
. Recursos renováveis

W:0rkshop acontece

hoje e amanhã
Promovido pelo Senai, evento

apresenta palestras que discutem
a sustentabilidade. As apresentações
acontecem na Scar, em Iaraguã,
Página 6

Temporários
Quem está

desempregado pode
aproveitar as ofertas
de trabalho de julho.

Luiz Carlos
Prates

Pái,ina 3

Divisão Especial
Atletas contam o que
esperam da estreia
A reportagem do O Correio do Povo
entrevistou três jogadores tricolores.
Eles contam quais são as expectativas para o

campeonato que inicia no fim de semana.

Página 17

Cota de gênero eleitoral

Partidos atingem apenas
o mínimo de candidatas

Para respeitar nova determinação, maioria das siglas de Jaraguá do Sul revela que só vai alcançar a quantidade
mínima de filiadas para participar da corrida proporcional..As coligações partidárias ajudam na soma.

Página4

MARCELE GOUCHE
.

.

'�cessibnidade
nas Escolas"
Campanha do Ministério Público de
Santa Catarina objetiva meUtorar o

acesso ao sistema educacional das

pessoas com limitações tísicas.
AlWlO da Anna Towe Nagel, em Jaraguá
do Sul, Lucas Hemique Godóy Costa
(na cadeira) conta com estrutura para
circular e estudar na unidade.
Páginas 18 e 19

Ginástica é moda
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Comemorando os 74 anos
da entidade - véspera de

jubileu - a presidente.da
Associação Empresarial
de Jaraguá do Sul (Acijs),
Môníka Hufenüssler
destacou o valor dos 1,3 mil
associados e daquantidade
de serviços oferecidos

-

pela. associação em favor
do desenvolvimento

. do empreendedorismo
e fortàlecimento do

.

assocíatívismo na cidade.
A presidente revelou ainda

que' a maioria do novos

associados tem origem
do setor de serviços.

Seguro
de riscos
_mbiê:ntais
O.diretor daAssociaç�o
Brasileira de Gerendàmento
de Risco (ABGR) emSanja
Catarina, Bruno Tern.poni, da

seguradoraACE, revelou que
os ternas ambientais viraram '

uma questão central para
a sobrevida das empresas.
Um acidente contra a

natureza pode ter corno

conseqüência um gasto de
tal ordem que compromete a

saúde financeira da mesma.

Embora não exista seguro
paraas multas, há um seguro
para cobrir as despesas com

a solução do problema. Isto

é, pagar as providências para
remover os poluentes do
ambiente e dar um destino
correto. Um dano ambiental'
pode causar impactos não só
na planta da empresa, mas

também atingir rios, rodovias

.'

www.ocorreíodopovo.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Beeíetagem de

eempusadoees
Com a entrega de mais 30 computadores
, para alunos da rede estadual de ensi

no, dentro do projeto de Inclusão Digital,
já são 190 equipamentos reciclados e en

caminhados à comunidade. A proposta da
Secretaria, de Desenvolvimento Regional
de Jaraguá do Sul (SDR) de Inclusão Digi
tal conta com apoio do Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial de Santa Catarina

(Senai), Centro Uníversítãrío Leonardo da
Vinci (Uniasselvi), Católica de Santa Cata
rina e Fundação Jaraguaense do Meio Am
biente (Fujama). Durante o ato de entrega,
também foi oficializada a parceria com o

programa Recicla CDL, que deve impulsio
nar ainda mais as doações das máquinas.

Expo 2012
A diretoria de feira de negócios
da Expo 2012, Idéia Reiter

Marotte, destacou que o evento,
organizado em junho pela Apevi,
teve um índice de aprovação de
96,5%. O mesmo percentual foi
o revelado pelos 85 expositores
sobre o desejo de estar presente
'na edição de 2014. As atividades

paralelas, visitas às empresas,
sala do empreendedor, feira do

empreendedor individual entre

outras atividades foram o grande
atrativo para as 35 mil pessoas
que prestigiaram a Expo. O
volume de negócios foi de R$ 7

<-

milhões. O crescimento da área
de exposição, em comparação

.a 2010, foi de 19%. Agora, fica o

desafio de encontrar espaços para
mais estandes. A meta para daqui
a dois anos é ampliar a área.

o tamanho do mercado
Segundo o diretor da ABGR, Bruno Temponi, o seguro de riscos ambientais
movimenta anualmente US$ 2,5 bilhões em prêmios. Recentemente, o Instituto

'

de Resseguros do Brasil (IRB) reconhecia apenas os tipos clássicos de seguros.
Com as mudanças na legislação, novas propostas de seguros também ficaram

disponíveis no País. Considerando a complexidade das normas ambientais,
que responsabilizam diretamente o poluidor pela solução do problema,o
seguro passou a ser uma garantia para a continuidade vital das empresas.

Prêmio
Malwee
A Malwee acaba de conquistar
o prêmio 'Iop of Mind na

categoria Empresa Destaque
em Responsabilidade Sócio
ambiental. A premiação será
realizada no dia Iode agosto,
na sede da Federação das
Indústrias de Santa Catarina

(Fiesc), em Florianópolis.
O prêmio retrata o

desenvolvimento de estratégias
de construção de marca,

processos de comunicação
e relacionamento com o

consumidor. A iniciativa doTop
of Mind surgiu para destacar
as marcas mais prestigiadas
entre os consumidores de
Santa Catarina. São marcas,

empresas e produtos que fazerri
uma gestão eficiente e utilizam
as ferramentas do marketing,
sobretudo a propaganda, com

muita competência. Com isso,
conseguem ser mais lembradas

pelo exigente consumidor
catarinense. A direção da

. Malwee revela que o 'prêmio é
um reconhecimento de todos
os consumidores e executivos

que participaram dessa eleição
tão importante. É a prova de

.

que a empresa tem conseguido
se destacar por todos seus

compromissos e ações em

favor do meio ambiente.

,

Oleo útil
O projeto conduzido

pelo Núcleo de Postos de
. Combustíveis já recolheu 7.628
litros de óleo de cozinha. Além

disso, levou teatro e outros

eventos para 4.227 estudantes .'
O resultado gerou um crédito
de 762 árvores. Elas serão

plantadas ao longo dos rios

quando o programa completar
o primeiro ano. O meio
ambiente agradece.

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 770
01,03,04,05,06
09 ' 11 ' 12 ' 16 ' 17
18 ' 21 ' 22 ' 24 ' 25

QUINA
SORTEIO N° 2926
24 ' 36 ' 42 ' 62 ' 75

EDITAL
CARTA CONVITE N° 86/2012

. FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
TIPO: menor preço por item

COMMODITIES

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

POUPANÇA 0,5059

PERÍODO

Estado de Santa Catarina'
Fundação Cultural de Jaraguá do Sul

SELIC.. �,�O!� 30.MAIO.2012

'.':'�.... _ 9,920% 26.JUNHO.2012

CUB L}����� JUNHO.2012

BOVESPA '0'1:9,96% 26.JUNHO.2012

NASDAQ 0,63%' 26jUNHO:20'iii
ÁÇÕES PETR4 18:00 fr 1,12%

ERRATA'
A Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, toma público para conhecimento dos interessados na

licitação acima, que em função de equívoco de digitação, ficam corrigidas as especificações do
OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de equipamento de Informática, destinados
a Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, conforme especificações descritas nos Item do Edital
Permanece inalterada a data para entrega, credenciamento e abertura dos envelopes.

VALE5 38,93
BVMF3 9,95

1U,83%
*2,05%

27.JUNHO.2012

PETRÓLEO· BRENT * 1,69%
OURO .. ,0,01 %

CÂMBIO COMP� ���� .Y�:
riOLARCÓÚERCiALiEÚR$jio7i9 2,0724. 1t 0,31%

?g�A�tp�í�gªi����) �}�9.?? 2�1300 .. 0%

�_l!r:t2(�_l.fl\�!. . 2�5903 2,5906 �g�?�,,!o
LIBRA (EM R$) 3,2404 3,2412 1t 0,95%

Jaraguá do Sul (SC), 26 de Junho de 2012,

JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA
Presidente da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul

US$ 90,460
US$ 1573,510
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/\ s pessoas com limitações físicas encontraram um

Ilgrande apoio do Ministério Público de Santa Ca
tarina na cobrança de melhorias de acessibilidade nas

escolas públicas. O órgão está atento às dificuldades
encontradas por estudantes que apresentam alguma
deficiência motora no meio escolar.

A medida pede também apoio à comunidade para que
denuncie situações quemostrem as limitações das estrutu
ras desses prédios escolares e que restringem a mobilidade
das pessoas deficientes. Por mais esforço que uma escola

faça para diminuir as dificuldades,falta um comprometi
mento maior das políticas públicas do Estado para fazer
com que os imóveis sejam direcionados para o bem estar

pagadas atitudes de respeito e apoio às pessoas com

mais necessidades.
Há avanços na sociedade sobre esse assunto. Esse

ano foi. criado o Conselho Municipal dos Direitos das;
Pessoas com Deficiência, que visa participar da discus
são para políticas públicas voltadas aos benefícios desse

,

pessoal, que tem todo o direito ao livre acesso para ter

qualidade de vida. Outra ação também bem vinda é a

criação da Associação de Apoio às Pessoas com Defici
ência e Mobilidade Reduzida do Vale do Itapocu (Aped).
A entidade tem o objetivo de integrar as pessoas com de-

.

ficiência na sociedade, e oferecer-lhes qualificação pro
fissional para ajudar na conquista do emprego,

É a partir da família e da escola
que devem ser propagadas as

atitudes de respeito e apoio às

pessoas com mais necessidades.

de todos. E esse compromisso da melhoria do ambiente
também deve refletir naqualidade do ensino,

Desde pequeno aprendemos que a família e a es

cola são as bases das boas referências de valores para
a vida. Então, é dessas instituições que devem ser pro-

Charge
A

COTA DE GENERO ELEITORAL

Do leitor

Indignação
Fiquei surpreso ao ler a

coluna de Luiz -Carlos
Prates do dia 15 de junho
de 2012, em que se refere
ao aborto, como se o ato de
matar uma criança ou um

boi fosse a mesma coisa.
Prates chamou os Cristãos
de "estúpidos" e "sepulcros
caiados", Quero acreditar

que a Vossa Majestade, o Rei
Luiz Carlos Prates, dono da

verdade, deve saber tudo das
infelizes palavras ditas aci
ma. E mais, deve saber tudo
sobre o aborto. Luiz, você
com certeza não sabe nada
sobre o cristianismo ou ser

cristão. O aborto voluntário
é um assassinato! Você nun

ca deve ter visto uma Bíblia
na sua frente, ou pelo menos

nunca teve o discernimento

para lê-la. Você provavel
mente não tem filhos, nem.
netos. Por isso utiliza de sua

coluna no jornal para falar
tanta porcaria, ao invés de

ajudar o mundo melhorar.
Se você quiser saber o que
é Sepulcro caiado pegue a

Bíblia em Mateus, Capítulo
23, versículo II a 27, ou veja
a nota de rodapé. Realmen
te, Jesus vai voltar e com um

relho na mão, para pessoas
da sua crença, seu número é

666, sua besta!
Cristãos da região, não

deixem qualquer um falar
assim de nós. Lanço uma

campanha, me ajude: "Cala a

boca, Luiz Carlos Prates! Não

aguentamos tantas asneiras!"

Antcmio Vacir Stringari

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

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Luiz Carlos Prates
Elas e eles

Elas de fato não se respeitam. Quando digo elas,
estou falando da maioria. Acabo de ler .num

jornal sobre o "Kit das Noivas", um programa que
muitas e muitas mulheres procuram em São Paulo
para ficar em forma antes de casar.

O tal kit envolve, por exemplo, lipoaspiração,
plástica de abdômem, cirurgia para redução de
mama, implante de silicone, perda acentuada de
peso em pouco tempo, definição de músculos com

atividade física, melhorar o aspecto da celulite e

diminuir gordura localizada, tratamento de man

chas e redução de poros com peeling químico ou

laser etc etc.

Quer dizer, um kit de noivas para enlouquecer.
Parece-me que só uma louca para entrar num pro
cesso neurótico desse tipo .. Só uma louca? As clí
nicas que oferecem esse tipo de preparação para
o casamento não têm vagas, quem quiser tem que
entrar na fila.

Sim, tudo bem, alguém pode dizer que mulher
é assim mes!ll0, faz de tudo para ficar bonita para
o casamento. E eles o que fazem? Qual o regime
para ficarem bonitos, em forma para o dia do casa

mento? Qual o regime? Sair com a turma todas as

noites, estourar a barriga de cerveja, arrotar alto,
dar risada de nada e não estar nem aí para o dia
do casório. Isso é preocupação de mulher, pensam.

Bem feito para elas! Até admito que as mulheres
se cuidem, mas que elas também se preparassem
para enfrentar os machos impotentes. Esses caras,

que são homens só nas calças que vestem, ou nas

bermudas, mas que não são Homens por inteiro
para respeitar o direito da mulher, direito absolu
to sobre seu próprio corpo. Os machinhos tentam

erguer a voz esganiçada proibindo as mulheres de
usar do direito que é delas, só delas: o de arbitrar

sobre seus próprios corpos. Sem isso, amigas, não
adianta perder tempo em clínicas!

Perigo
Nada mais perigoso que uma testemunha ocu

lar. A maioria fantasia visões. Um parvo, de nome

Cláudio, mandou-me um recado sobre o meu "ôni
bus" - ele se referia ao meu carro, estacionado (se
gundo ele) na calçada de um supermercado em Bal
neário Camboriú. Tentou me fazer ver do meu erro,
tomou nota da placa, disse que me viu no carro, etc
etc. A placa do carro era JIM XXX .. Nunca andei
em Camboriú de carro, não gosto do trânsito de lá,
nunca estacionei sobre calçada, não tenho "ônibus"
e minhas placas nunca foram JIM ... , enfim, não era

eu. O idiota jura que era. Um cara desses pode atra

palhar a vida de alguém, coisa própria dos idiotas"
Mas esses não vão longe ...

Temporários
Quem estiver em casa desocupado, é hora de

se coçar. Empresas de todo tipo, especialmente
as da área de turismo, estão buscando emprega
dos para a temporada de férias, mês de julho. Um

emprego temporário bem que pode virar um em

prego estável, vai depender muito do empregado.
Quem estiver a fim que se mexa. O inaceitável é o

desocupado dizer que só aceita carteira assinada,
emprego fixo.

Falta dizer

Qualificação é um mantra na indústria e no

comércio. Tenho pesquisas comigo que garantem
que 86% dos empregados brasileiros são carentes
de qualificação. Tudo bem, mas e a falta de qua
lificação dos que estão no comando, mandando?
Aposto que é bem maior, bem maior...

Fale conosco
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Cota e eitoral

Siglas têm O

mínimo de
candidatas

Nova exigência busca corrigir problemas
históricos do Brasil, segundo especialista
JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Na política eleitoral, a par
ticipação efetiva das mu

lheres ainda é pequena. E isso
se comprova com a quantidade
prevista de registros de candi
daturas. A reportagem do OCP
entrevistou a maioria dos presi
dentes dos partidos de Iaraguá
do Sul e eles revelaram que vão

alcançar apenas a cota mínima
de filiadas para a corrida pro- ,

porcional. É o caso do DEM,
PC do B, PSDB, PMDB, Pp, PPS,
PSB, PSD, PT, PR e PV:

Para alcançar a cota de gê
nero (que prevê o mínimo de
30% e máximo de 70% para
candidaturas de cada sexo), as

legendas apostam na formação
de coligações, que permite que
cada sigla indique, individu
almente, um baixo número de
mulheres, já que é na soma que

o preconceito está
na própria mulher.
É ela que muitas

vezes se acha

inferior, que não
tem eapaetdade, que
não vai conseguir.

, Aparecida de
Fátima Galini,
presidente do

Fórum da Mulher
Parlamentar de
Santa Catarina

,,'

se consegue cumprir com o re

quisito eleitoral.

Aprovada em 2009, a lei da
cota de gênero está valendo
desde as eleições presidenciais
de 2010, mas esta é a primeira
vez que será aplicada em dispu
tas municipais. O mestre em So

ciologia Política, formado pela
'

Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), Ieíson Giovani
Heiler, é favorável a essa deter
minação. "É uma estratégia que
busca corrigir distorções histo
ricamente construídas na sub

representação feminina nas

instâncias políticas decisórias".
Para a presidente do Fórum

da Mulher Parlamentar de San
ta Catarina, Aparecida de Fá
tima Capstrano Galini, a baixa

representatividade feminina na

política 'deve-se mais por um
, preconceito presente na própria
mulher do que nos homens. "É
ela que muitas vezes se acha in- '

ferior, acha que não tem capaci
dade, que não vai conseguir".

A responsabilidade de ter de
zelar pela família também é um

fator desestimulante. "É sem

pre mais complicado para nós
do .que para os homens. Às ve

zes, o marido não permite que
a mulher participe".

Segundo Heiler, "a participa
ção feminina ainda é bastante
diminuta justamente em razão
de que este não é um problema
que possa ser resolvido a partir
de um ato legislativo isolado. A
cultura machista está nos anais
da história brasileira". A presi
dente do PSDB, Isaura Maria da
Silveira, compartilha a mesma

opinião que o especialista e re

conhece a dificuldade de recru

tar mulheres. "Acho que existe
ainda a questão cultural, a polí
tica é feita, em sua maioria, pe
los homens", declarou.

