m + IOF (válida para modelos 2012). Citroên C3 Picasso GL 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 45.080,00 e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 30 parcelas com taxa 0% a.m (válida
para modelos 2012). 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: Citroén C3 GLX Okm. Benefício não pode ser convertido em

F
. - ,

I I t liespécie. Ofertas válidas até 26/06/2012 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. aça revlsoes em seu velcu o regu armen e. _
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• Trabalho com serviços de corte e poda
de arvores. Tr: 9158-0019

• Contrata-se Vendedor Extemo.

Interessados deixar curriculun na

Extinsul ou ligar 3275-2205.

• Contrata-se Vendedoras. Paga-se bem.
Interessadas fazer contato pelos fones
3372.()013 - 3273-5673 - 9662-6777

• Contrata-se moça para trabalhar no

atendimento de loja de_informática no

horário normal e sábado ate meio dia
Tr: 99782860

• Procuro Baterista e Guitarrista com

experiência e referencias, para banda
de baile. Tr: 3370-6235 19152-4375

• Ofereço-me para trabalhar como

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

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

• Precisa - se de eletricista automotivo

para trabalhar em Massaranduba. Tr:

9979-3737.

• Atelier de costura Marlene, faz reformas
de' roupas. Contato: 3275-4315 OU
9194-2435 (MARLENE)

• JARGAS Instalações de Gás de cozinha
residencial. Tr: 3371-294q I 9216-
4866

• Disk Frete em geral, caminhão Baú com

capacidade de 4000 k. Tr: 8406-2183

13276-2100

• Plastitec Ind. de Plásticos está
contratando operador de máquinas
injetoras com experiência. Maiores

informações pelo fone 3371-4232 e o

email abaixoplastitecsC@gmail.com
• Preciso da doação de roupas de bebe.

Tr: 3275-6258.

• Doação de 2 filhotes de cachorrinho,
macho, com 40 dias. Tr: 337Q.()983 I
9927-3117

• Vendo carrinho de bebe, para menino,
na cor azul marinho com ursinhos, da

marca Angel. Valor a negociar. Tr: 337Q.
7160.

• Vendo Ovelha com cria e porco para
abate. Tr: 3370-4124

• Procura-se moça para dividir aluguel no

centro Tr: (47).9606-7785
• Renda extra, aprenda a ganhar ate R$
,600 reais (período parcial)ou acima de

R$ 2000 mês, período integral .negocio
próprio cl baixo investimento e alto
retorno. Contato 47 8418-3292 19988-
2844. bemestaredinheiro@yahoo.com.
br

• Carta de crédito contemplada
para compra de imóvel Crédito

R$100.000,OO. Entrada de

R$30.380,OO +135 parcelas de

R$871,32. Tr: com Valdir 8494-5911 ou

927Q.3638. e-mail: valdir©grupohb.net

VENDe-SE
• Vendo Notebook Dell- 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, cl Bruno. Tr:

L

(47)3055-0085 13372-2772. Email:

brunorosa90@hotmail.com

• Vendo monitor LCD :1.5 polegadas LG.

R$100,OO. Tr:8433-7261

• Vendo câmera digital Sony W55 +

cartão de 2 g. R$ 120,00. Tr: 8433-

7261

• Vende - se um freezer com gaveta,
200 L semi novo por R$ 500,00 e um

microondas 18 L semi novo por R$
250,00. Tr: 3275-4315 ou 9194-2435

• 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: 9903 2934

• Simulador de caminhada branco com

monitor 4 funções, (Obs: pouco uso).
R$ 200,00. Tr: 8425-6491 I 3273-

2098.

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

• Vendo uma maca com escadinha,
dois degraus, mesinha 2 níveis com

rodinhas e cadeira giratória. R$ valor a

combinar. Tr: 9682-2080

• Vendo um ar cond split 30.000 btus,
semi - novo R$ 2200,00. Tr: 9988-

6649

• Vendo Ar cond SQlit 60.000 btus. R$
2500,00. Tr: 8402-5923

• Vendo uma empilhadeira manuall,60
de alt. 500 k. R$ 1200,00 e também
vendo um compressor de ar trifásico
15 BR/200 L profissional Bravo. R$
2200,OO.Tr:3276-2000 I 8464-2080

• vendase mercado no bairro São Luis,
equipamento completo, incluindo

açougue. Valor a negociar. tratar:

33760082 I 91688116

• Vende - se padaria e mercearia em

Schroeder. Tr: 3275'()697.

-. Vendo Apartamento cl 1 suíte
+ 1 quarto, ambos mobiliados,
exceto cama Box. Sala de Estar/
Jantar integradas, sacada cl
Churrasqueira, 1 bwc social,
1 vaga de garagem, Cozinhai
Lavanderia mobiliadas. Área
total: 96 m2, área privativa: 71 m2•

Condomínio Residencial Monise,
próx. ao CIRETRAN. Apart. fica

no 7° Andar (último) Edifício com

elevador. R$ 185.000,00. OBS:

Não aceito imóveis ou carros na

negociação. Escriturado e livre para
financiamento bancário. Tr: Márcio
47-84056463 ou 3276-3083

• Aluga - se Ap 120 mt 2, 1 suíte e 2

quartos, cozinha completa e garagem
com água quente e sem condomínio.
R$ 1200,dó. Tr: 9134-5434. Rua
Emma R. Bartel, 121 - Baipendi.

• Apartamento cl suíte + 1 quarto,
sacada cl churrasqueira, cozinha
mobiliada. R$ 149.000,00 (liberado
para financio e FGTS). Tr: 9159-9733.
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,OO. Tratar 9979-0650
com Clesio.

• Apartamento cl 2 quartos +sacada

cl churrasqueira, área de festa,
áreas de 53 á 65 m2. R$ entrada +

parcelamento + financio Tr: 9159-
9733. Creci 14482.

• Vendo Apart. NOVO no Agua Verde

2 qtos sac.c/churrasq. Só manhã

sego piso de frente 56 m2 área

priv+garagern R$125.000,OO 8443-
363.

• Apartamento novo com 2 quartos,
sendo um mobiliado, cozinha e

área de serviço mobiliadas, vaga de

garagem, aceita financiamento e

FGTS. R$ 130.000,00. Tr:9159-9733.
Creci 14482.