Acompanhe no site www.ocor

reiodopovo.com.br vídeo com a

entrevista completa com o espe
cialista em Sociologia Política.

Com a palavra, as filiadas partidárias
'� mulher não gosta'
de confronto, e é isso

que a política é"

Elisabeth Harmel - PT,
empresária

Há nove anos no PT, Elisa
beth Harmel já foi duas vezes

candidata, em 2004 e 2008.

Antes, já participava de agre
miações estudantis e de asso

ciação de moradores. "Sempre
'gostei de atuar na comunidade,
aí pensei: por que não ajudar
ainda mais, agora na política?".
Para ela, uma das dificuldades
enfrentadas é a angariação de
votos. "É outra dinâmica, mui
to mais estratégica. Tem que ter

malícia e um grande grupo de

apoio. E ainda tem mulher que
não vota em mulher", observou.

Sobre a cota de gênero, a

'� mulher busca o bem da

população, como em casa

ela busca o bem da família"
Filiada ao PSB, Leila Costa

será .candidata pela primeira
vez este ano, a pedido do par
tido. "Primeiro fiquei indecisa,
pois não tenho experiência,
mas resolvi arriscar". Mãe de
três filhos e avó de dois netos,
a pessebista admite que não
é fácil conciliar o trabalho, a

família e as atividades políti
cas, mas não acha que a par
ticipação é muito mais difícil

para as mulheres do que para
os homens. "A mulher só tem

DIEGO LUIS jARSCHEL

Emanuela Wolff - PMDD,
assessora de gabinete

que trabalhar um pouquinho
mais do que os homens. Para
eles é mais fácil, eles tem mais
desenvoltura". Leila também
acredita que não existe tan
ta participação feminina por
causa das mulheres e não tan
to por um preconceito dos ho
mens. "Ela que acha que não
está pronta, mas nós estamos,
porque na política, buscamos
o bem da população, assim
como em casa, buscamos o

bem da família".

petista a considera boa, mas

acha que mais efetiva seria a

reserva de vagas dentro das
Câmaras e do Senado para as

mulheres, "por exemplo, 30%
e 50% do total das vagas", res

pectivamente.
Para conciliar família e tra

balho político é difícil, mas,

segundo Elisabeth, grande
parte das mulheres engaja
das tem filhos crescidos. "Por
isso que os homens conse

guem participar, porque eles
têm o suporte da mulher em

casa, não precisam abrir mão
da família".

FABIO MOREIRA

Leila Maria da
Costa - PSD, advogada

'� mulher tem que
participar da política,

porque ela é a força motriz"
Ao contrário dos casos em

que a família ou o marido não

apoiam a participação da es

posa na política, Emanuela
Wolff recebe o incentivo do
marido, o deputado estadual
Carlos Chiodini, e também
da família, que ajuda nos cuí-

,

dados do filho do casal, de 11
anos. Para ela, a participa
ção feminina é fundamental,
"porque a mulher é a força
motriz de tudo. São elas que
conhecem a" realidade, a co

munidade, elas que levam
(o filho) na escola, no posto

de saúde, sabem' o que está
acontecendo", declarou. "O
homem é mais prático, vê que
precisa asfalto, estrada, etc.
Mas a mulher é mais sensível
às questões sociais".

Sobre a criação da cota

eleitoral de gênero, a peeme
debísta pensa que, infeliz
mente, a situação precisou
chegar a esse ponto. "Existe
a dificuldade, mas a mulher
não precisa fazer política par
tidária. Ela pode se juntar à

igreja, aos movimentos na

comunidade, tudo é política".
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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M�danças
Depois de passar quase
todo o período pré
eleitoral apoiando
os tucanos, o DEM

f de Jaraguá do Sul,
do vereador Adernar .

Possamai, está
caminhando para
compor o grupo
encabeçado pelo PP,'âe '

Dieter Janssen. O PSQB,
da pré-candidataNilÍfa
Demarchi, negocia
'aliança com o PR, do ex

prefeito Moacir Bertoldi:

Bem pertO'
de dize�
"sfm"
Ni,ura Demarchí (P?f)
confiou à coluna que

�

é da sua vontade ser á
noiva do médico Moacir

.

Bertoldi (PR) neste pleito.
Mas, conforme a tucana,
esse desejo depende
da decisão favorável'
do diretório, que,será:
revelada na noite d,e:hQje.

Mulheres�
maJoritária

lenário
. Baiana Constantino'

�2106.19·29 I daianac@ocorrêiodopovo.coni.br

Partidos negoeíam o cargo de vice

O· s partidos Pp, PMDB, PC do B, PT, nei da Silva na corrida. Já o PMDB apre
PHS, PNT e PDT voltam a se reu- senta o major número de pretendentes:

nir hoje, às 16h, para discutir a possível os parlamentares Jaime Negherbon, Na-

'composição. Iã .está 'certo que o candi- '* tália Lúcia Petry, o suplente de vereador
'dato a prefeito sairá do Pp, com o empre- 'Hideraldo Colle e a assessora de gabine-

.

sário Dieter Janssen. A indefinição fica te Emanuela Wolff.
'

em entorno do vice. Há exatamente umasemana, em reu-

As legendas da oposição fazem suas nião com o PMDB, o diretório manifestou
.apostas. O PC do B tem o vereador Jean o anseio do partido de ter candidato a pre
Carlo Leutprecht como pré-candidato e

_
feito.A preferência é pelo nome do depu- ,

o PDT tentã colocar o ex-deputado DiQ- tado estadual Carlos Chiodini. No entan-

.

to, o peemedebista provavelmente optará
por dar continuidade ao seu trabalho na

Assembleia Legislativa. Afinal, ele é o úni
co representante da região na Alesc,

'Desde que o empresário Antídio Lu
nelli desistiu de entrar no páreo, a sigla
não apr�sentou outro pré-candidato - o

que enviesou o partido para a indicação
de um vice dentro de uma composição.
O veredicto será dado hoje à noite em

'

reunião com o diretório.

FABIO MOREIRA

•

Já deu casório
O PSD e PSoB de Guaramirim ássinaram ri compromisso

de disputar juntos a Prefeitura, ontem à noite, na

Câmara de Vereadores. Lauro Frõelich (PSD) será o

candidato a prefeito e Pauloveloso (PSDB) o vice." FRASES DO DIA
São 'as mulheres queconhécem
a realidade, a comunidade, elas

que levam (o f"llho) na escola, no

posto de saúde, sabein ,o que está.
acontecendo. O homem é mais

prático, vê que precisa asfalto,
estrada, etc. _Mas a mulher é mais,

sensível às questões sociais.

Emanuela Wo1ff (PMDB),
, .

Interferênefa .estadual
.

Segundo o líder estadual do PDI; Manoel Dias, a sigla municipal
tem autonomia para escolher as coligações e candidaturas e
que sua interferência nas: decisões tocais haverá apenas se for
solicitado. Questionado sobre a possibilidade de aproximação
com o PSD, Dias diz que não há objeção.

, 'Meu
desejo inicial era

sair na cabeça em uma

composição. Mas como não
foi possível, me simpatizo com

a ideia, de ser vice do PR.

Niura De� (PSDB) ,

EDUARDO MONTECINO '

PSR quer
. .

sep o VIce '?

o presidente do
. PSB, Jair Alquini,
está confiante e

espera que hoje
,

, o PSD defina

quem será o vice
de Cecília Konell,

, que disputará
a.reeleição. Sua

aposta é Alcides
Pavanello (PSB).

Pedido do samba
co� cinco votos favoráveis, o pedido de informações
sobre o Encontro Nacional de Mestres Salas e Porta '

Bandeiras, realizado em 20 � 1 e 2012, pela Fundação
Cultural de Iaragua do Sul foi aprovado na sessão de
ontem da Câmara de Vereadores; Foram contrários os

parlamentares: Amarildo Sarti (PV), Isair Maser (PRB),
José Ozório de Ávila (PSD) ,e Lorival Demathê (PSD).
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5° orkshop -Internacio�al.
-

,

. Evento discute energias renováveis

\-',-

si! na inovação tecnológica, em

comparação com
-

países. como,

Alemanha e China. Na aborda
gem, ele contou que o objetivo'
é demonstrar a importância do
investimento das empresas na

inovação. O diretor ressalta que
apresentará um plano estratégico
elo Senai para auxiliar as empre
sas nainovação, por meio da edu

cação profissional-tomo, consul-

Pl:odUÇão de ene�gi� .
a_tra,:,�s _

torias especializadas; pesquisa'
.

de fontes renovavelS e utí-' aplicada e ensaios de laboratório. -

Iízação mais' efetiva, desses re- O evento espera cerca de 300
cursos é o tema príncípal.do 5°. pessoas de empresas e .institui
\l\Íôrkshop Internacional Senaí, O ções de 'pesquisa do Brasil e do

r

evento inicia hoje e vai até ama-. mundo, Palestrantes renomados
nhã, na Scar, em Iaragua do Sul. de outros países co_mo,..Alema---.

-

O. diretor adjunto do, Se-: nha e Colômbia, participarão de,
rrai de Iaraguá -do Sul, Micha- - debates, dividirão experiências,
el Eberle 'Síemeíntcoskí, é um tendências e técnicas usadas

-, dos organizadores do- evento e por empresas na produção de,
palestrante, Ele disse que Q ob- equipamentos que primam pela
jetivo é-discutir as tecnologias sustentabilídade e economia.
existentes no Brasil e no mundo A programação' vai .contar

sobre a geração de energia por com' um representante' do Mi
meio de fontes renováveis. Ele - nistério da- Cíêncía, Tecnologia e
contá que a proposta. é, apre- Inovação (MCTD; órgão de inova- '

sentar ideias práticas que aper- ção do governo federal, quefaraa '

feiçoern o consumo por meio palestra de aberturaAmanhã, o

da eficiência energética. evento vai trazer palestranies da
- Siemeíntcoski explicou que o

�
Weg, 'Iecnoparque da Colômbia;

'foco da palestra que ministrará Tractebel Energia, Scnai e Institu
- amanhã; será a situação -do Bra- to Frauhofer, daAlemanha,

\

Senai realiza

palestras sobre
"boas práticas de

produção que visam

a sustentábilidade

_JARAGUÁ DO SUL

Sandra Hahn

FABIO MOREIRA

. '

-.

APOIO SiemeiÓ.téo$kiap�e�entarii p�os do Se� para auxiliar na in�vação

'.

APOIO: o mRnElO 1)0 POVO .'
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Sâô l'Aiguel
do Oeste

..,. ...
15° 22°

Joaçaba
..,. ...
90 210Chapecó

..,. ...
140 200

Tempo estável
Quarta a sexta-feira: O

tempo segue estável com

nevoeiros ao amanhecer
e presença de sol no

decorrer do dia em todas
as regiões catarinenses,
devido a um sistema de
alta pressão (massa de ar

frio e seco). Temperatura
baixa. Tendência 30 a

1017: Tempo estável
com previsão de pouca
chuva durante esses dias,
podendo ocorrer na faixa
Leste. As temperaturas

Lages
..,. ...
70 20°'.

Instável Parcialmente
Nublado

•
Trovoada

Ensolarado

Nublado

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

• 12h Vento não favorável Oeste 6kmjh em um horário

• 15h Vento favorável Nordeste 6km/h zero%
• 18h Vento não favorável Leste 10km/h

de �:s:���:ad.
Fonte: www.ventosbrasil.com.br

umor

Motivo
O dia já estava nascendo, quase seis da manhã, e o marido chega em

casa da gandaia, completamente bêbado, o cabelo bagunçado, a roupa

amassada, cheio de marcas de batom e com um cheiro forte de perfume
feminino. Muito louca da vida, a mulher grita:
- Vai, canalha, fala! Agora eu quero ver você me dar um, pelo menos um

motivo para chegar as seis da manhã em casa!

Ele responde, sem pensar duas vezes:

- Ué, o café da manhã, oras!
.'

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Jaraguá do Sul
..,. ...
13024°

Rio do Sul

..,. ...
80 210

Blumenau
..,.. ...
13°25°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN:WC
MÁX: 25°C

CHEIA' 3/7

e MINGUAHTE 11i7

e NOVA 19/7

Palavras Cruzadas

y ,

SEXTA
MíN: 15°C

MÁX: 26°C

Um casaco leve
será suficiente

para sair
durante o dia.

SÁBADO
MíN: 15°C

MÁX: 26°C

São Francisco do Sul
• Preamar
• 9h56: 1,3m
• 23h09: 1,2m
• Baixamar
• 5h56: O,6m
'19h: O,5m

llajal
• Preamar
• 7h42: O,am
• 23h10: O,7m
• Baixamar
• 3h40: O,4m
• 16h04: O,4m

Florianópolis
• Preamar
• 7h47: O,9m
• 20h06: O,am
• Baixamar
• -,., hoa: O,5m
• '16h21: O,3mTábua

das marés Imblluba
• Preamar
• 7h02: OAm
• 23h36: O,5m
• Baixamar
• 3h06: O,3m
• 15h43: O,2m

2 7 8

- -

. possaternp?, . A Recreativa o prl('l"lE'ifO revisto de palovrCls cfu<;odos do Brasil

HORIZONTAIS
1. Sumo concentrado de frutas, geralmente fervido com

açúcar até ücar espesso e viscoso / Confederação
Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil

2. Pedra preciosa, muito usada na montagem de cama

feus / Roedor do Brasil, semelhante ao cpelho
3. Sigla inglesa: Value Added Tax/ Casaco de pele, com

capuz, que alcança o meio da perna, usado emre

giões muito frias
4. Absolver
5. A carroceria do automóvel considerada isoladamente

do chassi e do motor
6. (Econ,) Sistema Especial de Liquidação e Custódia

I Asno
7, Que tem a mesma natureza

8. O antigo nome da nota dó / séne de coisas em linha
reta

g. Jogar para longe, com ímpeto e força / Transferência
Eletrôníca Disponível

lO, Ave de bico muito longo e recurvo / A unidade mo- 10
netária do Uruguai e da Argentina

'

11. Elevar-se no ar, como fenômeno sobrenatural eu 11

metapslquico
12. Assumir a responsabilidade por
13. Tecla de aparelhos eletrônicos acionada para se exe

cutar gravações / Man()bra desleal.

VERTICAIS
1, Lugar de refúgio dos anímais / Amputar um membro
2, Fruto eXl)tico, espécie de abacaxi I (Pop,) Bofetada,

sopspo
3. Figura retórica que consiste na afirmação de um

, conceito; negando o conceito contrário I Automóvel
fabric,adó pela Monda do BraSil

4. As pontas do.. durex I Arte de falar com boa dicção
e elegância .

5. Extinguir uma ação ou instância jlldiciall Famosa gri
fe de roupas jovem

6. Branqueamento dos cabelos/Edifício onde sereene

a câmara mllrllCípílf
'1. (Pap,) Filme com duração de até 30 minutos, de in

tenção estética, informativa, educacional ou publici
tária / Conforme a letra do texto

8. (Fam,) Bagatela I Oceanos I Rádio Patrulhá

g; QlIe aftig�, desgosta, penaliza.

3 6 94 5

2

•
I •

•

•
• ' .

•
•

•
•

•
•

•

3

4

5

6

7

8

9

12

13

JopelnQ
-.ll!IIIV '6 �1I 'sruew \e3!N 'S 'f1'l1llfl 'eu"a 'L 'o�ea '1I!3!""!J '9 '6u1. �!Úl�ad 'S
'elSeUlea 'X(J'� '3!A1:J 's81lllil'C ""�l :syueuV 'l 'J1l11ll111i 'UAo:I '� :siv:JU!l3A

'adjos '''''lI 'ía Ebue!IV
'l� __"l 'H 'OStld 'S!ql'OI 'paI Je:jel'6 'eJJIlH"m's EI!W!S:l 'nlli '3!las '9

'elJl!IIIl'S :JejUa:)OUI '�'e3.m.! 'l!liI 'E 'W!J1:J '}quQ 'l 'mJ:J 'epteiJ 'I :SI\ilNOZlllOH

oy)nlOS

Z
euJt r
desafj

Ree.reatjv_
desde 195,o-r
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Eaconselhável
desabafar.Universo ·TPM

_,

E o flash
Lenço + colar. É sério, não
é pegadinha. Dá para usar

um lenço supercolorido,
com um colar de várias
voltas mais discretinho. Ou
vice-versa: Um lenço liso
com um colar colorido. Daí
é só combinar a produção. E

vale lembrar que acessórios
no pescoço e colo desviam
a atenção de outras partes
do corpo, passando uma

impressão de silhueta mais

alongada. Flash, né?

_,

E a treva
" ...... ��'"""__,."...,..,...,."

•

.",
•

lJ,..
��

Cabeça quente no trânsito.

Sempre tem um engraça
dinho que, não bastasse.

alguma barbeiragem, ainda
fica provocando. Isso só serve

para arrumar encrenca e

gerar estresses que, não raro,

acabam em tragédias. Do
lado de lá, algum imbecil que
acha bonito cortar os outros.

Do lado de cá, um esquen
tadinho que já quer parar e

acertar as contas. Não gente!
Nem provocar, nem aceitar

provocações. Treva!

Onde trabalha e o que faz:
marketing corporativo da

empresa Weg Equipamentos
Elétricos - organizo
eventos corporativos. Eu
sou: intensa. Homens
são: complicados e

perfeítinhos.Mulheres são:

surpreendentes. Desço do
salto quando: me deparo
com gente machista. Para
me ganhar basta: me tratar

com gentileza e atenção.
Se eu fosse celebridade
seria: Nicole Scherzinger.
Roubaria o doset de: Blake
LivelY·Meu coração bate
mais forte quando: estou

apaixonada. Eu sou ótima
em: fazer feliz quem me faz
feliz.Eu sou péssima em:

fingir.Uma noite perfeita
pede: boa companhia, música, bebidas e muitas risadas.
Um casal apaixonado precisa: de companheirismo e

compreensão.Com 50 reais eu: saio com as minhas amigas
para tomar um drinque e jogar conversa fora. Com um

milhão de reais eu: aproveitaria ainda mais a vida!

7\ Tuma das últimas visitas de uma querida amiga minha,
1 \' estivemos conversando sobre relacionamentos (o que
mais poderia ser, né?) e como ela estava bem e feliz. Ela se

mostrou bastante madura em relação aos relacionamentos

anteriores, quando ligava a toda hora, armava barraco

quando não era atendida ou quando não tinha resposta de

suas mensagens. A moça está leve, confiante do sentimento

do seu 'nêni' e, por consequência, uma companhia ótima.
A conclusão é aquela óbvia: quanto mais a gente prende
alguém, mais esse alguém se solta da gente.

P: Faz quase um ano qlle meu

namorado terminou nosso

romance e ainda não consegui
me recuperar. Vivo sem ânimo,
nem vontade pra trabalhar

I ou sair. Precise urgentemente
saír dessa. Gostaria de algumas
dicas. (Rê)
R: Se a fossa tá grande é bom você

procurar ajuda profissional, antes que acabe em uma depressão,
Mas coisinhas que podem ajudar, sem que você nem perceba:
Pensar nos infortúnios piores das amigas, ouvir músicas com

uma vibe positiva, dedicar-se a um projeto voluntário, curtir,
pelo menos uma vez por mês, uma balada fora da cidade,
provar roupas novas, mesmo que não vá comprá-las, dar-
se ao luxo de ir a um salão de beleza e fazer tudo o que tem

direito e, por fim, lembrar que quem saiu perdendo, foi ele.

Curtinhas

l-É ... Uma

vantagem
de quem tem

mais de30
anos é que
já não se

esquece mais
os guarda-chuva nos ônibus
ou em qualquer lugar onde se

tenha que deixá-lo na porta,
Mas aí vem o filho adolescente
e você continua comprando
guarda-chuva a cada pancada
que São Pedro manda...

2-NOúltimo
fim de
semana, eu

fiz o jantar
na casa do meu 'papis' para a

minha família. Mas foi uma

jantinha no estilo "da colheita ao

prato", comigo na plantação de

aipim arrancando o tubérculo
com toda a força dos meus

bíceps gorduchinhos ... Com

exceção da costela, por que, né,
eu não ia matar um boi...

3- Preciso
me

retratar

pelas falhas
na última

..----.
coluna,

principalmente em respeito à
leitora que me deu um toque
via e-mail. Na dica da vez, usei
a palavra "trás", para indicar
trazer. Errado! O correto seria
"traz". E, por último, a pergunta
final do Divã saiu cortada.
Minhas desculpas à Nanda, por
isso, e aos demais pela falha...

Vou me comportar, prometo!

Coisas da net (via Facebook)
fi-como vocês conseguem íf!lita:rnttler

um casamento quejá dílJtr.a
65 anos!

Responde quem sabe:
P: Todo mundo sonha em melhorar alguma
coisa e comigo não é diferente. Gostaria de

informações sobre uma cirurgia estética no

nariz, valores, possíveis complicações, recu

peração e cuidados. (Débora). R: Bem, Débora,
vamos por itens:
• A rinoplastia pede uma internação de 12 a 24h,
aproximadamente, e a cirurgia que dura, em

média, duas horas. • Não é dolorosa, mas pode
obstruir as vias, o que pode desencadear uma

dor de cabeça. '. Não há cicatrizes, mesmo na

rinoplastia aberta; onde há incisão externa, e os

curativos devem ser mantidos por até 10 dias.
• As indicações podem ser por razões estéticas,
reparadoras ou funcionais e só a avaliação de um

profissional pode dizer qual é o seu caso.

�M#y fl1h01 nÓi Jil:üg�m�,§ flm uma ép�
§ffl qUªJ .cjt!!lf)eo lsSl fi)yebr V!\J éf�r;n�

. §J1§�tl!ig§§ ii �§�f § flã§ ªj�9ª r ,f.@.{ll."
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Sei lá,
entende'
c: amigo leitor, posso lhe

dar uma notícia ruim? A

gasolina vai aumentar de pre
ço. Quer uma notícia boa? O
aumento é das refinarias para
as distribuidoras e não deve

chegar às bombas, ou seja, afe
tar o nosso bolso. Que bom, né?!

Agora, posso te dizer uma ver

dade? Não dá para acreditar
nessa história, claro. Não que a

notícia do aumento seja menti
ra,falo do repasse para a gente.

q 2101--3(XX)
IR_ ugo �,-,"!í'.. � - centro
�".·#w'_;k:�fetcorn.bf

._

U IJ a e
No sábado, 23, o bonitón
Leonardo Luiz Raussisse,
filho do empresário Luiz e sua

Eliane Raussisse, Automóveis

Jaraguá, recebeu importantes
de A a Z, na elegante
residência da família, para
comemorar em grande estilo
a idade nova. Cheers!

Rua Fritz Bartel - Baependi

Assados e Grell,ados

I

l�
I)
I
I
I'
,1
i)
?

473371-2268

Frasqueira
cheia
o boa praça Rogério Toledo,
com a mala repleta de
encomendas, foi dar um

rolê nos Estados Unidos
com alguns amigos, de onde
voltará com a bagagem lotada
de novidades, além de luxar
um pouco na terra do Tio
Sam. Ninguém é de ferro.
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Coluna do oa
Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

-

BELAS Caroila Jargenboski, Laize Volpi e Karine

Torquato desCllando nos· corredores da London Pub
" DIVULGAÇÃO

PILATES
A fisioterapeuta
Morgana Volpi está
cheia de novidades
no seu estúdio
Pilates Visual

Corpus

"
Às vezes ouço

passar o vento;
e só de ouvir o

vento passar,
vale a pena ter

nascido.

Fernando
Pessoa

\

Que agito,
hein?!
Que galera foi aquela,
comandada por Juarez
Schünke, que foi curtir o agito
com muito estilo e animação
lá na Moam, em Joinville?
Comenta-se que não faltou

gente se beijando.

• Quem bateu pernas
na Holanda foi o jovem
empresário Fernando
Raboch, do Kantan, e

mais um grupo da CSM.
No programa muitos
business. Já estão de
volta ao batente.

/

\
I

t S' L

• O meu amigo dos

tempos idos Iadir
Sanson é o grande
aniversariante de hoje e

vai adorar saber que foi
lembrado. Parabéns! O
meu desejo é que sejas
plenamente feliz.

TROCOU IDADE O meu amigo Paulo AlInuas,
depois de bater pernas em Lisboa, comemorou

intensamente a idade nova, na última segunda

DIVULGAÇÃO
• Caio, Marcos Lunelli e

Juliano Demarchi não
estão perdendo nenhuma
das melhores baladas
destas festas juninas.
Resta saber quem andou
"se dando bem"...

Quem será?
A gatinha Bárbara Oliveira está

"balançando" o coração de uma

figura conhecida, quem será?

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o meu

camarada Celso Luiz NageL Ele
também acompanha a coluna
todos os dias. Valeu, irmão!

�
PRESENÇA BrlUla Nóbrega na balada da The Way

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

Balada Anos 80
No próximo dia 14 de julho,
sob o comando do promoter

.

Ayala, vai rolar na London
Pub, a concorrida Balada dos
Anos 80. Festa imperdível
com a participação dos

Djs Macarrão e Neni Wolf.

Agendem!
.

Strassefenst
A Strassenfest - Festa de
Rua - que acontece neste

sábado, na frente do Bar
do Sérgio, deve atrair uma

galerashow de bola. A
comissão organizadora
contratou a banda Os
Montanari. Nessa "noix vai"!

SegTedo
Depois de várias aulas de

pilates no studio da personal
Patricia Baumann, dietas
e comemorações à vida, a

minha amiga Ana Larissa, do
Restaurante Típico da Malwee,
está desfilando mais linda do

que nunca. É isso aí, garota!

Hwnor!
No berçário, o menininho assedia a menininha:
- Olá, você vem sempre aqui?

,

- Só quando eu nasço!
- Eu também! - e pouco depois: - Eu sou um menino!
- Como você sabe?
- Espera só a enfermeira sair que eu te mostro.
Assim que a enfermeira sai:
- Pronto, ela já saiu - diz a menina. - Agora me mostra
como você descobriu que é um menino!
O menino levanta a coberta e diz:
- Olha aqui para baixo ...

- Tô olhando, o que é que tem?
- Tá vendo meu sapatinho? É azul!

LINDAS
Laiane Hanemann
e Bruná de Vicente
em pose exclusiva

para a coluna

re contei
• Sábado, no Parque
Aqtuuico Ocae, em

Guaramirim, rola a Festa
Del Rancho. Uma das
presenças garantidas
é a do excelente cantor
Fernando Lima & Banda.

• O meu abraço de hoje
cheio de energias positivas
vai para o Lincoln e Ianice
.do Armazém do Som. O
casal tem recebido vários
elogios pela qualidade
no atendimento. Aqueie
abraço.

• O meu amigo Helio
Micheluzzi, da Karlache
Malhas, jáprepara os

quitutes para comemorar

no próximo dia 2 dejulho,
a idade nova.

-

,

ÍlNeni Wolfmovimentou
ontem à noite, no Loks,
deliciosa Galinha
Espanhola.

• Dia 14 dejulh.o, na

Sociedade João Pessoa,
acontece a 2a Feijoada do
Clube.

IÍ Que babado aquele
da loira, hein:Agora é a

galera das lojas que agita
o coreto.

� • Com essa, fui!

Selecta�

WWW.ilm05electa.com

-
Bom negócio todo dia.

3501-3232
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Elyandria Silva,
escritora

eliandriaas@yahoo.com.br

Escrevo para vocês na cor bege, embora
as letras agora estejam pretas. Bege

porque não é nem muito colorido, mas

também não é sem cor. Conheço pessoas

que têm adoração pela cor bege, se

sentem ofendidas se a cor é criticada. Eu

não! Prefiro o vermelho, o verde, e azul e

também o branco, que é da paz, da calma,
de vez em quando é bom. Tinha um livro,
uma vez, lá na estante da minha casa de

criança, que se chamava 'A vida tem a cor

que você pinta" e isso me tranquilizava
muito: ora, o mundo é colorido e festivo,
pensava. Natural que uma criança
acreditasse nisso. Hoje, adulta, quando
vejo as cores do mundo, fico assustada
e rezo para que pintores apareçam e

consigam pintá-lo com tonalidades
diferentes. Às vezes dá certo e minhas

orações são atendidas.

,Não liguem, não estou triste, só

pe-nsativa. Esse é um desabafo de cores,

apenas um contraponto reflexivo de

algumas dores latejantes em relação à

Novelas
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - 18H

Elisa cede aos encantos de Rodrigo. Fernando convida Miriam para mo

rar com ele na cobertura dos dois. Rodrigo sonha com Miriam e acorda sen

tindo dores na nuca. Gabriel anuncia a mudança da família de Beatriz para o

apartamento e Gabi finalmente apoia o pai. Virgílio é preso. Elisa aconselha

Jacira a contar para Tobias sobre as fotos, só depois que Marcelo confirmar

que ela foi contratada. Zé e Carmem conseguem um empréstimo para abrir

uma venda no edifício São Jorge. Ribamar pede para Vai ven�r os briga
deiros de Jáqui. Fernando se prepara para sair do hospital. Virgílio exige que
Melissa o livre da prisão. Rodrigo começa a trabalhar escondido na obra.

Tobias descobre que Jacira fez fotos em uma agência escondido dele. Fer

nando pede desculpas para Regina. Rodrigo pensa em Elisa. Jair estranha

uma conversa entre Pedro e Gracinha e entra no apartamento do jornalista.
Virgílio usa Melissa como álibi, deixando a vilã furiosa.

CHEIAS DE CHARME - GLOBO - 19H
Inácio conta para Rosário que a viu beijando Fabian. Brunessa mente

para Sônia sobre seu envolvimento com Cida. Isadora e Ariela ganham uma

cobertura de presente de casamento. Alejandro se preocupa com a saúde de

Lygia e comenta com Penha. Valda confunde Brunessa com Cida. Chayene
pensa em procurar o dono da rede de supermercados para a qual que as

Empreguetes se recusaram fazer campanha. Humberto ameaça Brunessa.

Penha ouve Samuel armando contravenções com um amigo e resolve segui
lo. Elano ouve Sarmento falar para Conrado que desviará dinheiro da cons

trutora de Oito. Inácio afirma a Romana que não quer mais ficar com Rosário.

Fabian pensa em Rosário. Penha flagra Samuel entregando o gabarito de

uma prova para um menino. Rosário vai ao bufê para pegar algumas roupas
e encontra Inácio. Brunessa observa Conrado e Isadora. Samuel pede para
falar com Lygia antes de Penha.

llVENmll BRIlSIL - GLOBO - 21H
Leleco tenta encorajar Tufão a se declarar para Nina. Suelen avisa a

Diógenes que Ramón está com Roni. Nina pede para Jorginho afirmar para
Carminha que não voltou a namorar com Rita. Max tenta falar com Ivana so

bre negócios, mas ela não dá atenção. Jorginho sai apressado do quarto de

Nina. Carminha combina de se encontrar com Max. Monalisa fala que quer
reatar com Silas e Olenka se preocupa. Suelen protege Roni e acaba ferida.

Nina consola Janaína e diz que a ajudará a tirar Lúcio da cadeia. Monalisa

muda o visual de Ivana. Lúcio pede outra chance para Janaína. Nilo suspeita
de que Nina esteja envolvida no sequestro de Carminha. Nina deixa Jorginho
esperando e vai atrás de Max.

mmsCllRllS-RECORD-22H
Otávio parte para cima de Martim, que revida. Maria manda Décio abrir

a porta. Maria se coloca entre Otávio e Martim. Maria implora para que eles

. parem de brigar. Otávio acusa Martim de querer vender a fazenda. Otávio pede
tempo para descobrir o valor das terras para a organização. Otávio afirma não

se lembrar de quem empurrou Martim no mar. Otávio pergunta a Maria se Dé

cio o acusou de ter tentado matar Martim. Maria implora para que Otávio não a

deixe. Eliza confessa a Novais estar preocupada com Otávio (Martim). Martim

diz a Maria que ela deve voltar com ele para a fazenda. Martim conta para
Maria que Décio tentou matá-lo. Jairo fala para Laís que não sabe o que há de

especial na fazenda Benaro. Jairo e Laís fingem ser o casal perfeito na frente

de Gabriel. Gabriel pede dinheiro para Jairo. Marina agradece Geraldine por
tê-Ia acolhido. Flávia, Marina e Geraldine pressionam Mário para contar sobre

a marca de tiro. Big Blond manda Fausto encontrar um atirador de elite. O

treinador de tiro apresenta Eneida e Mário. Mário afirma não ter interesse em

competir. Mário fica impressionado com o desempenho de Eneida.

* o I'esumo dos capítulos é de responsabWdade das emissoras..

Crônica

Desabafo de cores
vida que, aliás, pulsa bonita e sorridente
no meio do caos. Lá vai a senhora

perfumada com o pão quentinho para o

café do neto e, para ela, dói saber que o

moço apressado atropela um cachorro
sem piedade, o deixa agonizando na rua e

segue em frente, olhando pelo retrovisor.

Lá vai a moça bonita que tem dor por
dentro porque, ao acordar, ouve do

sujeito que está ao seu lado, que precisa

"
E pensar que na iminência

desse cotidiano de personagens
as cores são esquecidas.

pensar se a aceita do jeito que é e, o dia

que decidir, talvez, quem sabe, procure-a

porque a ama demais. Lá vai o homem da

repartição que odeia seu emprego e, por
isso, trata mal as pessoas a quem tem de
atender todo dia: porém, sente uma dor

de frustração num lugar que não sabe ao

certo onde fica e, assim, não tem como

curar a tal dor. E tem os que vêm. Lá vem

o velhiriho arrependido porque não fez o

que tinha de fazer e agora descobre que
não dá mais tempo. Lá vem a criança
que descobriu que seu cuidador é um

lobo mau disfarçado de anjo. Lá vem

a madame milionária com sua solidão

arrasadora, compensada pelos milhares
de reais do marido ausente.

E pensar que na iminência desse
cotidiano de personagens as cores são

esquecidas. Lembrei que gosto do roxo,

aquele da cor da lavanda. Flor imponente,
essa lavanda: quando posso, dedico

tempo a pesquisar sobre ela, E, se essa

crônica começou num tom insosso, ela

agora muda de cor, timidamente, para
verde, claro, daquele que lembra uma

piscina. Um verde que traz uma esperança

para essa gente toda daí de cima, pobres
pessoas que, em algum momento,

perderam a bússola da essência humana.