• Apartamento em construção, valor

promocional para investidores. 2

quartos, R$ 80.000,00. Tr: 9159-
9733. Creci 14482

• Alugo kitinete com 1 quarto cozinha

e banheiro. R: Max Wilhelm, 837. Tr:

3371-6021

• Vende - se aptos no Rau, prox, ao

posto cidade. R$ 100.000,00 a

110.000,00. Tr: 3273-5233.

• Vendo Apto no Residencial São Luís.
R: Francisco Hruschka - São Luís,
(próx.ao Arroz Urbano) cl área de

serviço, sacada o/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, garagem:
11,50 m2. R$ 145.000,00. Tr: (47)
99058809 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

c/churrasqueira, cozinha, área de

serviço, 2 dormitórios BWC, garagem,
elevador, salão de festas, área

privativa: 61,23 m2, área comum:

11,07 m2, 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$ 155

000,00. Tr: 3371- 6623.

• Vende-se apartamento novo em Três

Rios do Sul, 2 quartos, 64 metros no

valor de 120000,00 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 mP cl suíte, aceita carro. Tr:

8448-8644

• Vende-se casa em Schroeder

por R$ 125.000,00 com 50

mt-, aceita - se financiamento

habitacional, tratar no fone: (47)
9977 -9550/9989-6049

• Vende - se Casa Nova 100m2 no

Firenze terreno 370m2 murado

R$135.000,OO. Tel: 9918-9996
ou 8443-3633

• Casa Nova com 135 m-, terreno

390 m2• Porcelanato, água
quente, laje inclinada, moderna

próx. Unerj/Rau. R$ 275 mil.

8443-3633

• Vendo uma casa com 130 mP

toda murada, na Rua Irmão

Leandro, Tifa Martins (livre de

enchente). R$ preço a negociar.
Tr: 91p-3311.

• Vendo sobrado nos fundos e

casa na frente, todo murado

de alumínio, 300 m2, toda de

material no Bairro João Pessoa.

Tr: 9196-0955 I 9616-3092 com

Cleni e Jandir. Valor a combinar

I troca com casa ou chácara em

Curitiba.

• Vendo 2 casas de alvenaria em

Joinville escriturada, rua calçada,
ótimo local, terreno com 300

mt>, R$: 120.000,00. Aceito

veiculo com 50% do valor ou

terreno. Tr: 3273-7644 I 8812-

7170

• 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

funcionamentq 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 mP

cada, sobre loja. Tr: no horário
comercial. 3375- 1004

• Aluga se sala comercial em

Guaramirim com 18 rnt-, ótima

localização. Tr: 3373-1900

• Aluga-se galpão com 200 mF,
na Rua Crlstiàne Zerbim, 240.

Rio Hern Schroeder 3374-1488 I
8861-9108.

• Vende-se um petshop completo,
com consultório veterinário,
banho/tosa e venda de animais.

Tr: 47.8492-7060

• Vende-se casa comercial Vila

Nova, terreno 20 x 50 próximo
RBN, R$ 600 ooo,cio Tr: 3371-

6623

• Alugo sala comercial 30 mt? no

centro, prox, ao Museu Weg. R$
450,00 mensal. Ir: 3275-2264

• 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 I 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$ 300,09 livre de água,
luz e internet .. Tr:9123-5851

• Aluga - se Galpão com 300 mP
mais mezanino em Guaramirim.
Tr: 3370"1607.

• Alugo uma casa grande na

Rua Walter Breithaupt, n 110

Comercial ou residencial. Em

frente ao clube do Beira Rio,
contrato para 5 .anos, Tr: 9102-
1212 com Elzira.

• 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
teletone 47 8818-3320

• Vende - se terreno na Vila Nova de

22.0000 mF dividido em 3 terrenos. Tr:

9102-1212.

• Vende - se um terreno na Vila Nova,
de 6000.00 mF na rua 25 de Julho.Tr:
9102-1212.

• Terreno de 20 por 7_0 mts com casa de

22() 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 com 18.750 mF ,

ideal para loteamento com frente de

50 mF situado na Rua Ano Bom" área

plana, em Corupá. Tr: 3375-2286 com
Roberto I 3375-1152 Rose depois das
21:00.

• Vende se Terreno com ·10.680 mP,
ideal para loteamento, com frente

75 mtsituado na Rua Ano Bom em

Corupá. Tr: 3375-2286 Roberto ou

3375-1152 com Rose depois das

21:00.

• Vende - se terreno 2500 mF 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 ltaiuba.'
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 mF próxima a

Rio do Sul. R$ 3328-3560 ...
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• Vende - se terreno no centro de

Schroeder com 400 012, prox. a

prefeitura. Tr: 880Q.8800

• Vende - se terreno em Guaramirim,
bairro Beira Rio por R$ 75000,00. Prox.

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

• Vendo 02 Terrenos no Champagnat - R:

Irmao Leão Magno (15,75 x24, 00 01).
Cada R$ 170 mil- tratar com Sergio
Cyrillo Bagattoli 9975-3940

• Grande oportunidade Vendo um lote

no perímetro urbano, com 21, 146 012,
,

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, 300 012. 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 olP 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 368,40012 com 22,80
de frente, matricula n° 61.445 pode
ser financiado. Rua Henrique Fuck

n° 182, (lateral da Roberto Seidei),
bairro Seminário, Corupá SC. Valor

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

• Vendo um terreno na Rua da Unerj,
aprox. 400 012• Tr: 9922-1577

• Vendo terreno com 739 012 com

escritura no Amizade. R$ 70.000,00
pronto para construir. Tr: 3371-3571/
9648-9399

• Caminhão GMC 710 gabine
Basculante, baú de alumínio,
7 pneus novos, motor de BMW,
baixa quilometragem, revisado.

Aceito propostas, troco por

menos valor ou maior valor. 'Tr:

3370-7994/9916-9619

• Compro Carros e Motos de todas as

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

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

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

, modelos e atendemos a domicilio.

Tr:8812-7170 /7813-4785

• Vende - se Celta vermelho 2010

completo 4 portas. Tr: 9962-3747 com

José.

• Vendo uma Cherokee ano 97, completa
com kit GNV. R$, 25.000,00. TR: 3084-

1061/9163-8894. Com Almir.

• Vendo um Gol 2 portas, ano 2004. R$
14.000,00. Tr: 9163-8894/3084-
1061

• Vendo Gol G3, 2 portas, completo,

contortlíne, ano 2000, motor 8 v, 2.0.

R$ a negociar. Tr: 9962-3584 (Obs:
_ carro quitado e documentos em dia).