Clique animal

Kika, Tuca, Nina e Pepita precisam alimentar seus filhotes em um

lar temporário até o desmame. Todas foram recolhidas das ruas e,

em seguida,. tiveram filhotes. Quem tiver interesse entra em contato

com Consultório Amizade, no fone 3371-2340, ou pelo email ajapra@
ajapra.org.br. A Ajapra ajuda com a ração para os animais.

Aniversariantes
27/6
Adão' jorge de oliveira
AdolarJahn
Amilton Krogel
Antenor J. Nicocelli
Arthur Maffezzolli
Carla Veronica Staroski
Carlos Andre Campregher
Cecilia C. Kasmierski
Claudinei J. Conienck
Cleovan N. Dellani
Daniel Kanzler Foester
Dolores Stein

Ediviga Pinheiros
Eleonilda Bachmann

Emiliano Campregher
Emilly C. Gerent
Evandro Rux
Everaldo Scheuer
Everton L. Mathlas
Fernando Fritzke
Fernando Spickert
Fernando Wagernowsky
Irineu Volz
Jaime Chrast
Jean Carlos Riediger
João C. Steilen
Julio Augusto Soares
Leandro Sieuverdt
Luciane L. Wendorss

Maria M. Sp�zia
Marlene de Oliveira Venâncio
Marlete Borchardt
Marli Fuck
Michele Alguini
Milene Miks
Paulino Hadlich
Pedro André Kleis
Renato Basegio
Souane De Jesus Silva
lalita Maba
lerezinha Pedrotti Stein
lhais Karsten
Vanderlei Marquardt
Zenilda Maia

www.ocorreiodopovo.com.br

"Cheias de Charme", a nova

novela das 19h, aposta
nas estrelas Taís Al'a;újo,
Leandra Leal e Isabelle
Drummond para interpretar
as protagonistas, além de

'Ricardo Tozzi corno o galã
e Cláudia Abreu como a

grande vilã. A trilha sonora

.� bastante eclética,trazendo
tanto nomes consagrados
da nossa música (como
Ivete San�alo, Zec3.;.Baleiro
e Zélia Duncan) quanto
nomes da nova geração
(como Tulipa Ruíz, ;riê e

Arthur Dãnní), ãlétij de
artistas do sertanejo, do hip
hop e do 'Samba. Destaque
para o !l()VO bit "Lêlê lê",
com JoÍioNeto & Frederico,
sucesso nas rádiosdo País.

_ Aluga-se para
Temporada - Mary

KayAndrews
Depois de ser despedida
inesperadamente do

emprego, Ellis começa a

questionar as escolhas

que havia feito na última
década de sua vida. Iulia
é modelo e mantém um

relacionamento com

um homem que a ama e

deseja se casar com ela,
mas está muito insegura. E

Dorie se divorcia quando
o marido descobre que
é'stá apaixonado P()T outro

homem, descobrindo em

seguida que está grávida
dele. Assim, elas resolvem
passar um mês na Carolina
do Norte para repensar
suas vidas) mas quando
encontram uma estranha
em busca de abrigo tudo

pode acontecer.
.
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Tirinhas

Cinema
• Cine Breithaupt 1
I. Madagascar 3 • Dub • 14h, 15h50, 17h40 19h30,

21h20
• Cine-Breithaupt 2
I A Branca de Neve e o Caçadcr- Leg .. 14h, 16h30
I Prometheus • Leg .• 19h, 21 h30
II Cine Breithaupt 3

.

Sombras da Nolte- Leg. ·14h40, r7h, 19h10, 21h20

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1
I Prometheus (3D) - Dub. - 13h40
I Prometheus (3D) - Leg - 16h20, 19h, 21 h40
• GNC 2
I E Ai, Comeu? - Nacional· 14h20, 16h50, 19h15, 21 h20
• GNC 3
• Branca de Neve e o Caçador - Leg. - 21 h50
I Madagascar 3: Os Procurados (3D) - Dub. - 13h20,

15h30, 17h40, 19h50

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
I Homens de Preto 3 (3D) : Leg - 22h
I Madagascar 3: os Procurados (3D) - Dub. - 13h20,

15h40,17h50,20h
• GNC 2
• Branca de Neve e o Caçador - Leg. - 21 h30
I Madagascar 3: os Procurados - Dub. - 13h30, 15h30,

17h30,19h30
• GNC 3
• E Aí, Comeu? - Nacional-14h, 16h10, 18h40, 21h
• GNC4
I Sombras da Noite - Leg. -14h15, 16h40, 19h, 21h40
• GNC5
I Os Vingadores - Dub. - 13h40
I Prometheus - Leg. - 16h20, 18h50, 21 h20
• GNC6
I Prometheus (3D) - Dub. - 13h50
• Prometheus (3D) - Leg. -16h30, 19h10, 21h50

BLUMENAU NORTE SHOPPING
� CINÉPOLlS 1
• Madagascar 3: Os Procurados (3D) Dub. - 13h, 15h1 0,

.

17h30, 20h, 22h15B
.

I Madagascar 3: Os Procurados (3D) - Dub. - 13hOO,
15h10,17h30,20h,22h15B

� CINÉPOLlS 1
• E aí, Comeu? - Nacional-14 anos -13h10, 15h25,

17h40,20h10,22h25B
I E aí, Comeu? - Nácional-13h10, 15h25, 17h40, 20h10,

22h25B
� CINÉPOLlS 1
• Prometheus (3D): Leg. -15h55, 21h30
I Prometheus (30)- Dub.' 13h15, 18h40
I Prometheus (30)- Dub. -13h15, 18h40
I Prometheus (30)- Leg. -15h55, 21h30
� CINÉPOLlS 4
• Sombras da Noite- Leg.-14h10, 16h45, 19h20, 21h50
I Sombras da Noite - Leg. - 14h10, 16h45, 19h20, 21 h50
� CINÉPOLlS 5
• Os Vingadores - Dub. - 17h
I Branca de Neve e o Caçador - Dub. - 14h, 19h50,

22h30B
I Branca de Neve e o Caçador - Dub. - 14h, 19h50,

22h30B
� CINÉPOLlS 6

• Madagascar 3: Os Procurados - Dub. -12hA, 14h20,
16h40,18h55,21h10

I Madagascar 3: Os Procurados - Dub. - 12hA, 14h20,
16h40,18h55,21h10

� CINÉPOLlS 7
• Homens de Preto 3 (30)- Leg. - 16hOO, 21 h20
I Homens de Preto 3 (30)- Dub. - 13h30, 18h30
I Homens de Preto 3 (30)- Dub. - 13h30, 18h30
I Homens de Preto 3 (30)- Leg. - 16hOO, 21 h20

• A - Somente sábado (23) e domingo (24) e B - Somente
sexta (22) e sábado (23)

SHOP�ING NEUMARKT BLUMENAU
• jiNC 1
I Homens de Preto 3 (3D) - Leg. - 22H1 °
I Madagascar 3: os Procurados (3D) - Dub. - 13h30,

15h40,17h50,20h
• GNC 2
I Prometheus (3D) - Dub. - 13h40
I Prometheus (3D)) - Leg. -16:2019:1021:50
• GNC 3
I Madagascar 3: os Procurados- Dub. -13h20, 15h20,

17h20,19h20,21h20
• GNC4
I Sombras da Noite - Leg. -14h10, 16h30, 19h30, 22h
• GNC5
I E Aí, Comeu? - Nacional-14 anos -14h30, 16h45, 19h,

21h10
• SALA VIP
I Branca de Neve e o Caçador - Dub. - 13h50
I Prometheus - Leg. -16h10, 18h50, 21h40

UE aí, comeu?" é uma comédia que conta a

história de Fernando, Honório e Afonsinho.
São três amigos de infância que se encontram

com frequência para comentar suas aventuras

amorosas e tentar entender as relações entre

homens e mulheres. O recém separado, Fer
nando (Bruno Mazzeo) não se conforma com o

fracasso de seu casamento com Vitória (Tainâ
Muller), enquanto seu amigo Honório (Marcos
Palmeira), um jornalistamachão casado
com Leila (Dira Paes), não para de desconfiar
que a esposa está traindo ele. Também amigo
da dupla, Afonsinho (Emilio Orciollo Netto)
sonha em ser um escritor de sucesso, tira onda
de intelectual e se relaciona com prostitutas.
Juntos, eles vão debater e descobrir qual é o pa
pel deles nesse mundo povoado por mulheres,
sejam elas interesses amorosos ou não.

Irmão do ex-BBB
Jonas é morto a tiros

Rafael Noronha, de 20 anos, foi encon

trado morto na madrugada de segunda
feira, em Lajeado/RS. Pata a Polícia Civil,
trata-se de um caso de execução. A polícia
não tem certeza sobre a quantidade de dis

paros que mataram Noronha. O corpo foi
encaminhado para o IML da região, onde
será periciado. Rafael Noronha é irmão do
modelo Jonas, que participou do BBB nes

te aho e ficou na terceira colocação.

Pai de Winehouse
lança biografia da filha

A biografia da cantora britânícaAmy
Wmehouse, que morreu em julho de 2.011,
chegou às lojas americanas na terça-feira,
"Amy, My Daughter" inclui fotos inéditas e

faz muitas revelações. Escrita pelo pai da

artista, Mitch, o livro chega ao Brasil em

agosto. Mitch também criou a Fundação
Amy Wmehouse, uma organização para
ajudar jovens envolvidos com drogas. A

renda do livro será des�ada à fundação.

Paris relembra perda
do pai Michael Jaekson

Na segunda-feira, milhares de fãs do
cantor prestaram homenagens ao astro

no Twitter e a hashtag #RIPMichaelJack
son (descance em paz, Michael Jackson)
ficou entre os assuntos mais comentados
da rede. Mas uma mensagem em espe
cial chamou atenção. Era a de Paris, filha
do astro, ela escreveu: "Descance em paz,
Michael Jackson. Papai, você estará eterna

mente em meu coração. Te amo".

Silvio Santos quer
Hebe de volta no SBT

A apresentadora Hebe Camargo está
sendo cotada pelo ex-patrão, Silvio Santos,
para voltar ao SBT. O contrato de Hebe com

a RedeTV! termina em dezembro e, até o

momento, não tem intenção de renovar.

Paralelo a isso, Silvio tem revelado a amigos
que seu desejo é·ter a Rainha da Televisão
Brasileira de volta. Ela que reclamava das
trocas de horário no SBT, estaria se queixan
do do seu atual programa 'na RedeTV!

Horóscopo
ÃRIES
Receba de bom grado as pessoas que tentam ajudar
em suas tarefas, mesmo que não concorde com tudo

que elas fazem. Não permita que diferenças de opinião
causem discórdia: seja mais flexível! A paciência será
sua melhor aliada agora. Cor. azul-escuro.

TOURO
Trabalhos em grupo estão favorecidos e trarão resultados
melhores para todos. Então, alie-se aos colegas para não
ficar para trás. Faça a sua parte para manter \Im bom
convívio com parentes, do mesmo jeito que investe na

harmonia com o par. Cor. preto.

II GÊMEOS
Você terá que lidar com pressões, especialmente no

convívio com a famma Uma postura discreta vai livrar
você de aborrecimentos e frustrações. Seu erotismo está
acentuado, mas será preciso empenho para manter a

harmonia a dois. Cor. bege.

§' �':importante que você mantenha o clima de paz
em casa e no trabalho. O dia também é indicado cuidar
de seu lar e trazer mais beleza para ele. Na uniáQ, agrade
a pessoa amada e o clima de romance vai deixar o

convívio mais leve. Cor. amarelo.

LEÃo
Você conseguirá envolver as pessoas em tomo dos
mesmos objetivos. Bom momento para se reunir com

quem tenha diferentes habilidades. Com diplomacia,
pode resolver situações complicadas. Você vai trazer
momentos de paz pare o romance. Cor. laranja

nn VIRGEM
I IX Mantenha as finanças sob controle e evite gastos,

especialmente com supérfluos. Seja paciente, pois o dia

pode ser tenso com pessoas do seu convívio. No amor; há
indícios de desentendimentos à toa: tenha calma e ouça
seu par. Cor. tons claros.

.n. UBRA
- Tudo indica que vai perder alguns aliados e formar

novas péÍn;erias importantes em seu trabalho. Não

fique se lamentando o que perdeu, comemore as

conquistas! É um dia para equilibrar experiência e

criatividade. A dois, mostre o que sente! Cor. laranja

m ESCORPIÃO
II 4 Atitudes maduras ajudarão você a equilibrar suas

emoções diante das pressões do dia Mantenha a

calma em suas atividades. No relacionamento a dois,
não convém ceder a pressões sem fundamento. Isso

pode ser motivo para mais brigas. Cor. branco.

�" SAGITÍlRIO
)(.

-

No trabalho, as atividades em grupo serão
desenvoMdas de forma mais tranq�ila Pressões
familiares não estão descartadas, mas conseguirá
superá-Ias. Não convém fazer gastóS à toa. O campo
afetivo conta com boas energias, aproveite! Cor. roxo.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

F Organize melhor seu tempo para dar conta de suas

responsabilidades familiares e profissionais. No

trabalho, conte com a ajuda dos colegas para alcançar
os resultados desejados. Conflitos podem surgir com

sua caracmetade: exercite a tolerância Çor. bege.

AN\ AauARlO .

AN\ Equilibre suas atitudes no ambiente profissional.
Procure participar de atividades em grupo e, caso não

faça parte de um, junte-se a uma equipe e intégre-se
com os colegas. No amor, coloque panos quentes
sobre os desentendimentos. Cor.lilM..

tf :udanças nos compromissos assUmidos,
principalmente no trabalho. Observe as pessoas ao seu

redor e aprenda lições pare sua vida Em casa, releve
os desentendimentos. O romance estará momo. Deixe

para resolver conflitos em outro dia. Cor. pink.
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1971

Aumento da Renda e PRI
Em 1971, o Correio do Povo publicou a matéria que dizia: "O ministro de

Planejamento, João Paulo dos Reis Veloso, afirmou que a renda per capita do
brasileiro porvolta de 1974 deverá situar-se em tomo de 520 dólares. O Produ
to Interno Bruto alcançará mais de 53 bilhões de dólares. As declarações do ti
tular da pasta do Planejamento foram feitas perante oficiais de Escola Superior
de Guerra, durante urna conferência que abordou o crescimento do Brasil nos

próximos anos. O ministro defendeu a tese de que o crescimento do PIB deve
ser relacionado com o atimento de emprego e aplicação da modema tecnolo
gia. Uma expansão do emprego, acima de 3% ariano, satisfará aos requisitos".

Pelo Mundo

2005

Comemorado o Dia do Mestiço
Em 27 de junho, acontecé urna referência aos 27 delegados eleitos durante
a I Conferência Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial,
ocorrida em Manaus, Amazonas, de 7 a 9 de abril de 2005. O Dia do
Mestiço foi feito data oficial do município de Manaus pela Lei n.o 934, de 6
de janeiro de 2006, sancionada pelo prefeito Serafim Corrêa e de autoria do
vereadorWilliams Tatá e idealização do jornalista Assis Pinhodo Movimento
Pardo-Mestiço Brasileiro. Em 21 de março de 2006, no Dia Internacional pela
Eliminação da Discriminação Racial, o governador Eduardo Braga sancionou
a Lei n.o 3.044, de autoria do deputado Sabá Reis, com substitutivo do
deputado Evilázio Nascimento e importante colaboração do deputado
Belarmino Lins, tomando o Dia do Mestiço urna data oficial do Estado
do Amazonas. O Dia do Mestiço objetiva homenagear todos aqueles que
possuem mais de urna origem racial (mulatos, cafuzos e outros) e seu papel
na formação da identidade nacional. É data oficial tambémnos estados de
Roraima e Paraíba e nas cidades de BoaVista (RR) e Autazes (AM).

1865

Dia de Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro
Neste dia 27 de junho é comemorado o dia de Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro. Esse título conferido a Maria, mãe de Jesus, representada em

um ícone de estilo bizantino. Na Igreja Ortodoxa é conhecida como Mãe
de Deus da Paixão, ou ainda, aVIrgem da Paixão. Uma imagem célebre é .

venerada desde 1865 em Roma, na igreja de Santo Afonso, dos redentoristas,
naVIa Merulana. Tendo vindo da ilha de Creta e estado antes na Igreja de S.
Mateus, igualmente em Roma, onde tinha sido solenemente entronizado
no ano de 1499, e do qual se contam muitos milagres e histórias. A

tipologia da Mãe de Deus da Paixão está presente no repertório da pintura
bizantina desde, no mínimo, o século XII, apesar de rara. No século xv, esta

composição que prefigura a paixão de Jesus, é difirndida em urn grande
número de ícones. Andreas Ritzos, pintor grego do século xv, realizou as

mais belas pinturas neste tema. Por esta razão, muitos lhe atribuem este

tipo iconográfico. Na verdade a tipologia é bizantina, e quase acadêmica
a execução do rígido planejamento das vestes; mas é certamente
novo o movimento oposto e assustado do menino, de cujo pé lhe
cai a sandália, e ainda a comovente ternura do rosto da mãe.

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
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Personagem histórico

Giorgio Vasari
Nascido em 30 de julho de 1511, em Florença, Gior

gio Vasari foi urn pintor e arquiteto italiano. Era co

nhecido, principalmente, por suas biografias de artis
tas italianos. Ainda muito jovem, tomou-se discípulo
de Guglielmo da Marsiglia, urn pintor de grande talento
especializado em vitrais. Fora recomendado a Marsiglia
por urn parente, Luca Signorelli. Aos 16 anos, o cardeal
Silvio Passerini o enviou para estudar em Florença, no

círculo de Andrea deI Sarto e seus pupilos, Rosso e Jaco
po Pontormo. Sua educação humanista foi-lhe de gran- _

de serventia, e duranteseus estudos, conheceu Miche
langelo, cuja arte influenciou bastante o estilo deVasari.
Em vida,Vasari contou com alta reputação e fez fortuna.
Em 1547, construiu para si urna mansão emArezzo (que
hoje é museu em sua homenagem) e passou incontá
veis dias dedicando-se a decorá-la com obras-de-arte.
Foi eleito para o Conselho Municipal de sua cidade
natal, tendo alcançado, mais tarde, o cargo supremo
de Gonfaloneiro. Em 1563, fundou a Academia del Di
segno em Florença. O grão-duque local e Michelangelo
tomaram-se líderes da instituição e trinta e seis artistas
foram escolhidos para tomarem-se membros.

Invenções
Chocolate

Sua origem remonta às civilizações pré
colombianas da América Central. A partir
dos descobrimentos, foi levado para a Europa,
onde se popularizou, especialmente a partir
dos séculos XVII e XVIII. Contudo, em função
das necessidades climáticas para o cultivo do
cacau, não é possível o seu plantio na Europa
e, por isso, as colônias americanas de clima
tropical úmido continuaram a fornecer a ma

téria-prima, Atualmente, os maiores produto
res estão na África Ocidental. O chocolate tal

.

como é consumido hoje é resultado de suces

sivos aprimoramentos realizados desde o início
da colonização daAmérica. O produto era con-

sumido pelos nativos na forma de urna bebida
quente e amarga, de uso exclusivo da nobreza.
Os europeus passaram a adoçar e a misturar

especiarias para adequá-lo ao seu gosto. Com
o desenvolvimento dos processos industriais
e técnicas culinárias, surgiu o chocolate com

leite e, depois, na forma de urn sólido. Atual
mente, é encontrado em diferentes formas
que vão desde o sólido, como o chocolate em

pó, as barras, os ovos e os bombons, e líquido,
como achocolatado ou chocolate quente. Além
de ser consumido puro, é também ingrediente
de urn grande número de alimentos como bo
los, mousses, sorvetes e outros doces.
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Ponto de Vista
Raphael Rócha Lopes,
advoga'do e professor

NovosadvQgados
/\ segunda-feira passada foi

I\.realizada a cerimônia de

entrega de carteiras definitivas
da OAB para aproximadamente
30 novos advogados da nossa

Subseção, que erigloba os mu

nicípios de Jaraguá do Sul, C;o
rupá, Guaramírim, Schroeder e

Massaranduba.
O evento,' prestigiado por

diversas autoridades da região,
contou com a presença, tam

Mm, do presidente. do vice-pré
sidente e de conselheiro da OA,B
estadual, e de representantes da

.

CAASC (Caixa de Assistência ao

Advogado de Santa Catarina), o

braço social da instituição.
Por eu ser um apaixonado

pela minha profissão, sou sus-
.

. ....

peito para falar dela, das suas

mazelas e de suas belezas. En
tretanto, continuo falando.

É verdade que estamos em

novos tempos, e os jove�s ad-.·
vogados encontram dificulda
des que os mais experientes'
talvez não encontrassem. En
contram, porém: também algu
mas vantagens, principalmente
se pensarmos em tecnologia.

Nessa questão de tecnolo
gia, há advogados que passa
ram por várias etapas. Faziam
suas petições em máquinas
de escrever, aprendendo dati

lografia. em cursos, usando os

dez dedos, ou na prática, com'

.doís, quatro, seis ou oito de
dos, dependendo da habilida
de. Muitos deles passaram pela
máquina elétrica, mais rápida e

eficíente. Não precisavamrriais
usar lápis-borracha ou aqueles
papeis apagadores eSpeCIaIS

'. para máquinas de escrever.. A

própria' máquina elétrica fazia
isso (desde, claro, que o. rolo
com a tinta que apagava não ti
vesse terminado).

,
.

Depois veio o computador:
Que mudança! Muitos foram
reticentes em aceitá-lo em seus

· escritórios; mas, com o tempo,
a resistência foi acabando, Não
era mais necessário datílogra
far uma página inteira. caso

fosse encontrado um erro no
meio'da página. Bastava corri

gir no editor de texto e o tempo'
não estaria de todo perdido. No

· início dessa mudança as im

pressoras eram matriciais; com

aquele barulho irritante.
Comparando 'com hoje, as

impressões .erarri lentíssimas,
mas m,uito mais rápido do que
qualqut:r petição datilografada.
E . para se ganhar ainda mais

tempo VIeram os papéis-for
mulário . carbonados, onde' as

· cópias (duas ou três, ao gosto
do freguês) já saíam prontas.

Por fim,
.

veio a internet:

. Hoje os jovens advogados da
qui peticionam em Laguna, por.

exemplo, sem sair da 'sua mesa;
Protocolam -às 20 h, quando o

Fórum já está fechado desde as

dezenove. É o avanço tecnoló
gíco contribuindo (ou não, pois
criamos mecanismos sempre
Visando facilitar o trabalho para
temias mais tempo-de-lazer e,
no final, sempre trabalhamos
mais. Mas esse é um assunto

para outro texto).
Os novos.advogados, porém,

têm grandes desafios também.
O poder judiciário está mais
atravancado, mais moroso, mais

paquidérmico. Há um número
infinitamente maior de advoga
dos do' que 40 anos atrás._E tan
to uma quanto outra situ<;l.ção
obriga o advogado a buscar so

luções criativas para .os proble
mas de seus élierites e para se'

manter no- mercado. Esta cria
tividade, côntudo, só surge'com
conhecimento, fruto de muito e

Contínuo e�tudo e dedicação.
Além' disso, -. o advogado

deve se inserir e contribuir
com a so.ciedade, honrando, o

juramento da profissão que é a

mais bela de todas (com todo o

respeito aos dernaís profissio
nais.), na busca incessante, da
Justiça, pilar' fundamental da
Democra,cia e Liberdade ..
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AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica �ue Se en�ontra instaurada a licilaçí30 ab8i�o especificada:
I.:ICITAÇÃO N°: 108/2012

.

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTEi
, MODALIDADE: PRE'GÃO

.

OBJETO: FORNECIMENTO DE VÁLVULAS, TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 27/ô/2012, dás 8h ás �1 h30 é das 13h às 16h

.

DATA DA ABERTURA: 12/7/2Q12 14h .

.

"

O EeJitéilencontra-se à disposição d"s i�teressadb,s RO escritório do SAf'ÀAE, na RLJa' Erwino Menegotti, na 478 ,-- Jaraguá
do Sul - se- Site: www.samaejs.com.br

•

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

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

WEGS.A.
COMPANRIAABERTA

CNPJ 84.429.695/0001-11
AVISO AOS ACIONISTAS

'-'
PAGAMENTO DE' JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO

.

Comuni'camos que o Conselho de Administração da WE;G, em reunião realizada hoje, deliberou
declàrar juros sObre capital próprio ("JCP") no valor total de R$ 4'7.442.738,61, correspondente a

R$ 0,07647059 por açã'o, aos titulares de ações escriturais nesta data de 26 de junho de 2012, "ad·
referendum" da Assembleia Gerá!". Q pagamento de 'JCP'ocorrerá a partir do dia 15 de agosto de
2012 e será feito pelo valor liquido de R$ 0,06500000 por ação, já deduzido o imposto de renda.
na fonte de 15% (quinze por cento),'exceto para os acio.nistas que comprovarem até 29 de junho
de 2012, junto ao Banco Bradesco SA, instituição financeira escritura'ria das ações da WEG. S.A.,
sua condição' de imunes ou de desobrigadas da retenção'por disposição legal. b valor pago como
JCP será imput.ado aos dividendos obrigatório.S co.nforme determina o artigo.-37 dq estatuto. so.cial
da WEG. A partir de 27 de junho de 2012 as ações de emissão. daWEG S.A: serão. negociadas
"ex-juros sobre capital próprio.". Informações adicio.nais podem ser o.btidas no. Banco. Bradesco
S.A., departamento. de ações. e custódia, Cidade de Deus, Osasco (SP), telefo.ne (11) 3684-
9495, ou diretamente na sede da WEG S.A", Avenida Prefeito Waldemar GrublJa, n.o 3.300, CEP
89.256-900, Jaraguá do Sul (SC), telefone (47) 3276-6973. Jaraguá do Sul, 26 de junho de 2012

EXTRAVIO DE DOCUMENTO

·Comerc.ial· Só _ Lonas e Tol-
dos LIda ME, CNPJ'

03.192.030/0001-35, declara
quê as notas fiscais de' nume

ração n° 626 á 1375 série 01
.:.__ Modúlo91 - Bloco de Notas
de Serviço na 01 à 1300 Série

IS,de sua empresa foram extra
viados em data desconhecida.

Jaraguá do Sul:27 de junho
de 2012.
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Informa ainda, que estará dispoufvel p�r.a prestar esclarecimentos sobre o presente edital aos interessados,
aos seguintes endereços: Rua Rita Lôurenço da Silveira, n'' 286, Lagoa da Conceição, Horianópolis-Sfl e Av.
Padre Antônio Luís Dias, o'' 420, Centro Ararariguá-SC, telefones 48 - 3524 '15�9 /48 - 9118 7276.

RECUPERAÇAo JUDICJALDE FR1GÓruO FRTGORlFICO RIO CERRO UDA. OUtROS

EDITA{DE RELAÇAb DE CREDORES - ART. 7" § 2° DA r�I II, I 01/2005

Rodrigo' Luiz Nolla, Administrador Judicial da Recuperação Judicial da FRrGÓRIO FRIGORÍFICO RIO
CERRO LTDA� vem na forma do art. ?J.§ 2° da Lei...11.101/200S, e por ordem da Dra. Eliane Alfredo
Cardoso LWl" jufza de Direito da Vara da Fazenda da Comarca de Ja,raguã do Sul -se, tornar pública a

·

RELi\ÇAO DE CREl)ORES do processo de recuperação Judicial n'' 036.10.009085-6.

CJ.4SS1 I - CREDORES TRABALHISTAS: jocasra Nild" dás SaJltos,R� 10.000,00; Fabiele de Freitas da
SiJ\'.I) R.,� 9.000,00; Albertina Mar{endal Vieira, RS 6.000,OU� Luísa de Mello Penriado. RS 5.000,OÚ; Aline
Matias dos Santos RS 2.000,00; Darci Ribeiro de Campos, RS 1.0tiO,DO'; Aelâo Pedroso de Andrade, RS 20,00; -

Adalberto Caetano d� Silva, RS 20,00: Adetíoo Birr, R$ 20,00; Albcruría "1\1". Vieira) RS 20,00·; Alille Ra'111d
Grosskopf, �S 20,00; Angelittl Aparecida Carnejro�' RS 20,00; f\m{aodo Ferreira Q,ias. RS 20,00; Avelina

\�Ieis� Sell, RS 20,00; Carlos Alberto Garhs, RS 20�OÜ; Célia Ar Pereira dos Santos, RS 20,00; Ctarice Ap.
Ribeiro Zimingoski, RS 20.00; Cleomar Domingues, RS 20,qO; Dircelina .Maria dos Santos, R$ 20,00; Eliane
Luiza Duarte Evangelísra. RS 20,00; Elizabeth Koorach, RS 20,00; Elvira R. Baumgartel, RS 20,00; Ernandc
jeronimo Fernandes, RS 2{\OO; Brvino StC'J.'nncHJ RS 20,00.; Flavio Bcnoni I�ilho,.R$ 20,00; Gümar Cruz, RS
20,00; Hil:.trú;;,1:3�l.rbosa, RS 20.,00; Isolde Prod.1IJO\V Drews, 'RS 20,00; Itacir Volnci Barcelo, RS 20,00; [air
Andrade, R� 20,0"0; Jo�i(; 1viaria Machado, RS 20,00; j õsé

-

A5Sis Gonçalves da "Lua, RS 20,00; José C:l�los
Constantino, RS 20,00; José Everaldõ Ribcl!o Zirningoski, RS 20,00; josiane Greul, RS 20,00; J uceane ·Vü�
J\l�'es Siqueira, RS 20,00; Laudinéia R. Silva, 1\.5 20,OO_� L:1utO 'Ninow , RS -20,00; Lconi Terezinha 'Preto

Tavares, RS 20,00; Lodemar Kocpp, RS 20;00; Lori Konell, RS 20,erO; L�is -Ceberino Duarte, 'R$ ze.oo,
Lusiarri Badaz, RS 20,00; Luainere Ferreira de Araujo, RS 20,00; Manoel Ferreira Nero, R$ 20,00; Mareio

":rocwe,-R$ 20,00; .Marcos }\çaonlo Rosa, RS 20.;00; Matia Ferreira, Braz, ns 20,00; ldaria Porre, R5 20,00;
Marlizete da Silva, RS 20.,00; Mirian Raquel Greul, RS 20,00;. Nair ele l\parec1cb Fronstak, RS 20,00; Nclaiha
M B ;\!athüs, RS.20�OO; Nei;" P. Sprederounn, RS 20,00; Olival Ribeiro, RS 20,00; Odando Peixcr;R$ 20,01);
Patricia Ap. Gonçalves Steinnert, RS 20,00; Roberto Carvalho; RS 20,00; Rosali Koncll, RS 20,00; Selma

Sreinnerr, R� 20,00; Simone Gíesc, � 20,00; Sueli Giese..Glatz, RS ,?O,OO; Tiago Carvalho, RS 20,00;. Tiago
Vandre; RS 29,00; Simiouato Schercr. RS 20,00; Valdemar Rick, RS 20,00; \'cridi,UJa Antunes da Silva, 1\$
20;00; z"jlca g� Fárirrin dos Santçs, R$ 20pO; Edemilson Barbosa, RS 20,00; Eugenio javurski, �S 20,OO;-jml0
Carlos Rodrigues RS 20,00; Mareio Jose' da Silva, RS 20,UO Paulo Cure Wo.stphal, RS· 20,00; Valdinei ferreira

Martins, R$ 20,011; Alice Fraga Spindola, R� 20,00; Curt Laube, RS 20,00; jocimar Rosa Duarte, R$ 20.,ÓO;
Eloi Marhias, RS 20,OOj Antonio Carlos Labes. R$ 20,00; Luciangcla Fontana, RS 20,00; Cristiano 'Rosa, lU�

20,00; 'Alicio Mohc RS 20,00; -Elmo Maehies RS 20,00; IracemaR. Mathias R$ 20,00; Maira C. Ú.Júnior, RS
20,00; Viviane C M Barbosa RS' 20,00. CLASSE II·- CREDORES COM GARANTIA REAL: Tavares
Fo�,enro Comerciai Ltda RS 663.4Q3,57; Tafac 'Adm pê Bens Itda R$ 589.592,43; Jairo Holler rS 54Õ.OOO,oo;.

BancoBradesco s/a RS 225.411,20; Ccpemova Regional Ab"fOP. Vale do Itajai RS 70.720,18; Banco Brasil s/a,

RS 58:249,68; CUft Laube RS 30.260,98; Laboratório Ceeclin lrda RS 6.322,27 ; Casa das Tintas Maba RS
5.678,67. CLASSE III' - ·CREDORES· QUIRH;RAFÀRIOS: Tavares Pomento Comercial lrda, RS
801.223;42; Andes. Foods Exp. e Jmp. de Alipientos Itda RS 366.6i6,52; SR!' - Bmi! P.ood, SA, R$

.

· 203.'592,54; Coperaci\",,-RcgioDaJ JI.grop. Vaie do 1c'jai, R$ 16í.326,40; CUrt Lanbe, R$ 151.304,88; N[NrC & S
Consultoria Advocnticia, RS 75.0093t)Ü; Cooperativa Escola Alunos CoI. Agr.· Seno ·G. ck. Oliveira Itda, RS
45.606,00, Gl1IllZ CODmb. e: COllsp}toria Empr. Ltd"a, RS' 44.232,00; Nuvital Nutrientes ttda, RS 31.28,9,00;
'Refrigeração Du(rio con; � impQIT. Ltda� RS 31.26Q,88; Cas�l' das Tior.."ls· Maba, RS 28.393,35;
Superiutendencia Fcd de .. Abrr,.RS 26.537,64; Ce�esc Distrí�llidorn Itda, RS 23.11.3,53;,Co�:Jletcio e TtansportC'
Kllwfr 1tda.• RS 22:�5"l,39;' Ciluma C07illha:--Industrialltda, RS 22.134,82; Fraugc)s MorgaDa Abate de Aves

ltda, RS "22.036�OO; .Funpi"i Fundação de Pise. hitegr. do V�lIe' do .Itaj:ú, R$ 19.455,60; l.aboratóriC! €eadin.
ltd�, RS ... 18.966,81; Freirag &. \Vc.ingarln�r Clinicas. 1tda, RS "17.101,13; l\'Iebr:afe fnst.alaçõe$ e

Equip.&.igoríficos ltda, RS 14.380,pO; Arno Marqu.,dt, R$ 'l3.424,18; Trombiui Industrial S/A; R$
12.374,17; Madian Cóntal;>ilidade S/C 'Itda, RS·11.026,47; Tutty [.,nches Itda, RS 10.809,85; Refrigeraç.ID.
NS�lndústri,l e Comércio."ltda, RS 10.344;25; \\iJR T.[aru;po�[es e com. 'de alimentos Ítda, RS 10.051,45; ...