• Vende - se Vectra 2007 Elegance, cinza

completo, ótimo estado. R$ 35.000,00.
Tr: 3376-1060 ou 9157-6942

• 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-�162 ou 3370-1155
com Rafael

• Celta Spirit 20114 Portas completo
R$ 22.990,00, metálico, estado de

zero, 60 x R$' 640,00; ou entrada

em até 10 x sem juros no cartão de

crédito, viabilizamos troca, IPVA 2012

totalmente pago. Fone 3032-1400.

• Celta LS 2012, metálico, estado de

zero + 60 x de 555,00, ou entrada

em até 10 x sem juros no cartão de

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

• 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: 3371-16:;34

• Vendo um Corsa Wind, 96, preto, carro

particular com km baixa. R$ 8500,00.
Tr: 3397-2050.

• 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 -s e Peugeot 2007, xr Sport 1.4

completo 2009/2010 R$ 26.990,00.
Tr: 9966-4909.

• Vende - se um Peugeot 206, ano

2003 completo, 2 portas, manual,

chave reserva, bem conservado. R$
15.900,00. Tr: 3275-3538/9931-
9410.

• Clio Sedan Privilege 1.0 16 v ano 2004,
cor prata, completo. Ar Cond, Air Bag
Duplo, Direção hid,

Vidros elétricos,Volante com reguíagern
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:

3397-2050

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

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

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

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

• Vende - se G3 1.0 completo, com ar

cond, direção e air bag duplo, 4 portas,
branco. R$ 9000,00 mais prestações,
particular (não precisa transferir) Tr:

3213-7644/88127170/7813-4785.
• Vende -se saveiro 'super surf

2004/2004 G3 prata completa em

ótimo estado, 2,0 dono, 24.500.00

Geferson 9104-0938

,. vence-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.

• VOYAGE 1.6 TOTAL FLEX COMPLETO +

AIR BAG + ABS 2012, R$ 34.400,00,
entrada em até 10 x sem juros
no cartão 'de crédito + 60 x fixas,
viabilizamos troca, metálico, estado de

zero, IP\ÍA 2012 totalmente pago. Fone

3032-1400.

• NOVA SAVEIRO 1.6 C/AR 2011, R$
27.990,00, metálico, estado de zero,

entrada + 60 x R$ 775,00 ou entrada

em até 10 x sem juros no cartão de

crédito, viabilizamos troca, IPVA 2012

totalmente pago. Fone 3032-1400

• Vectra Elegance 2011, completo, R$
42.830,00, metálico, estado de zero,

entrada em ate 10 x sem juros no

cartão de credito, 60 parcelas fixas,
viabilizamos troca, IPVA 2012 pago. Tr:

3032-1400

• KOMBI STD 1.4 2010 R$ 28.990,00,
zero de entrada + 60 x R$ 798,00
ou entrada em até 10 x sem juros no

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

1400.

• 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.

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

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

p , branco, por R$ 20.500,00 (tabela
FIPE R$ 23,500) Tr 3371-1634.

• Vendo um Stillo 2003, 1.8 16 válvulas,
roda 16, original, preto, completo.R$
valor a combinar. Tr:3371-0134/9931-
6391 (oi)

,

'. Vende - se Idea Adventure 1.8/
Flex - 2007-Completo- vermelho. R$
29.000,00. 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

• Palio Weekend 2001, motor 1.0 16
v. com ar cond e direção hjdr. e trio
elétrico. Tr: 9632-5528. R$'12.500,00.

• Fiorino 1.3 ano 2006 no GNV. R$
9000,00 + 26 parcelas de R$ 533,00.
Tr: 9988-6649.

• Vendo Yamaha Xf 600, ano 2004, azul.

Em ótimo estado com manual e chave
reserva. R$12.500,OO. Tr: 9926-1717

., Vendo moto XLR, ano 99, 125 R$
3.000,00. Tr: 3370-1161.

• Moto Honda vb 300r 2010 com 3800

km originallPVA 2012/2013 'pago. Moto
estado nova, sem troca R$ 9800,00, Tr:

47 9138-9592 cl Rodrigo.

• Vende-se uma moto Yamaha Lander

250 ano modelo 2007, cor azul, em bom
estado de conservação, com baú lateral

e traseiro. Documentação em dia. Tratar

9132-6160 ou 8859-9378 após 18 horas.

• Vende-se moto Prima Kasinski 1502011,
emplacada até 2013, preta. Valor R$
5,300,00, interessados falar com Cristiano

9653-7897.

• Ford Fiesta, ano 99, 4 portas, cor azul, R$
8.500,00. Tr: 3370-1161.

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

2012 pago. R$11.500,OO. Fone: 9126-

9853

• Vendo Ford Focus 1.6, 2004 sedam,
completo. R$ 21.900,00. Tr: 3372-06651
3372-0028.

• FI ESTA SEDAN 1.64 POFnAS COMPLETO

2012, R$ 30.990,00, estado de zero,

entrada em até 10 x R$ 850,00 sem

juros no cartão de crédito, 60 x fixas

viabilizamos troca, IPVA 2012 totalmente

pago. Fone 3032-1400.

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

• Vendo Fiesta 98 1.0 básico, motor novo,

IPVA pago. R$ 8500,00. Tr: 3370-69101
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.

• REPASSE Ford Fiesta 2006 4 portas R$
16.500,OOfin.l00%. 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 marftima,
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 9138-9!;i92.

• Vendo F 4000, ano 75, bem conservada.

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

• Vendo Honda Civic 2010, Ixl, banco de

couro, único dono. R$ 53.000,00. Tr:

8402-5923.

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

• Vendo capota de fibra para Ford Curie

modelo alta, (1,40 01 altura interior). Semi
- nova. R$1500,OO. Tr: 8422-1926.

• Vendosom automotivo, subPioneer 12

polegadas 160 nns, caixa dutada, 4 69

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

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

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

9943-4172

• Vendo Carreta Random ,LS Graneleira

2002, trucada. Com pneus em ótimo

estado. R$ 45.000,00. Tr: 3276-0264 a

noite/8856-7660.

• Vendo uma caixa dutada com 2 Subs

Bravox 400 RMS mais 2 par de meia nove

PYONERR 850RMS, tudo novo por R$
800.00. Tr: 47 3376-4050 com Nilmar.

• Vendo uma Pampa, ano 92. R$ 5.500,00.
Tr: 3370-0719/9953-3878

• Vendo um Jipe ano 65, 6 cilindros, '3 dono

toda original, na cor azul, restaurado.