Imunizadora Jatagua ltda� RS 9.45'1,40; Posro Gllm:t�o Cerro Ieda, RS 8.18?�43; Central de i).roce�samellto
de'Dados Pánt ltd:1-tn�, RS 8.158,38; Cleyn.m Rafael P�gJ.nelli, RS 7.333,60; Evoh,ujon Reefer Se·rvice.:ltdft.
RS 7.070/,lO; \Xr/aldeul.:"'t,r Khbunde,.R$ 6.958,22; p()�tO Kilometro Se.te ltda� RS 6.425,90; AnalytrfJ�J SC"flutions
S.A. , RS 6.347,00; Nelson Sprede\1)ann, RS 5.7í3,68; 'Tran,munrk ltda, R$ 5.400,00; Valderi,íro Marrcnd�1 &

Cia Itda, RS 5.265,00;' Hcinz.FloM, RS 5.201,00; Frigocifico hajai ItcI., RS 4.524,00; Ivo Úathias, RS Ú!87,o3;
, Fundação de Amparoa·pesq. ex:t�nsão univetsitar.i% R� 4.409,00; Com. e Ind. Bre-ithaupt SIA. RS 4.130,26;

Rcinz.ldo Berri, Rs .3.919,20; José Gemido Silcski-rue, R� 3,729,65; (�BC Cooperao,a Brnsileira de

Cunicllltore$, RE 3.716,70; Transportauonl Pa"aaello, RS 3.644,00; Da FaE!epdf; distt. de camcs, RS 3.534,03;.

.c\.rihur Her�ann Húch. RS 3:319,40; Giobal Pisos, Ri 3.280,00; Nerte-x iod. e repres. inb, RS .3.273,44;
.

Jucu:q_ar l)alllo Galvan j\rfE,l{$ 3.125.,88; FábiauQ'Marques Candjdo� R$. 3.�0�,OO;·\'\;tbdysJ<lu Alex::tnd�e
Sclúffet, RS 3.095,06; Lidia Vietgutz, RS 3.053,83; Bnlsil r\ero.c,u·go Itda, RS 3.0'12,02; Spda Feo-o e Aço

·-lt.da, RS 3.QOO.OO; Agenor Lemke, RS·.2.889,70; _Avic·on;taye Jn<l ele J\l�l(lllinas ltib. R� 2.825,�8; ·Associação
Cehtral dc Pequenos .r\gri.c. de Nhfrn/sc; RS 2.749.40; lndustrin Avicola ltaiopoüs Itda, R$ 2.668,13; Orbenk
dist de prod dc limpeza ltela, RS 2.531,73; Rolando Schroeder, RS f.S29,76; Alfredo Zilsdorff, RS 2.482,48;
Sjnclicato Atimenmção JaragiJ<Í do ui, RS 2.462,86; Agropecuaria .M,ath.ia,s-ltd�l, RS 2..411.73; Itajam Hotel
ltda, RS 2.359,26; Ll-lplast. htdustrii1 e Comercio :de Piasticos Itdn. R$ 2.341,70; Colibri Eng. e Ó:msult.
Ambiental, RS 2.325,00,; Jung Repr\!�enmçõ�s Comerciais ttch� R$ 2.302,00; Jaógua Turismo, 'RS '2.300,04;
1hdripiast lod e. com d; Plást lt.da,. RB �.227,OO; l-lermarul Hoch, RS 2.151,86; Agro Past.qrll Vale ·Verde Jtda,
RS 2.144,30.: M;tfald!1 mohv<1, RS 2.098,61; J3m' Transporrcs· Fcigodficos ltda, RS 2.005,'12; Francisco II "

Feliciano da Costa, R$ 1.971,27; Vcsper Logistica.ltda, Epp, RS '1.904;58; Peckeir•.Rio Branco Itda, Rg
.

1.880,88; Plasno'inó. e COIlJ. de plásticos ltda, R$ 1.864,UO; Laboratorio São Camilo Anal. l\lim. e. água ltda,
· Rg 1.834,07; Transconq,ristarran>-pones ltd., RS l.í02,0�; Mario Konell, RS.l,615,40; �fP infonnática ltela, RS

'1.527,00; "Brotl-linc Higjcn� Profissional:ltda, RS 1,510.,05; Nemetz'AdvocaCia SIC; RS 1.500,00; Rosa Ba.ldo,
lj.S '1.432,56; Palo Sql corn de· Prod de Limpeza; RS 1AI6,50; Edmilson Ba<bosa, RS 1.392,36; Odil.o
Rlsswe.illet, RS, 1.368,,35; Cia do Epi c�ml e disto cls p'lat cle segllGl'oça, RS'L267,90; RLA Equipamentos de

prot. indly. Itda - ME, RS :1.267,14; lrron Jose Kuchinsk, .R$ 1.226,40; Auto Mec.oica Nicoluzii Itd., !l-$
1 :223,30; Jaragua com de ]\'lov:eis lt(I:-1, RS 1.216,06; Resinas Yscr Irda, RS 1.2·15,00; ;\ferc,ldo das Embalagcm�
ltda, RS 1.165,20; J Hallset1 Segurnnç:, e ,aude ss Itda, RS L134,í2; Saporc Alimentos Itda, RS LlI7,60;
Distribuídora D\VS Itda, R$ 1.116,00; formelltin '[ransportes ltda, RS I.lOO,OO;-lracemá Marhia" R$
1.075,65; Dalper E�uip. EletrOtllCO' Irda, RS" 1.016,00; Ronaldo BeneveilUtci, R$ 1.000,QO; 'Eletto Diesel
Jaragua lúla, RS 1.1100,00,

..

Jaraguá do Sul (SC): 25 de junho de 2012
. Vicente Donini - Presidente do Conselho de .Administração

�� MARISOL SA
.

-

.

�t.ii :::abmsca.,ri' Companhia Aberta - CVM n' 8486 1mL..� •••_".,.," .......-

Monsol CNPJ nO 84.429.752/0001,62 - NIRE 42300009351
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL' EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
Convidamos .os Senhores Acionistas da Marisol S.A. a reunirem-se na sede social da Companhia, na
Rua Bernardo Dornbusch, nO 1300, na,cidade de Jaraguá do Sul (SC), no dia IOde julho de 2012 às
11 hOOmin, com o objetivo de deliberar sobre a Proposta do Conselho de Administração para resgale de
949.126 ações nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da Companhia', dás quais 15.590
ordinárias e 933.536 prelerenciais:pelo mesmo preço por ação ofertado nó âmbito da oferta pública de
aquisição de açÕ'es em circulação de emissão da Marisol, visando ao cancelamento do seu registro de
Companhia Aberta. cujo leilão foi realizado no dia 04 de junhO de 2012 ("OPA"), ou seja, R$3,05, ajusfado
Rela Taxa SELlC acumulada', pro rata tempo ri., desde a data de liquidação da OPA, ocorrid", no dia Q8 de
junho de 2012, até a data do efetivo pagamento do. preço do resgate, nos termos do item 5.2. do Edital
da OPA, publicado .em· 04 de maio de 2012, e em conformidade com o disposto no Parágrafo Quinto
do Artigo 4' da 'Lei no 6.404/76 ("Resgate das Ações Remanescentes"). Caso o Resgate das Ações
Remanescentes seja aprovado pela Assembleia Geral �xtraordinária, o efetivo' pagamento do preço do
Resgate das Ações Rell)anescent'i's'oéorierá em até 15 (quinze) dias contados.da data da realização de
tal Assembleia, por meio de uma agência do Banco Bradesco S.A., que man"!erá em depósito os valores
correspondentes do referido resgate. Informações Adicionais: Todos os documentos e informações
�ecessários ao exercício do direito de voto pelos aciol")istas enco!1tram-se à ·disposição na· página da
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da
Companhia (ww'N.marisolsa.com.br), na internet. Documentos exigidos para que os acionistas sejam
admitidos à Assembleia: a) Os acionistas deverão exioir'doqumentó de identidade e comprovante 'de
depósito das ações da Companhia, emitido pela instituição financeira deposi.tária· ou pela entidade .de
cus1ódia das ações, para comprovar a qualidat;fe de aciOnista e participar da referida Assembleia; e b).

-

Os acionistas podem se fazer representar por procurador constituido há menos de 1 (um) ano, que seja
acionista, 'administrador da Companhia ou advogado e a procuração deve conter os 'requisitos elencados
'na Lei 6.404/76.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ilha da· Figueira- .

..
.

.

População reclama
de assaltos e furtos

Bairro é alvo de ladrões e comunidade chama
atenção das autoridades para o .problema

JARAGUÁ DO SUL
....................� : ...................•.................••.......••..••

Miriam recorda que era vés
pera do dia das mães, um sába
do, quando arrorribaram a janela
dos fundos e levaram máquínas
de jardinagem, roçadeira, cor

tador de grama, além de seis
orquídeas brancas, arranjos' de
cosméticos e bombons. O prejuí
zo foi calculado em R$ 5mil.

_ "Agora colocamos o alarme e

eles passaram a atacar o lado 'de
fora.tentando roubar o motor-de
água do poço artesiano", comen

tou a funcionáriaVera da Silva, que' .

teve a bolsa roubada enquanto
atendia um cliente, em fevereiro.
O motor, mesmo cimentado no

chão, foi alvo de ladrões ou vânda-:
los por duas vezes. Quando che-

Débora Remor

_ Moradores e comerciantes do
bairro Ilha da Figueira, em

_ Jaraguá do Sul, relatam que, nos

últimos seis. meses, perderam: o

sono de algumas noites devido.à
preocupação com a sequência de
assaltos e furtos pelas redondezas.

Dona da· Floricultura Fi

gueira' Miriarri Ubér. conta que
sofreu dois assaltos e duas ten
tativas de furto desde janeiro,
quando abriu o estabelecimen-'
to, até agora. Por prudência, ela

chegou a dormir várias. vezes

no prédio onde fica o comércio
para tentar evitar mais prejuízo.

gou para trabalhar, Vera viu os fios
desencapados e o equipamento
jogado no chã_o. '�cho que eles
levaram umchoque e desistiram".

Vizinho de Miriam e funcio
nário de uma farmácia na loca
lidade' Aurélio Ferreira, comenta

que "mesmo em casa não me
sinto seguro aqui no bairro, e o

pior trecho é

a partir do antigo
salão Vitória". Ele sugeriu mais
patrulhamento policial e ilumina
ção nas vias. "Gostaria que vol.
-tassem a fazer as blítzes aqui,
principalmente à noite".

Apesar da reclamação da po
pulação, o capitão do 140 Bata
lhão da Polícia Militar de Iaragua
do Sul, Aires Pilonetto, percebeu-
que as ocorrências diminuíram.
Segundo dados, no primeiro se-

.

mestre de 2011, 18 casos forãrn
registrados. De janeiro até agora,
cinco ocorrências foram feitas.

..

FABIO MOREIRA

TENTATIVA DE FURTO
.

Vera moStra o motor que quase foi levado peloS ladrões

Roubo

Gol azul é procurado
Um Gol azul, com placas LZG f580 de -laraguá

do Sul, foi roubado na .noite da última segunda
feira.noestacíonamento da escola estadual Abdon
Batista, no Centro. Os documentos do proprietário
Dener Augusto Kotarski estavam no veículo. Cerca'
de 30 minutos depois do furto, o automóvel foi visto
transitando em alta velocidade na área central da

Desentendimento. ,

Dois homens brigam
Uni paciente, de 27 anos, e um enfermeiro,

de 47 anos, do Hospital São Iosé.ríe Iaraguá do
Sul, se desentenderam e.a briga terminou em

. agressão, na tarde da última segunda-feira. Se-:
gundo testemunhas, o paciente se exaltou com

!l falta de paciência do funcionário, que acabou
sendo agredido com Um soco na boca. O caso

foi registrado ná delegacia. O paciente também
. disse ter sido agredido, mas não denunciou o

enfermeiro. Os dois' foram encaminhados ao .

Instituto Médico Legal para fazer o exame de
corpodelito, para comprovar as lesões. A. di
reção da unidade hospitalar não quis se mani
festar sobre o acontecimento é disse' que está
tratando do fato como um problema interno.

.

.

cidade, com os vidros .abertos. "Dois homens es

tavam dentro do meu-carro, inclusive o condutor
pareçia ser um adolescente menor de idade". Ainda
ontem, por volta do meio-dia, ri carro foi visto per
to das instalações do Sistema Nacional de Emprego
(Sine), Mas testemunhas não souberam, descrever
os passageiros. Até a noite de ontem, o carro e os

acusados não haviam sido localizados.
.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
(Na,forma da Resolução nº 3041/2002, com a redação dada pelaPesolução riO 3141/2003)

Giorgio Rodrigo Donini, portador. da cédula de identidade n' 1.584.803 - SSP/SC e inscrito no
CPF/MF nº 936.198.989-87, declara sua lntençâo de exercer cargo de Diretor na Santinvest SA Crédito
Financiamento e lnvestírnentos, CNPJ nº 00.122.32710001-36 e Santinvest SA Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários, CNPJ nº QO.122.328/00!)1-80 com sede na cidade de Florianópolis, estado de
Sanfa Catarina, na Rua Nereu Ramos, 19 - 8º' andar, CEP: 88.015.010 e que preenche as condições
estabelecidas no Art, 2 dá Resolução ri' 3.041 d,,'28 de Novembro de 2002 .•
ESCLARECE que, nos termos da 'regulamentação em vigor, eventuais objeções à presentá declaração
devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo' de quinzedias contados da data da publicação desta, por meio formal em que os autores estejam devidamente
identifiéados, acompanhado da documentação comprobatória, observado que os declarantes podem, na
forma da legislação em vigor, ter direito à vistas. do processo respectivo. �

,
.

Banco Central do Brasil
.

DEORF - D�partamento de Organização do Sistema-Financeiro
Rua Sete de Setembro, 586 - Centro
Caixa Postal919 - CEP 90;OW.190 - Porto Alegre - RS·

Jaraguá do Sul, 25 de Junho de 2012.

. EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLlCAFEDERATIVA DO BRASIL '

ESTADO DE SANlA CtITARINA
Novó endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 3ijO-Centro

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

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97; cl c o artigo 995 do código de Normas da CGIISC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesté Cart6rio, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contardesta publicação, sendo facultado o direito ,à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da suarecusa,

'

dentro do prazo legal FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

. Apontamento:2i2787/2012Sacado:ALVl}RILGOMESruNIOR Endereço: RUAJOSEMENEG<JIi150APT03 - JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89252-190 Credo r: BVFINANCElRAS/ACFI Portador: - Espécie: CBI - N'TItulo: 540194044 - Motivo: falta de
pagamento Valo.. R$ 6.271,67 Data para pagamento: 27 de junho de 2012Valor R$1.802,26 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 4.440,50 - Juros: R$ 1.779,16 Emolumentos: R$11,60· Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 23,20 -DiligêncíaR$� .

Apontamento: 212862/2012 Sacado: CARIDS EDUARDO DOS SANIDS Endereço: RUA GERMANO HORSI 64 A!'TO 203-
Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-470 Credor: CONSfRUJONER CONSfRlITORA IlDA Portador: - Espécie: DM! . N'Titulo;
0022 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 646,52 Data para pagamento: 27 de junho de 2012Valor R$24,48 Descrição dos.valores: Valor do título: R$ 591,57 - Juros; R$ 1,38 Emàlumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$16,21 -

--------_:_---------;--------------------------------------------------'----------------------------------_:--------------------;----------------
Apontamento: 213089/20i2 Sacado: CONCRETIZE PRE MOLDADOS IlDA Endereço: RUA PREF JOSE BAUER 2360 - Iara
guá do Sul-Se - c):p: 89254-235 Credor: ES GIJlN])AST!'S IlDA ME Portado.. - Espécie: DM! - N'Tirulo: 320 - Motivo: falta
de pagamentoValo.. R$ 763,38Da1a para pagamento: 2,7 de junho de 2012Valor R$50,10 Descrição dos valores: Valor do títu
lo: R$ 675,00 - Juros: R$ 27,00 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital; R$23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$24,08

Apontamento: 213140/2012 Sacado: CQNFECCAO SR IlDA'ME Endereço; R DOMINGOS'SANSON150 - Iaraguá do Sul
sc - CEP: 89256-180 Credo.. PEUCAN TEXTIL IlDA Portador: - Espécie: DM! - N'Título: 0000167664 - Motivo: falta de

'pagamento Valo r; R$ 634,47 Data para pagamento: 27 de junho de 2012Valor R$27,13 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 576,87 - Juros: R$ 4,03 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R.$16,27
----------------------------------------------------------------------------------------_.:_---------------�----------,,---------------------------
Apontamento: 213141/2012 Sacado: CONFECCAO SR l1IÍA ME Endereço: R DOMINGOS SANSON 150 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89256-180 Credo .. PEUCAN TEXTIL lIDA- Portado .. - Espécie: DM! - N'Tirulo: 0000165892 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 3.372,77 Data para pagamento: 27 de junho de2012Valor R$76,44 Descrição dos valõres: Valor do título:'
R$ 3.265,86 cJuros: R$ 53,34 Emolurnentos; R$ li,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 213142/2012 Sacado: CONFECc;AO SR IlDA ME Endereço: R DOMINGOS SANSON 150 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89256·180 Çredo .. PEUCAN TEXTIL IlDA Portado.. - Espécie: DM! - N'Título: 0000167662,- Motivo: falta de
pagamento Valo.. R$ 639,86 Data para pagamento: 27 de junho de 20l2Valor R$32,52Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 576,87 - Juros: R$ 9,42 Emolumentos: R$ \[,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução; R$ 23,20 - Diligência: R$16,27
---------------------------------------------�-------------------------�------------------------------------------------------------------------
Apontamento: 213146/2012 Sacado: eciNFECCAO SR lIDA ME Endereço: R DOMINGOS SANSON'I50 - Jaraguá do Sul
SC - eEP: 89256-180 Credor: PEUCAN TEXTIL lIDA Portado r: - Espécie: DM! -.N'TItulo: 0000167663 - Motivo: falta de
pagamento Valor; R$ 637,17 Data pára pagamento: 27 dejunho de 2012Valor R$29,63 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 576,87 - Juros: R$6,73 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27
____________

,
:

, �-------------------------L------------- _

Apontamento: 213182/2012 Sacado: CONFECCAO SR IlDA ME Endereço: R DOMINGOS SANSON 150 - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89256-180 Credor: TECIDOS CASSlA NAHAS IlDA Portador; - Espécie: DM! - N'Tltuio: oooo54649B - Motivo: falta de
pagamento Valo r: R$ 425,11 Data para pagamento: 27 de junho de 2012Valor R$23,64 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 370,80 - Juros: R$ 0,74 Emolumentos; R$ LI,60 - Publicação edital: R$ 23,10. Condução;R$ 23,20 . Diligência: RJ; 16,27

�������;�:-21��-6ã/2Õ�-2-S;;�;;��-DÃW-cõNSiRUIOMiIDA-ME-fud��;,-Ãv.-PREFwÃillEMARGRUBBA-5�9-:Jaraguá do Sul-SC - GEP: 89256·502 Credor; BANCO ABC BRASIL SIA Portador: PIASTIllT PRODUTOS PIASTIeoS DO
PARANA L.Espécie:DM! . N'Título: 010402'7 04 - MOtivo: falta de pagamento Valor; R$ 572,64 Data para pagamento: 27 de
junho de 2012Valor R$24,47 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 514,58 - Juros: R$1,37 Emolumentos: R$11,60 - Publi-

.
cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39 .