ótimo estado de conservação: Tr: 3375-

2136. R$ 20.000,00
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Celta LS 2012 �

Taxa de aS1% a.m. 48x R$ 290
Entrada de R$1'.990

• Novo volante • Para-choque na cor do veículo
.' Brake light • Novo grafismo do painel

• Aviso sonoro de faróis ligados

Taxa de 0,99% iI.ID.

48xR$299
Entrada d.e .

R$14.199
• Desembaçedór do vidro traseiro

• Ar quente • Para-choque na cor do veícl,llo

\ .

Corsa Hatch Maxx 1.4 2012 �

Taxa dea99%a.� 48x R$ 369
Entrada de R$15.190

Meriva Joy 1.4 2012
Taxa de 0,99%a.m.

36xR$'B75
Entrada de

R$20�990
Completissimo

Taxa de Q81% iI.m.

'48xR$359
Entrada de

R$14.999
-, Novo votante • Novo grafismo do painel

: Ar quente • Para-ehoque na cor do ve�ulo

GMAC Faça revisões em seu veículo regul.armente CONTECOMlliO

EM TODA A R.EDE DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET I C.ONFIRA OUTRAS OFER�AS 'NO SITE: WWW.CHEVROLET.COM.BR/OFERTAS
Celta LS 1.0, 2.portas, Flexpower (conflq R9A), ano/modelo 20)2/2012, com preço promocional á vista a partir de R$ 22.290,00 ou através de plano de finànciamento com 51,50% de entrada (R$ 11.990,00), 48 prestações mensais de R$ 289,81 com

taxa de 0,81 % a.m, CET 16,76% a.a., valor total financiaõo de R$ 25.901,09. Corsa Maxx Hatch 1.4.4 portas, Econo.flex (config R7C), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 27.990,00 ou através de plano de financiamenlo

com �2,42% de.enírada (R$.15.Hio,00). 48 prestações mensais de R$ 368,74 com.iaxã·de 0,99% a.m, CÓ ·18,27% a.a., valor total financíadÚ de R$ 3Ú89,74. Classic LS 1.0, Flexpower, (config R6R), ano/módelo 2012/2012, com preço promocional á

vista a partir de R$ 24.390,00 ou através de plano de financiamento com 55,95% de enlrada (R$ 14.199,00), 48 prestações mensais de R$ 298,98 com taxa de 0,99% a.m, CET 19,47% a.a .. valor tolai financiado de R$ 28.550,04 Meriva Joy 1-4,4 portas,
Econo.flex (config POH), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional á vista a partir de R$39.990.00 ou .através de plano de financíamenío com 51,22% de entrada (R$ 20.990,00), 36 prestações mensais de R$ 674,06 com taxa-dé 0,"'9% a.m, CET

17,97% a.a., valor total financiado de R$ 45.256,26. Prisma LT 1.4,4 portas, Econo.flex (config R7R), ano/modelo 2012/2012. com preço promocional á vista a partir de R$2t.990,00 ou através de plano de financiamenlo com 51,76% de entrada (R�
14.999,00),48 prestações mensais de R$ 358,89 com taxa de 0,81% a.m, CET 15,60% a.a., valor total financiado de R$ 32.225,83. Ofertas válidas para o período de 20 a 24de junho de 2012 no Estado de Santa Catarina. para veículos Chevrole,! O km

adquiridos nas Concessionárias Chevroleí. Ofertas não váüdss'ou cumulativas com modalidade de venda direta da fàbrica, taxistas e produtores rurais. Ccnsulte condições em sua concessionária Chevrolet Os veiculas Chevrolet estão emconformidade

com o PROCONVE . Programa de Controle da Poluição do Ar por Veiculas Automotores. www.chevrolel.com.br·SAG: 0800 702 4200. Ouvldoria GMAG·· 0800 722 6022.
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A1eool e volante

[araguá é vice-campeã em se
Guaramirim é a quarta
colocada no Estado com mais

infrações de motoristas que
dirigem embriagados
JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

Jaraguá do Sul é a vice-campeã catarinense
em infrações por dirigir embriagado. Mes

mo com o agravamento da lei e campanhas de

conscientização, as estatísticas confirmam nú
mero crescente de flagrantes da presença de
álcool no sangue de motoristas, a alcoolemia.

Com 2,5 mil casos registrados, Iaraguá do
Sul responde por 5% das mais de 44 mil infra

ções estaduais registradas entre 2007 e 2011
- de acordo com levantamento da Secretaria
do Estado da Segurança Pública. ''A preocu
pação é que mesmo com os constantes aci

dentes, inclusive com mortes na nossa região,
ainda existe a necessidade de despertar uma

mudança de cultura na população", declara
Aires Piloneto, capitão da Polícia Militar.

.

. Segundo ele, depois que a Lei Seca entrou

em vigor, em 2008, houve uma diminuição das

ocorrências, mas em seguida a tendência foi de
crescimento em Iaraguá do Sul. Em 2009, foram
constatados que 125 dos 3,4 mil acidentes tive
ram como causa provável a embriaguez. Em

2011, este número subiu para 156, enquanto
,.L

foram 3,9 mil acidentes no município.

"
A popuIaçãó pode fazer
denúncia caso veja 1llD

motorista suspeito. Nas ruas

de perúnetro urbano, a PM

atende pelo 190. Se for rodovia

estadual, ligue 198, e se for DR

o número da Polícia é 191.

_
Aires Piloneto, capitão da PM

FABIO MOREIRA

BLITZ De acordo com a PM, niotoristas se.

recusam a fazer o teste do bafômetro

PASS!OS PARA

SUSPENÇÁO DA "",nu..,••

1. Fla.grante;

'2. CNH é apreendi
e enêaDlinhada ao setor
de suspenção do Detran;

3. O condutor tem o direito
de buscar o documento,
baseado no Direito do
Contraditório e Ampla Defesa;

4. Existem três recurs�s que
o condutor pode usar para
escapar da pena: Delegacia
Regional, a Jari, e ao Cetran

(Conselho Estadual de Transito);

5. Abertura de Processo

de suspensão da CNH;

6. Condutor se defende
em 15 dias;

7. os argumentos da
defesa são analisadas e

aceitas = arquiva o processo;

8. Os argumentos da defesa

são analisadas e rejeitadas =

decisão de suspensão do direito
de dirigir por 1 ano e déve

.

fazer um-éurso de reciclagem;

Caso o condutor não respeite, e

seja tbi.gra.ndo dirigindo, então
ele pode responder a proCesso
de cassação da CNH, perdendo
por 2 anos o direito de dirigir.

INFRAÇÕES POR ALCOOLEMIA EM PERÍMETRO'URBANO, DE 2007 A 2011

BLUMENAU

3.136

se: 44.734
JABAGUÁ DO SUL

2.590

JOINVU..LE GUARAMDUM

2.252 695

Detran suspendeu 70 CNU's este ano

Com os dados do relatório, o Fórum
Parlamentar de Combate e Prevenção
às Drogas - que solicitou o levantamen
to à Secretaria do Estado de Segurança
Pública - questiona porque os núme
ros de infrações não são revertidos em

processos de suspensão da Carteira
Nacional de Habilitação (CNH). Dos 44

mil casos estaduais nos cinco anos da

pesquisa, foram abertos apenas 13 mil

. processos para suspender o documen
to. "Vamosinvestigar se a punição não

acontece por uma brecha na legislação
ou se existe omissão das autoridades",
declarou o deputado Ismael dos Santos

(DEM), participante do Fórum.

Segundo o Detran 'de Jaraguá do

Sul,' o problema é estrutural. Alexan
dre de, Jesus, supervisor do setor de

processo administrativo, explica que
os processos são abertos em ordem

cronológica, mas que é inevitável que
se acumulem. "Na lista ainda temos

casos de 2007 e apenas quatro pessoas

que trabalham com isso", esclarece.
Na microrregião são abertos 400

processos de suspensão por ano, e

80% envolve o álcool. De janeiro a

maio deste ano, 70 pessoas perderam
o direito de dirigir por alcoolemia. O

supervisor explica que a maioria das

pessoas autuadas não se apresenta ao

juiz para o processo e a reincidência é
alta. "Na maioria dos casos são jovens,
de 18 a 30 anos e esporadicamente
mulheres"Mesmo corri o anúncio de que a cidade

tem o segundo maior número de infrações,
ficando atrás somente de Blumenau, em com

paração com anos anteriores, os flagrantes de

dirigir sob influência do álcool diminuíram,
Em 2009 foram 557 infrações, 419 em 2010 e

caiu para 318 em 2011. Até maio, este ano já
foram autuados 155 condutores por esta razão.

Nos últimos' cinco anos, Guaramirim,
com pouco mais de 35 mil habitantes, apre
sentou 695 infrações de trânsito ligadas ao

álcool: "Provavelmente, o que conseguimos
constatar é apenas 10% dos casos que real
mente circulam na cidade", afirma o tenente

Márcio Alberto Filipi. Ele conta que de janeiro
a maio desse ano, 28 condutores foram autu- Salete Walz

'ados, mas apenas seis deles aceitaram fazer o Secretária da Habitação e Regularização Fundiária
,

!'
'"

'1 I 1111 I e Coordenadora do FROHA.B
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL FROHAB
EDITAL - TOMADA DE PREÇOS N° 008/2012 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL - FROHAB
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Contratação de serviços de engenharia com fornecimento de material e mão de obra a serem aplicados na locação e cravação de 40 estacas

pré-moldadas de concreto de comprirnento útil igual a 7,00m, seção 16x16cm e fck z 25Mpa (250kgf/cm2), para um galpão pré-moldado em concreto
armado de 20,00x45,00m (área = 900,00rn2) a ser edificado à Rua (1092) Alvino Flor da Silva s/n, Bairro Jaraguá 84, na cidade de Jaraguá do Sul, SC, em

conformidade com o Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária/Quantitativa e Cronograma Fisico-Financeiro, que são partes integrantes
deste edital. REGIMENTO: Lei FederaL8.666/93 e demais alteraçõesposteriores.
PRAZO e LOCAL PARA ENTRÉGA dos ENVELOPES: até às 9 horas do dia 06 de julho de 2Ó12, na Secretaria da Habitação e Regularização Fundiária,
situada na Rua Ângelo Rubini, 600, Barra do Rio Cerro, Jaraguá do Sul, se. ABERTURA dos ENVELOPES: às 9h1 Omin do rnesmo dla e local, conforme
data e endereço áclma. RETIRADA DO EDITAL, ANEXOS E INFORMAÇÕES: O edital estará disponivel na Internet no endereço www.jaraguadosul.
sc.qov.br sem qualquer. custo. Os Anexos, informações, dúvidas eesclajeclrnentos poderão ser obüsos-pór-escnto no endereço abaixo ou pelo e-mail

habitacao@jaraguaaosuLcom.br, ou na Secretaria da Habitação e Regularização Fundiária, Rua Ângelo Rubini, 600, Barra do Rio Cerro, Jaraquá dó Sul,
SC, 89260-000, ou ainda.pelo.telefone 47. 21068633. VALOR MÁXIMO,PARA CONTRATAÇÃP� R$ 17A66,88 (dezessete, mllqoatrecentcse sesséeta e' •

seis reais e oitenta e oito centavos).
.

Jaraguá do Sul (SC), 15 de maio de 2012.
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Juventus

Reta final de preparação para o acesso
Confira algumas caras do
elenco que tentará levar

.

o tricolor jaraguaense de
volta à Divisão Principal
do futebol catarinense

JARAGUÁ DO SUL
................................................................. � .

Henrique Porto

Patrocinado por O Correio do Povo,
o Iuventus está quase pronto para

a estreia no Campeonato Catarinense
da Divisão Especial, no dia Iode julho,
em casa, contra o Atlético Tubarão.

Na reta final de preparação,' os

treinos físicos começam a perder in

tensidade, enquanto os treinamentos
com bola serão intensificados. "Com
o campeonato em andamento, traba
lharemos a parte física no início da se

mana e a tática no restante", informa o

técnico Pingo.
O volante Edson Galvão, o meia

Peixoto e o goleiro Wanderson se en

contram em tratamento no Departa
mento Médico. Destes, o caso mais

. grave é de Peixoto, que corre o risco de
não estar em campo no primeiro jogo.

Um último jogo-treino está previs
to para sexta-feira, porém o adversá
rio e o local não foram definidos. Pin

go afirma que existe uma negociação
com o Atlético Paranaense, que viria
com seu grupo sub23, mas nada foi
acertado até o momento.

O treinador já estuda a equipe de
Tubarão, que no início da semana foi
derrotada pelos reservas do Criciúma
em jogo-treino. "Vai ser um jogo muito
difícil, pois eles se reforçaram também.
Mas a confiança é grande. A nossa equi
pe vem rendendo bem nos amistosos e

deve fazer uma grande partida", finaliza.