.

Apontamento: 21ª-126/2012 Sacado: DORllDE BIONDABO Endereço: PREFEl1D JOSE BAUER 1655 - JARAGUA DO SUL-Se
- CEP: 89254-100 Credor. IHA COMEROO E REPRESENfACOES lIDA - ME Portador: - Espécie: DM! - N'Titulo: 11520/01
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 1.389,23 Data para pagamento: 27 de-junho de 2012Valor R$26,20 Descrição dos va-
Iares: Valor do título: R$ 1.331,00 - Juros: R$ 3,10 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20_

- D,iligência: R$17,63 .

'Apontamento: 213130/2012 Sacado: EMIlSON ALVES RIBEIRO Endereço: RUA 5400 MARIA ROSA KINAS SN EM FRENTE
CASA N 75: laràguã do Sul-SC - CEP:' Credor. AlRIDN PEREIRA Portador. - Espécie; NP - N'Titulo: 36 - Motivo: falta de pa
gamentoValor. R$ 1Ll89,76 Data para pagamento: 27 de junho de2012Valor R$660,1O Descrição dos valores: Valordo título:
R$ 10.500,00 - Juros: R$637,00 Emolwnentos: R$11,60 -Publícação edital: R$23,1O Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento; 213158/2012 Sacado: ES1ÀMI'ARlAMAIS BRASIL lIDA ME'Endereço: RUA JOAOWlEST JUNIOR 969 GALPAO 4 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 8925Í-OOO Credor. LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA lIDA Portador.
- Espécie: DM! - N'Titulo: 38165-16 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 13.388,04 Data para pagamento: 27 de junho de
2012Valor R$45,28_Descrição dos valores, Valor do titulo: R$13.310,73 - Juros: R$ 22,18 Emolumentos: R$11,60 - Publicaçãoedital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 213110/2012 Sacado: FRANCISéO ROGERIO PEREIRA DE SOU'iA Endereço: RUA JOSE PICOill 891- Iara
guádo Sul-se - CEP: 89254-350 Credor. ANDISAT COMEROO DE ELE1RONlCOS IlDA ME Portador. -. Espécie: DM! - N'
Titulo: 4 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 154,62 Datltpara pagamento: 27 de junhode 2012Valor R$23,40 Descriçãodos valores: Valor do título: R$loo,oo - Juros: R$ 0;30 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20.- Diligência: R$ 17,02

Apontamento: 2!3!00/2012 Sacado: INOUE E GOES COMERQO DE PISCINAS lIDA Endereço; AV PREE WAIDEMAR
GRUBBA'1855 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89256-5oo-Gredor. IlBERAID E CIA IlDA Portador. - Espécie; DM! - N'TItulo: .328101/02 - Motivo: filIta de pagamentoValor. R$ 602,17 Data para pagamento: 27 de junho de 2012Valor R$25,32 Descriçãodos valores; -Valor do título: R$ 557,38 - Iuros: R$ 2;22 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$ 5;27

.

•

Apontamento: 213116/2012 Sacado: LC EMBAlAGENS lIDA EPP Endereço: RUA ERWINO MENFGOI111460 SAlA 02 -

-JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor. LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA IlDA Portador: -

Espécie: DMÍ - N'Tirulo: 57695-11/1- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 13.545,79 Data para pagamento: 27 de junho de
2012ValO] R$45,?4 Descrição dos valores: Valor do título: R$13.469,78 - Juros:'R$ 22.44Emolumentos: R$.11,60 - Publicaçãoédital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20' Diligência: R$'16;27 '.

.

Apontamento: 213139/2012 Sacado: PAULO ROBERID M1IYER Endereço: RUA GUllHERME KOEHLER 51- Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89257-140 Credor. RCF INCORPORADORA IlDA Portador: - Espécie: DM! - N'Título: NP0003316 - Motivo: falta
de'pagarnento Valor: R$ 559,96 Data para pagamento: 27 de junho de 2012Valor R$24,76 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$ 500,04 - Juros: R$1,66 Emolumc:ntos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamenio: 213086/2012 Sacado: ROSANA CARVALJIO Endereço: RUA ALVINO WOLPl 90 CASA - Jaraguá do Sul-SC -

CEP: 89266-310 Credor. CENTRO FORM; COND LES IlDA EPP Portador. - Espécie:,DM! - N'TItulo: 30279 - Motivo; falta de
pagamento Valor. R$ 252,35 pata para pagamento: 27·de-junho de 2012Valor R$25,59 Descrição.dcs valores: Valor do título:
R$186,85 - JlJIOs: R$ 2,49 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 25,71
-------------,-------------------------------�------------------------------_ .. _--------_ ..

_----------------------------------:----:------------
Apontamento: 213129/2012 Sacado: SONARAJEANE LEMES DE OllVEIRA Endereço: RUAJOAO DAL RI 59 - Iaraguádo Sul
se - CEP: 89266-350 Credor; DANlElANUNES DOS·SANIDS ME Portador. - Espécie: DM! - N'Titulo: 14 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 100,70 Data para pagamento: 27 de junho de 2012Valor R$23,44'Descrição d2s valores: Valor do título:
R$103,35 -)uros: R$ 0,34 Emolumentos: R$ 1I,60 - Publicação .edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 25,71
-------------------_ .. _---_._----------_..:_-�--------------------------------------------�------_:_-------_.--------------------------- ....-------'---

Apontamento: 2-l3l77/2012 SaCado: STI FABRICACAO DE MAQOINAS INDUSfR. lIDA Endereço: RUA JOAO roZINI 95
SL 1 - CORUPA-SC - CEP: 892.18-000 Credor: ANDERSON RODRIGUES DEÍ\LMEIDA Portador. -; Espécie: DM!·- N'Título:
11031/1 . Motivo: falta de pagamento Valor.R$ 689,75 Data para pagamento: 27de junho de 2012Valor R$24,1O Descriçãodos valores: Valor do título: R$ 600,00 - Juros: R$ 1,00 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
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KIA OPTIMA E KI SORENTO ENTRAM NA LISTA
DE MELHORES CARROS' FAMILIARES DE 2012

A revista Parents e o site

Edmunds.com, ambos dos
Estados Unidos, incluíram
o sedã Optima e o SUV
Sorento na lista de 'Melhores

Carros Familiares 2012'. O

prêmio reconhece os veículos

que possu�m segurança,
confiabilidade e acessibilidade

como prioridades. O fato de

Optima e Sorento terem sido

considerados 'Top Safety Pick'

pelo Insurance Institute for

Highway Safety (IIHS) foi um

fator importante para estarem

na cobiçada lista de somente

15 veículos premiados. Outrós
.

critérios considerados foram

desempenho, qualidade do

interior, design exterior, itens

propícios para a farnflla e

tecnologia.

"Como design arrojado e valor

já não são mais mutuamente

excludentes, o Óptima e o

Sorento mudaram a forma

como muitos consumidores

pensam sobre carros de

familia", disse Michael

Sprague, vice-presidente de.
marketing e comunicação da

Kia Motors America (KMA).
"Esse reconhecimento das duas

fontes líderes nos segmentos
familiar e automotivo - a revista

Parents e o site Edmunds.

com - reforçam o porquê esses

dois veículos Kia estão entre

os nossos produtos mais

vendidos e mais tarnflias estão
considerando um Kia pela
primeira vez".

Este é o quinto ano que
editores da revista Parents e

especialistas em automóveis
do Edmunds.com colaboram

em nomear os 'Melhores

Carros Familiares'. Centenas de

veículos são avaliados ao longo
do processo de escolha, e os

linha Kia. "A Kia se reinventou

ao longo dos últimos anos,
e o belo sedã Optima é uma

parte grande dessa revolução",
disse Scott Oldham, editor

chefe do Edmunds.com. "Tanto

proprietários que dirigem esses

carros também são consultados

previamente para chegar à

nomeação dos vencedores.

"Comprar um carro novo é uma

decisão grande para uma

famflia. Nosso guia torna

esse processo
mais fácil", disse

Dana Points,
editora-chefe da

revista Parents.

"O Optima e o

Sorento entraram

em nossa lista

.
porque são

seguros e acessíveis,
além de terem itens

inteligentes e favoráveis à

tamílla, que deixam filhos e pais
felizes".

Embora ambos os veículos sejam
campeões de vendas, o Optima
é considerado a atração da

no interior quanto no

exterior, o Optima passa a

sensação de custar mais do

que o dobro de seu verdadeiro

preço. Adicione a isso um

interior espaçoso, motorização
eficiente e excelente garantia,
e é fácil recomendá-lo para as

famflias".

.
,

20° ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE ARAXA
.

.

Evento prestou homenagem a Ferdinand Porsche, criador do modelo 911
..

Brasinca 4200 GT

Chevrolet Opala foi um dos poucos nacionais presentes em Araxá

BMWCS1973

Maxwel/1917

FerrJinand Porsche, falecido em abril, foi homenageado durante o encontro La Licorne 1939

Mercedes-Benz 280 SE 1970

Encontro de antigos de Araxá, considerado o mais importante do país

Volkswagen Kombi Camper
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207 Sw Xr 1.4

2011�- Branca - Flex - 36.000 Km - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro, CD Player
+ Controle no Volante.SX4 2.0 MT

Espetacular!
o KM - Prata - Gásolina - 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.

Corsa Classic 1.0
.

18.800,00
2006 - Prata - Gasolina - 72.000 Km - Aquecimento, Desembaçador
Traseiro, Travas Elétricas, Alarme, CD Player,

TR4 2.0 AT 4x2

Fora de série!
o KM - Prata Rhodium - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Retrovisóres Elétricos, Limpador e

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

Sentra S Aut. 2.0

39.800,00
2008 - Preto - Gasolina - 69.000 Km :. Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, . Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos,
Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Bancos em Couro, CD
Player, Câmbio Automático, Piloto Automático, Freios ABS, AirBag Duplo.

.

, ..'

1 Il/lauyo
'

.

"

-

I' Rua Angelo �éhiochet, ao Cenlro. Carros NaCIO�als e Impo�tados. t:
,

473275.1132 Fax: 47 3275,1132
Novos e Semi-novos Revisados ........, _ ,

'
. Jaraguá do Sul SC"

.

'
,

,�
.

�

� "

Processo
Seletivo

SENAC 2012/2

I
I
I
I

L . __ ._.

(urso de Graduação Tecnológica senac

II'GESTÃODA
TECNOLOGIA
DA INFORMACÃO

,

FACULDADE DE TECNOLOGIA
SENAC JARAGUÁDO'SUL

Rua dos Imigrantes, 410
Vila Rau- (47) 3275-8400

jaraguadosul@sc.senac.br
Noturno
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Grand Vitara 2.0
AT 4x2

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

üesemcaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Freios
ABS, Air Bag Duplo, Cd Player, Computador de Bordo, Câmbio
Automático.

Jetta 2.5
Triptronic

47.000,00
2008 - Preto - Gasolina - 58.000 Km - Ar-condicionado Digital, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos,
Desernbaçaoor Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Bancos
em Couro, Cd Player, Computador de Bordo, Piloto Automático, Câmbio
Automático, Freios Abs, Air Bag Duplo, Teto Solar.

-

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

O SEDÃ QUE EVOWIU.

I
A PARTIR DE R$

52.800
cóo:: E.221- A Vista

126 cv de potência.
Câmbio 6 marchas,

Air Bag duplo.
Computadbr de ,botdo.

Direçâo hidrá..lli1iak
Ar condidonado.

Trio elétrico e Rodas de liga leve.

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

Sal. Camboriú: 47 3360-9777

Slumenau (Loja Centro): 473236-8000
Slumenau (Loja SR): 473323-7171

Preço válido até 30106/12 ou término do estoque, o Que ocorrer primeiro. para Cerato cód.: E,221 e Picanto cód.: J.318, para pagamento à vista,

Frete no valor de R$1,800,00 não incluso. Estoque de 5 unidades para Cerato e 5 unidades para Picanto. G<lrantiiLde 5 anos ou 100 mil kilômetros,
o Que ocorrer primeiro, para cobertura básica. Fotos ilustrativas,

A PARTIR OE RS

38.900
cód.: J.318 - À vista

Potência de 80 cv (et,)
e 77 cv (gas), Air Bag
duplo, 'Frio elétricO.
Ibdl�dor Eco �tiviJ)g;
€liilve tipo canive�e,
Rodas de liga leve e

Direção elétrica.

Joinville (Show Room): 47 3435-0885

Joinville: 47 3435-3595

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

Power imports
www.powerimports.com.b�

Cinto de segurança salva vidas.

Imagens meramente ilustratiyos. A promoção Mês do IPI ZERO é uma pnomoção dos concessionários Strosbourg. Peugeot 207 HB XR l.4L Flex, 3 portas, na cor vermelho Aden, ano/modelo 11/12. Preço público sugerido poro vendo à

visto a partir de RS 29.990,00 com frete incluso e IPI zero, 05 unidades no estoque. Peugeot Hoqqcr X-line 1.4 Flex, pintura sólido, ano/modelo 11/12, consulte o preço público sugerido com IPI zero e com frete incluso. Peugeot 408Allure

2.0 mecânico, oirbog, freios ABS, ar-condicionado, direção hidráulico, vidros e trovas elétricas, ano/modelo 11/12, preço público sugerido para vendo à vista com IPI zero a partir de RS 53.500,00. Novo Peugeot 308 Active, ar, direção,
vidros e travos elétricos, ano/modelo 12/12. Preço público sugerido para venda à visto a partir de RS 51.990,00 com frete incluso e IPI reduzido, 02 unidades no 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 poro 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 o Rede de

Concessionárias Peugeot participantes, ligue para 0800 703 2424 ou acesse www.peugeot.com.br. Faça revisões em seu veículo regularmente.
Chapecó(49) 3361-1500

Itajaí (47) 3344-7000

Rio do Sul (47) 3522-0686

Jaraguá do Sul (47) 3274-1900

R. Reinoldo Rau, 414

Blumenau (47) 3331-4500
Brusque(47) 3355-4500

Caçador (49) 3561-3400 PEUGEOT
MOTION & EMOTION

De segundo o SExto, dos 8h às 18h30. Sábados, dos 9h às 13h.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUARTA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2012 I NEGÓCIOSI 5

;

NA u MOND� O IPI E RE
..
DUZIDO Iim

E AS TAXAS SAO IMBATI EIS. I!IIY
CITROEN
�IRCROSS 2012

AVENTURA DE VERDADE

�
POR R$49.990'

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

.��
clTRoEn

CITROEN C3 PICASSO 2�
/II. I'iIIINI:xFAIN IDO �INID

�
POR R$34.990'

ou ENTRADA+

",·48XR$399

�
POR R$ 44.990'

-
-

KM 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

LlNHAC3 3 x R$ 89,00 3 x R$153,00 3 x R$161,00 3xR$153,00 3xR$153,00

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

1-Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên AirCross GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 49.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% + 30

parcelas com taxa 0% a.m (válida para modelos 2012) + IOF. Citroén 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$ 44.990,00 e COC 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: Citroên C3 GLX Okm. Benefício não pode ser convertido em F
. - ,

I I t
espécie. Ofertas. válidas até 30/06/2012 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. aça revlsoes em seu velcu o regu armen e.