Bicicross

Segunda
etapa.

Ocorre no domingo (24),
a partir das 10h, no Parque
Malwee, a segunda etapa do

Campeonato Catarinense
de Bicicross. O evento é pro
movido pela FCB e os jara
guaenses da Fundação Mu

nicipal de Esportes buscam
a liderança nas categorias
Equipes e Clubes. Luiz Ma
deira ponteia a Boys 6 anos,

enquanto Guilherme Bor
sheidt lidera a Boys 8 anos.

<,' Escalação Geral

• GOLEIROS
e Maurício (20 anos)
• Wanderson (25 anos)
• Dudu (19 cnos, da base)

(27 anos, esquerdo)
• Jhoy (17 anos,

direito, da base)
• Andrey (18 anos,

direito, da base)

• VOLANTES
• Gaivão (23 anos)
• Gregori (20 anos, da base)
• Mancini (21 anos)
• Pedra (25 anos)
• Alan (19 anos, da base)• LATERAIS

• Paulinho (25 anos, direito)
• Pará (22 anos" direito)
• Badé (18 anos,

esquerdo, da base)
• Márcio Goiano

• ZAGUEIROS
• Alemão (21 anos)
• Charles (24 anos)
• Fabinho (18 anos, da base)
• Peixoto (28 anos) .

• MEIAS
• Max (27 anos)
• Remerson (19 anos)
• Rogério Souza (34 anos)

Basquete

Campeãs
Natação

Festival na

Capital

Hóquei

Seleção
Brasileira

. .

nacionais

Reforçada pelas jaragua
enses Iamar Machado, Iésica
Drehmer e Iéssíca Urban, a

Uniasselvi conquistou o tí
tulo brasileiro universitário,
na modalidade de basquete
feminino. Foi em Goiânia,
durante a última semana.

Na final, as blumenauen
ses bateram as paulistas da
UniSant'Anna, por 73 a 64.
Foi o terceiro título consecu

tivo da equipe no certame,

A Confederação Brasilei
ra de Hóquei Sobre a Grama

divulgou as .atletas convoca

das para uma fase de testes;
visando os amistosos contra

a Holanda, em solo europeu.
Entre as convocadas está
a guaramirense Djeniffer
Vasques, que já se encontra

treinando no Complexo Es

portivo de Deodoro, no Rio
de Janeiro. A viagem para a

Holanda acontece no dia 4.
I

A equipe Arroz Urbano/
FME de natação participa,
no próximo fim de semana,
do 20 Festival Mirim Petiz.
Será em Florianópolis, no

Clube 12 de Agosto. A com

petição envolve crianças de
8 a 12 anos, divididas em

cinco categorias: pré-mirim
(8 anos), mirim 1 (9 anos),
mirim 2 (10 anos), petiz 1

(11 anos) e petiz 2 (12 anos).
A delegação terá 18 atletas.

• John (18 anos, da base),
• Moacir (19 anos)

• ATACANTES
• Giso. (23 anos)
• Kiko (21 anos)
• Lopes (21 anos)
• Romero (21 anos)
• Thiago Henrique (25 anos)
• Luan (19 anos, da base)
• Marquinhos (19 anos, base)

Canoagem

Limpeza no

rio Itapocu
-Com iniciativa do Clube

de Canoagem Kentucky, em

parceria com o Samae e a

Fujama, foi realizado um tra

balho de limpeza no rio Ita

pocu no sábado (16). Além
da limpeza, foram distribuí
das mudas de árvores frutífe
ras e nativas. A ação foi num

trajeto de 3,2 quilômetros,
desde a sede do clube, no

CzerniewicZ, até os fundos
da Rodoviária, no Baependi,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Taça Libertadores

Por uma vaga na final
Por final inédita,
Corinthians recebe o

Santos no Pacaembu,
tendo a vantagem de

jogar pelo empate

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Chegou a hora da verdade

para Corinthians e Santos

naTaça Libertadores daAmérica.

Após o jogo de hoje, 21h50, no

Pacaembu, apenas um alvinegro
seguirá na briga pelo título da

competição continental.
O Corinthians nunca esteve

tão perto da inédita decisão.
Além de jogar em casa, venceu

por 1 a O na Vila Belmiro e as

segurou a 'leve' vantagem de

jogar por um empate.
Sem Emerson, suspenso,

Tite deve escalarWillian no ata

que, apesar de ter testado Lie
dson nos treinos. Mesmo com

Copa dO Brasil

Semifinal
Hoje será conhecido o pri
meiro finalista da Copa do
Brasil. Precisando da vító
ria, o Coritiba recebe o São
Paulo no Couto Pereira, às
21h50. O tricolor paulista
joga pelo empate, mas o

técnico Leão preparou o

grupo para decidir a vaga
"nos pênaltis. No Coxa,
Marcelo Oliveira pode
promover as entradas do
meia Rafinha e do zaguei
ro Pereira no time titular.

Eurocopa
GrupoD

Com um gol de Rooney,
a Inglaterra eliminou a

Ucrânia e vai pegar a Itália
na fase de mata-mata da

Eurocopa. Apósficar fora
dos dois primeiros jogos,
o atacante garantiu ao

'English Team' o primeiro
lugar do Grupo D. A outra

vaga acabou nas mãos da

França, que mesmo derro
tada pela Suécia (2 a O), se

classificou para enfrentar a

Espanha na próxima fase.

RICARDO SAIBUN/SANTOS

CHANCE Atacante Borges deve entrar como titular

contra o Corinthians, na vaga do meia Elano

dores na coxa esquerda, o late
ral Fábio Santos também deve
ir à campo, assim comoChicão,
que havia torcido o tornozelo
direito.

No Santos, Muricy deve es

calar Borges na vaga de Elano. A
-

alteração surge da necessidade
da equipe praiana em marcar

ao menos um gol no Pacaern
bu. O volante Arouca revela que
a equipe está 'muito mordida'

para pegar o Timão.

"Eles vieram e venceram

aqui. Por que não podemos
ganhar lá? Pela nossa qualida
de, sabemos que temos condi

ções", avisou em entrevista.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO

2 rs 10 l si
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17"Santos(-l) 3 5 O 3 2 1 3 -2 20

18" Palmeiras (+1) 2 5 O 2 3 3 6 -3 13

19" Atlético GO (1) 2 5 O 2 3 1 7 -6 13

20" Corinthians- 1 5 O 1 4 1 6 5 7

CAMPEONATO BRASILEIRO
CLASSIFICAÇÃO

J

7° São Caetano 6 3 1 7 2 56

8° ABC (+5) 8 6 2 2 2 10 8 2 44

9° Boa (+5) 8 6 2 2 2 9 9 O 44

10° Paraná (+5) 8 6 2 2 2_ 9 10 -1 44

11° Goiás (-1) 8 6 2 2 2 7 10 -3 44

12° Atlético-PR (-6) 7 5 2 1 ;1 8 5 3 47

13° Bragantino (+3) 7 6 2 1 3 10 11 -1 39

14° ASA (-5) 7 6 2 1 3 6 7 -1 39
15°CRB(-4) 6 6 2 O 4 7 12 -5 33

16° Guarani (-4) 6 6 1 3 2 7 7 O 33

lrCeará 5 6 1 2 3 10 13 -3 28

18° Ipatlnga-MG 4 5 1 1 3 4 9 -5 27

19° Guaratinguetá 3 6 1 O 5 6 14 -8 17

20° Grêmio Baruen 2 6 O 2 4 4 12 -8 11

S'RODADA
Intemacional1x2 Botafogo
Cruzeiro 1xO Figueirense
Fluminense 4x1 Portuguesa
Flamengo 1x0 Santos
Palmeiras 1xl Vasco
São Paulo 1x0 Mético-MG
Bahia 21<1 Sport
Ponte Preta 1x0 Corinthians
Coritiba 3xO MéticcHlO
Náutico 1x0 Grêmio

S'RODADA

23/6
- 18h30 Vasco x Cruzeiro
; 18h30 Portuguesa x São Paulo

" 21h AHético-MG x Náutico

24/6
_

16h Corinthians x Palmeiras

16h Grêmio x Flamengo
16h Figueirense x Bahia
18h30 Botafogo x Ponte Preta
18h30 Santos x Coritiba

SÉRIE B
7"RODADA

ONTEM
América-MG x Bragantino
América-RN x N3A
CRB x São Ceetano

22/6
21h Guaratinguetá x Ava;
21h Paraná xJoinville

23/6
16h20 Criciúma x lpatinga-MG
16h20 Guarani x ABC

16h20 Ceará x Mético-PR
16h20 Goiás x Vitória
21h Boa x Grêmio Barueri

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBIJCA FEDERAI1VA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 380-Centro

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

EDfIl\L DE INTIMAÇÃO DE PRarFSTO
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 responsé
vel, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar

desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa,
dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 212447/2012 Sacado: C.l DISTRIBUIDORA LIDA ME Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL 165 - CZER
NlEWlCZ - JARAGUÁ DO SUL�SC - CEP: 89255-290 Credor: ROCHA MONT REVENDA PROD CONST A SECO LID Porta

dor: - Espécie: DMl· N° Titulo: 1985002 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 353,06 Data para pagamento: 20 de junho
de 2012Valor R$24,29 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 299,86 - Juros: R$ 1,19 Emolumentos: R$ ll,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 212441/2012 Sacado: CARlDS KRUGER Endereço: RUAJOSE EMMENDOERFER44· lARAGUÁDO SUL-SC
- CEP: 89252-200 Credor: SHOPING COM CER MPJ' DE CONSTR Portador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 20323/3 - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 258,11 Data para pagamento: 20 de junho de 2OJ2Valor R$24,53 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 204,67 - Juros: R$ 1,43 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$14,71

Apontamento: 212148/2012 Sacado: CESD\BASICA FAMllJAR COM DEALlM LID Endereço: RUA LEOPOLDO KARSfEN
40 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-970 Credor. JORGE MOTIER & FILHOS LIDA Portador. - Espécie: DMl - N° Titulo:
910309699100000 - Motivo: faltadepagarnentoValor. R$ 10.066,90 Data para pagamento: 20 de junho de 2012Valor R$49,74
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.993,DO - Juros: R$ 26,64 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 212207/2012 Sacado: CES1A BASICA FAMllJAR COM DE AUMENTO Endereço: RUA LEOPOLDO KARS
TEN 40 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-970 Credor: SAFRA AllMENTOS LIDA Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo:
16144103 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 5.896,14 Data para pagamento: 20 de junho de 20l2Valor R$38,65 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 5.833,33 - Juros: R$15,55 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 212259/2012 Sacado: EDVAM FRANCISCO ALVES Endereço: RUA 10AO PlANINCHECK 856-CX5 AP 104
- NOVA BRASII1A - laraguá do Sul-SC - CEP: 89252-220 Credor: BANCO FlCSA-8"A Portador. - Espécie: CBI - N° TItulo:
998785836-3 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 2.180,62 Data para pagamento: 20 de junho de 2012Valor R$I23,17
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2,028,54 - Juros: R$ 100,07 Emolumentos: R$l1,60 . Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$23,20 - Diligência: R$14,71

.

Apontamento:212502/2012Sacado: ElAINE ERNALUCHTENBERG Endereço: RUA DONALDO GEHRlNG 77 APTO IDOI

JARAGUA DO SUL - CEP: Credor. COMERCIO DE CELUlARI'5 BANDEIRA LIDA ME Portador. - Espécie: DMl- N° TItulo:
3492200D - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 376,95 Data para pagamemo: 20de junho de 2012ValorR$26,79 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 326,DO - Juros: R$ 3,69 Emolwnentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 212476/2012 Sacado: EIlMA EIlQUED\S LIDA Endereço: RUA OUVIO DOMINGOS BRUGNAGO 481- JA
RAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-260 Credor. BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LIDA Portador: - Espécie: DMl - N°
TItulo: 031911/05 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.797,59 Data para pagamento: 20 de junho de2012Valor R$199,88
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.559,50 - Juros: R$176,78 Emolwnentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$24,Ol

Apontamento: 212480/2012 Sacado: EIlMA EIlQUED\S LIDA Endereço: 0l1Vl0 DOMINGOS BRUGNAGO 481 - JARA
GUA DO SUL-se - CEP: 89259-260 Credor: BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LIDA Porrador - Espécie: DMI - N°Titu
lo: 032138105 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.673,38 Data para pagamento: 20 de junho de 2012Valor R$143,52
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.491,65 - Juros: R$120,42 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 212481/2012 sacado: EIlMA EIlQUED\S LIDA Endereço: 0l1Vl0 DOMINGOS BRUGNAGO 481 - JARA
GUA DO SUL-SC - CEP: 89259-260 Credor. BRAGA COMERCIO E ll\'DUSTRIA LIDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItu
lo: 032138/04 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 2.679,20 Data para pagamento: 20 de junho de 2012Valor R$149,34
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.491,65 - Juros: R$ 126,24 Emolwnentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 212392/2012 Sacado: GISELE CARlA BUZZI Endereço: RUA WAITER MARQUARDT 130 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89251-070 Credor. MARIAADElAlDE FWRFS EPP Portador: - Espécie: DMl- N° TItulo: 97862 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 167,91 Data para pagamento: 20 de junho de 20l2Valor R$23,74 Descrição desvalores: Valor do título:
R$113,70 - Juros: R$ 0,64 Emolwnentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 212364/2012 Sacado: GRAZlElLY FABIANE KASfELLER Endereço: RUA LEOPOLDOVELOSO 74 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89252-320 Credor: BANlF-BANCO lNfERNAClONAL DO Fl)NCHAL (BRASILISA Portador: - Espécie:
CEI- N°TItulo: 505690420 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 4.922,95 Data para pagamento: 20 de junho de 20l2Valor
R$301,47 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.588,83 - Juros: R$ 278,37 Emolwnentos: R$11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 212462/2012 Sacado: HDCOM LIDAEPP Endereço: R LEOPOWO MAHNKE 55 - Jaraguá do Sul-se - CEP:
89251-510 Credor. FlDC BRAZlL PLUS MUITISEGMENTOS Portador. ENVOPEL IND COM ENVELOPES LIDA Espécie:
DMl - N° TItulo: 12573/A - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 661,12 Data para pagamento: 20 de junho de 2012Valor
R$25,54 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 611,42 - Juros: R$ 2,44 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 212218/2012 Sacado: JARAGUA VEDACOES LIDA ME Endereço: RUA MARCEW BARBI279 TERREO - la
raguádo Sul-se - CEP: 89252-550 Credor: MANTOVA IND DE TUBOS PLAT LIDA Portador. - Espécie: DMI - N° TItulo:
22394/0 - Motívo: falta de pagamentoValor: R$ 489,56 Data para pagamento: 20 de junho de 20l2Valor R$27,25 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 429,46 - Juros: R$ 4,15 Emolwnentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 212257/2012 Sacado: JUAREZ HAVERROTIl Endereço: R DA UDIA 82 - ILHA DA FIGUEIRA - Jaraguá do
Sul·se - CEP: 89258-440 Credor: BV FINANCEIRA S/A Portador. - Espécie: CEI- N° TItulo: 131032421 - Motivo: falta de pa
gamentoValor. R$ 2.226,01 Data para pagamento: 20 de junho de 2012ValorR$104,67 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 2.091,68 - Juros: R$ 81,57 Emolwnentos: R$11,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 212371/2012 Sacado: !.CD SERVPRODUCOES LIDA Endereço: RUA ADOLFO PUTIJER 626 - Jaraguá do
Sul-SC - eEP: 89255-2DO Credor. SfARKE SECURII1ZADORA SA Portador. COMERCIAL MUillSOM LIDA ME Espécie:
DMl- N°TItulo: DOI855 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.578,76 Data para pagamento: 20 de junho de 2012Valor
R$54,60 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.500,DO - Juros: R$ 31,50 Emolwnentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução:R$23,20-Diligência:R$9,96

.

Apontamento: 212527/2012 Sacado: MARIA APARECIDA KUNESKI RUBICK Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO
411- Jaraguá do Sul-se - CEP: 89251-400 Credor. COMERCIALHAVEG LIDA Portador. - Espécie: DMI - N° TItulo: l l l-

5067511· Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 147,96 Data para pagamento: 20 de junho de 2012Valor R$23,46 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ lDO,34 - Juros: R$ 0,36 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 212528/2012 Sacado: MARIA APARECIDA KUNESKI RUBICK Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO
411 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89251-400 Credor. COMERCIAL HAVEG LIDA Portador. - Espécie: DMl - N° TItulo: l Il l-
50605 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 130,19 Data para pagamento: 20 de junho de 2012Valor R$23,43 Descrição
dos valores: Valor do titulo: R$ 82,60 - Juros: R$ 0,33 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

.

Apontamento: 212507/2012 Sacado: NIITON FAGUNDES Endereço: RUA ASSIS CHATFAUBRlAND 80 Ll' 06 K - Jaraguá
do SuI-SC - CEP: 89258-446 Credor.INFRASUL - lNFRABSTRllTUR!\ E EMPREENDIMENT Portador. - Espécie: DMl- N°
TItulo: 0206834002 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 208,78 Data para pagamento: 20 de junho de 2012Valor R$24,08
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$155,D4 - Juros: R$ 0,98 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 212381/2012 Sacado: NOEME MARCEllNO DlNIZ Endereço: RUA DR ENCHU 1241- Jaraguá do Sul-se
CEP: 89260-000 Credor. OSVALDO VILElA JUNIOR ME Portador. - Espécie: DMl - N° TItulo: D02414-2 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 524,38 Data para pagamento: 20 de junho de 20l2ValorR$25,57 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 463,65 - Juros: R$ 2,47 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 212440/2012 Sacado: VYP REPRFS E CONSIR LIDA Endereço: AVMAL DEODORO DA FONSECA 1594 SlA
14 - JARAGUA - IARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-702 Credor. FITAS FLAX INDUSTRIA E COMERCIO LIDA Portador.

- Espécie: DMl- N° TItulo: 2015592 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 479,06 Data para pagamento: 20 de junhode
2012Valor R$25,24 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 429,66 - Juros: R$ 2,14 Emolwnentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 20/06/2012. jaraguá
do Sul (Se), 20 de junho de 2012.
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TODA,LINHA
VOLKSWAGEN COM ATÉ

°0
DE DESCONTO

Faça revisões em seu veículo regularmente.

TECNOLOGIA ALEMÃ .

Grupo Auto Elite 40 onos de credibilidade. _autoefde.com.br BANCO VOlKSWAGEN 473274·6000

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

www.vw.com.br. Promoção válida até 20/06/2012 para veiculas com pintura sólida e custo de frete incluso. IPI reduzido somente para veiculas com motorização até 2.0. Crédito

sujeito a aprovação no banco Volkswagen conforme politica vigente. Garantia de :i 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. Duvidaria: 0800 7012834. SAC: 0800 7701926. Acesso às pessoas com deficiência audítiva.ou de fala: 0800 7701935.
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