I
,I
)

j
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• NA Apliques contrata auxiliar de produção
feminino. Interessadas enviar curriculum
para napliques@gmail.com ou entrar em

contato pelo fone 3054-0058

• Cuida - se de idosos a qualquer período
do dia ou local. Tr: 9101-1271

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

• Contrata-se Vendedor Externo
Interessados deixar curriculun na Extinsul
ou ligar 3275-2205.

• Contrata-se Vendedoras. Paga-se bem.
Interessadas fazer contato pelos fones
3372.Q013 - 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/ 9152-4375

• Ofereço-me para trabalhar como

carpinteiro. Tenho experiência. 8435-
5023/ 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: 3371-2946/ 9216-4866

• Disk Frete em geral, caminhão Baú com

capacidade de 4000 k. Tr: 8406-2183/
3276-2100

• 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: 337O.Q983 /
9927-3117

• Vendo carrinho de bebe, para menino, na

cor azul marinho com ursinhos, da marca
Angel, Valor a negociar. Tr: 3370-7160.

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

• Procura-se moça para dividir aluguel no

centro Tr: (47) 9606-7785

• Renda extra, Procura - se pessoas
dinâmicas e empreendedoras, maiores
18 anos para desenvolverem negocio
lucrativo.Trabalhando a partir de sua

casa. Aprenda a ganhar ate R$ 600 reais

(período parcial)ou acima de R$ 2000
mês período integral ,negocio próprio
c/ baixo investimento e alto retorno.

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

• carta de crédito contemplada
para compra de imóvel. Crédito

R$100.000,00. Entrada de

R$30.380,00 +135 parcelas de

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

9270-3638. e-mail: valdir@grupohb.net

• Vendo uma ovelha e um porco para
abate. Tr: 3370-4924

• Vendo uma carretinha de Tobata antiga
por R$ 300,00. Tr: 3371-7593.

• 1 televisor 29 polegadas Phillips, usada,
perfeito estado. R$ 350,00 Tr: 47-3054-

1351/9168-7441
• 1 televisor 24 polegadas Philips, usada,

perfeito estado. R$ 250,00. Tr: 47-3054-

1351/9168-7441
• llmpressora HD -400 Fotos e colorida.

R$150,00. Tr: 47-3054-1351/ 9168-
7441

• 1 Computador Windows 256 mhz, semi

novo, pouco uso, o/visor tela plana. R$
350,00. Tr: 47-3054-1351/ 9168-7441 .

• 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, c/ Bruno. Tr: (47)3055-0085
/3372-2772. Email: brunorosa90@
hotmail.com

• Vendo monitor LCD 1.5 polegadas LG. R$
100,00. Tr:8433-7261

• Vendo câmera digital Sony W55 + cartão
de 2 g. R$ 120,00. Tr: 8433-7261

• 1 Bicicleta adulto fix azul semi nova

perfeito estado. R$ 200,00. Tr: 47-3054-

1351/9168-7441
• 1 Bicicleta de criança píx, azul, blomm.

R$140,00. Tr: 47-3054-1351/ 9168-
7441. 1 Helicóptero de brinquedo a pilha
que voa, novo. R$ 150,00.Tr: 47-3054-

1351/9168-7441.. 1 Chopeira luz

plástica. R$ 50,00. Tr: 47-3054-1351/
9168-7441.

• 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

oxíacstüêníca. 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/ 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 Split 60.000 btus. R$
2500,00. Tr: 8402-5923

• Vendo uma empilhadeira manual 1,60
de alt. 500 k. R$ 1200,00 e também
vendo um compressor de ar trifásico
15 BR/200 L profissional Bravo. R$
2200,00.Tr:3276-2000 /8464-2080

• Vende-se mercado no bairro São Luis,
equipamento completo, incluindo

açougue. Valor a negociar, tratar:

33760082/ 91688116

• Vende - se padaria e mercearia em

Schroeder. Tr: 3275-0697.

• Vendo Loja Papelaria e Presentes,
estabelecida a 27 anos no centro de
Joinville. Motivo: Aposentadoria. R$ 130

mil. Tr:( 47)9995-8465

• Vendo Apartamento c/ 1 suíte + 1 quarto,
ambos mobiliados, exceto cama Box.
Sala de Estar/Jantar integradas, sacada

c/ Churrasqueira, 1 bwc social, 1 vaga de
garagem, Cozinha/Lavanderia mobiliadas.

Área totat 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$
1200,00. Tr: 9134-5434. Rua Emma R.

Bartel, 121 - Baipendi.

• Apartamento c/ suíte + 1 quarto, sacada

c/ churrasqueira, cozinha mobiliada.
R$ 149.000,00 (liberado para financi. e

FGTS). Tr: 9159-9733. Creci ,14482.

• VENDE-SE Apartamento 304 no

Residencial Mont Verrnont, 1 suíte + 1
.

quarto e demais dep. 1 vaga de garagem.
No Czerniewiéz. R$210.000,00. Tratar
9979-0650 com Clesio.

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

financi. 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 privo+garagern
R$125.000,00 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) c/ área de serviço,
sacada c/churrasqueira, sala de estar,
cozinha, bwc, 3 dormitórios, garagem,
área de festas, playground, Apto 142.
Área privativa: 63,37 rn-, Área comum:

7,05 rn-, garagem: 11,50 m2. R$
145.000,00. Tr: (47) 9905 8809 ou

(47) 3275 2423

• Vendo Apto no Residencial Ilha Bela na

R: Leopoldo João Grubba, Centenário

(próximo ao DG da WEG) Sala de estar/
copa integrada, sacada o/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)
32752423

• 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.

• Vendo um Apartamento Ed. Transatlântico
em Piçarras. 10 Andar, mobiliado. R$
550.000,00. Tr: 3371-1403/8414-1898

• 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 ltajuba 65 mP c/
suíte, aceita carro. Tr: 8448-8644

• Vende-se casa em Schroeder por R$
125.000,00 com 50 mP, aceita - se

financiamento habitacional, tratar no fone:

(47) 9977-9550/9989-6049
• Vende - se casa Nova 100m2 no Rrenze

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

• casa Nova com 135 m2, terreno 390 m2•

Porcelanato, água quente, laje inclinada,
moderna próx, Unerj,lRau. R$ 275 mil.
8443-3633

• Vendo uma casa com 130 mP toda

murada, na Rua Irmão Leandro, Trfa
Martins (livre de enchente). R$ preço a

negociar. Tr: 9112-3311.

• Vendo sobrado nos fundos e casa na

frente, todo murado de alumínio, 300 m2,
toda de material no Bairro João Pessoa.
Tr: 9196-0!;l55/ 9616-3092 com Cleni e

Jandir. Valor a combinar/ troca com casa

ou chácara em Curitiba.

• Vendo 2 casas de alvenaria em Joinville

escriturada, rua calçada, ótimo local,
terreno com 300 mP. R$: 120.000,00.
Aceito veiculo com 50% do valor ou

terreno. Tr: 3273-7644 /8812-7170
• Vendo uma casa de alvenaria no Jgua

84, 130 rilP, 4 quartos, sala, cozinha,
garagem para 2 carros e demais

dependencias. R$ 70.000,00. Tr: 3371-
8885 ou 8400-2172 (não é liberado

para fínancíarnentos) .aceita-se carro ou

propostas.

• Vendo uma chácara de 50.000,00 mP
com nascente, cachoeira, plaino pronto
para construir. R$ 110.000,00. Tr: 3376-
0726.

• Vende-se uma locadora com ótima
clientela, ponto de funcionamento a

13 anos, mais de 3000 DVDs entre

lançamentos e catálogos. Preço
imperdível/aceito carro no negócio Tr:
9631-2588

• Aluga-se 2 sala comercial no centro de

Corupá 60 mP cada, sobre loja. Tr: no

horário comercial. 3375-1004

• Aluga se sala comercial em Guaramirim
com 18 mP, ótima localização. Tr: 3373-
1900

.

• Aluga-se galpão com 200 mP, na Rua
Cristiane Zerbim, 240. Rio Hem Schroeder
3374-1488/8861-9108.

• Vende-se um petshop completo, com

consultório veterinário, banho/tosa e

venda de animais. Tr: 47 8492-7060

• Vende-se casa comercial Vila Nova,
terreno 20 x 50 próximo RBN, R$ 600
000,00 Tr: 3371-6623

• Alugo sala comercial 30 niP no centro,
prox. ao Museu Weg. R$ 450,00 mensal.
Tr: 3275-2264

• Alugo kitinete peça única, com 30 m na

Rua: Emesto Lessmann, 615. Vila lalau -

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

9976-5630/ 3635-4443.

• Alugo quartos. Tr: 3275-4315 com

Marlene.

• Alugo apto no Rau, com 2 quartos e

garagem coberta. R$ 545,00. Tr: 9993-
2131 com Sandra.

• Alugo quarto para pensionistas, Centro.
R$ 300,00 livre de água, luz e 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 ao Beira

Rio, contrato para 5 anos. Tr: 9102-1212
com Elzira.

• Vende - se Terreno Rua: Hilário
Floriani, em frente ao Edifício Moradas
da serrana João Planincheck, no Nova
Brasflia. 450 m2 (15 x 30 mt) Contato

pelo telefone 47 8818-3320

• Vende - se terreno na Vila Nova de
8.500 mP podendo ser desmembrado
em 5 partes - imóveis no alto com

vista privilegiada da cidade. Tr: 9102-
1212.

• Vende - se um terreno na Vila Nova,
de 6000.00 mP na rua lateral a 25
de Julho em frente ao 1.607, valor

negociável.Ir: 9102-1212.

• Terreno de 20 por 70 mts com casa

de 220 mts,sala e cozinha dois
banheiros 3 quartos e escritório,
tudo murado com portão eletrõnico,
jardim, garagem para 3 carros.Preço a

combinar. Tr: 9969-5540.

• Vende-se terreno na Ilha da Figueira
com 794 mP (doc. ok) c/ varias arvores

frutíferas, perto da escola, mercado,
Weg, parque aquático e a menos de 10
mino do Centro. Valor R$ 185.000,00
-tratarfones (11) 5560-1193/ 6657-
0940 direto com proprietário

• Vende - se terreno com 18.750 mP ,

ideal para loteamento com frente de
50 rnP situado na Rua Ano Bom, área
plana, em Corupá. Tr: 3375-2286 com

Roberto / 3375-1152 Rose depois das
21:00.

• Vende se Terreno com 10.680 rnt-, ideal

para loteamento, com frente 75 mt

situado na Rua Ano Bom em Corupá. Tr:
3375-2286 Roberto ou 3375-1152 com

Rose depois das 21:00.

• Vende - se terreno 2500 mP plaino no

Rio Cerro It. Valor a combinar. Tr: 3376-
0726

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

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

• Vende - se área de reflorestamento de
12 anos, já possui madeira quadrada,
área plana de 50.000 mP próxima a

Rio do Sut. R$ 3328-3560 ..

• Veflde - se terreno no centro de
Schroeder com 400 m2, prox. a.
prefeitura. Tr: 8800-8800

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

• Vendo 02 Terrenos no Champagnat -

R: Irmao Leão Magno (15,75 x24, 00

m) cada R$ 170 mil - tratar com Sergio
Cyrillo Bagattoli 9975-3940

• Grande oportunidade Vendo um lote
no perímetro urbano, com 21, 146 m2,
6 do centro de Jaragua, com escritura,
com casa alvenaria aprox. 80 mts com

água corrente e cachoeira, nascente,
lagoas de peixe. R$ 350.000,00. Aceita

proposta. Tr: 9118-5474/9662-0895
• Vende-se terreno na praia de Itajuba

R$ 30.000,00 escriturado, 300 m2. Tr:
8448-8644
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o Vende - se um terreno com casa

mista, na Rua Oscar Schneider - Barra

do Rio Cerro, R$ 110.000,00 aceito

propostas. Tr 9114-8095.

o Vende se um terreno 7.522 mt2 Rio

Cerro. Ótimo pra construção de galpão.
Tr: 9654-2206.

o 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

o Vendo terreno 368,40m2 com 22,80
de frente, matricula n° 61,445 pode
ser financiado. Rua Henrique Fuck
n° 182, (lateral da Roberto Seidel),
bairro Seminário, Corupá SC. Valor

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

o Vendo um terreno na Rua da Unerj,
aprox. 400 m2• Tr: 9922-1577

o Vendo terreno com 739 m2 com
. escritura no Amizade. R$ 70.000,00

pronto para construir. Tr: 3371-3571/
9648-9399

o 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

OPORTUNIDADE
o Compro carros e Motos de todas as

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

atraso, ou já apreendido. Tr: (47) 9696-

3566.

o Troque seu volante que esta velho

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

o Vende - se Celta vermelho 2010

completo 4 portas. Tr: 9962-3747 com

José.

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

1061/9163-8894. Com Almir.

o Vendo um Gol2 portas, ano 2004. R$
14.000,00. Tr: 9163-8894/3084-1061

o Vendo Gol G3, 2 portas, completo,
confortline, ano 2000, motor 8 v, 2.0. R$
a negociar. Tr: 9962-3584 (Obs: carro

quitada e documentos em dia).

o Vende - se Vectra 2007 Elegance, cinza

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

o Vendo um corsa super 97, branco 2

portas com ar cond, R$ 11.500,00. Tr:

8425-6491/3273-2098.
o Vendo uma Blazer completa - GNV. R$

16.000,00. Tr: 3371-6968

o 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)

o 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.

o 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.

o Vendo GM Prisma Maxx 1,4 2008, Prata,
top de linha, rodas de liga, som e outros

acessórios. R$ 24.800,00. Contato:
9102-9162 ou 3370-1155 com Rafael

o 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.

o 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.

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

o 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

o Vendo um Corsa Wind, ano 99, vermelho,
4 p. revisões de R$ 1900,00 reais, 4

pneus novos. R$ 11500,00 sem troca. Tr:
3371-1634

o Vendo um Astra sedan 2000, prata,
completo, ótimo estado de conservação,
4 pneus novos. R$ 17.500,00. Tr: 9114-

4135 c/ Maicon

o Vendo um Corsa Wind, 96, preto, carro

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

o Vende - se Peugeot 206 1.0 16 válvulas

gasolina, 2005, vermelho ar cond, vidro

ele/ trava manual insufilm, mp3, etc. R$
15.500,00. 33n-1634.

o Vende '-s e Peugeot 2007, xr Sport 1,4

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

9966-4909.

o Vende - se um Peugeot 206, ano

2003 completo, 2 portas, manual,
chave reserva, bem conservado. R$
15.900,00. Tr: 3275-3538/9931-9410.

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

elétricos,Volante com regulagem de

altura,Controle som no volante, IPVA

pago.Sem troca. R$ 16.000,00. Tr:

8410-0000 Fabio.

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

o Vendo Renault 2006, 1.6 privilége
sedam - air bag, som ... Etc.(carro
particular, baixa km) R$ 20.000,00. Tr:
3397-2050

WOLKSWAGEN
o Vende se Gol, g3, completo, prata, ótimo

estado de conservação. R$ 16.500,00.
Tr: 3370-7994/9916-9619

o Vendo novo Gol g5 total flex 2012, 4

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

entrada, 60x R$ 775,00

o 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.

o 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: 9172.5331/32761265
Thiago

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

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

o Vende - se G3 1.0 completo, com ar

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

3273-7644/88127170/7813-4785.
o Vende -se saveiro super surf

2004/2004 G3 prata completa em ótimo

estado, 2 °

dono, 24.500.00 Geferson

9104-0938

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

o Vendo Gol 92 a álcool, motor CHT, todo

original, único dono. R$ 7.500,00. Tr:

8856-7660/3276-0264
o Vendo um gol ano e modelo 2006, 1.0

com ar cond, trava e alarme, 4 portas. R$
;21.000,00. Tr: 9921-9163.

o 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, IPVA 2012
totalmente pago. Fone 3032-1400.

o 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

o 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

o 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. �one 3032-1400.

o Novo uno vlvace 2011 4 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.

o 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.

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

9992-4000

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

o Fiat Strada 2007 fire flex

R$21.200,00. Tel: 3373-4131

o 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.

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

o Vende - se Idea Adventure 1.8/
Flex - 2007-Completo- vermelho. R$
29.000,00. Tr: 8836-3982

o 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

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

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

MOTOCICLETA
o Vendo Yamaha XT 600, ano 2004,

azul. Em ótimo estado com manual
e chave reserva. R$ 12.500,00. Tr:

9926-1717

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

o Moto xr 200 branca ano 99 modelo

2000, Ed rua ou trilha documentação
em dia, ótimo estado de conservação
R$ 5000,00 'Ir: 8452-0178. Com
Marcos.

o Moto Honda vb 300r 2010 com

3800 km originallPVA 2012/2013
"pago. Moto estado nova, sem troca

R$ 9800,00. Tr: 47 9138-9592 c/
Rodrigo.

o 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 8859c9378

após 18 horas.

o Vende-se moto Prima Kasinski 150

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

o Ford Fiesta, ano 99', 4 portas, cor azul,
R$ 8.590,00: Tr: 3370-1161.

o Ford/KA GL - Ano 2000, Branco,
gasolina, roda de liga leve e tapete
de alumínio. Lic. 2012 pago.
R$11.500,00. Fone: 9126-9853

o Vendo Ford Focus 1.6, 2004 sedam,
completo. R$ 21.900,00. Tr: 3372-'

0665/ 3372-0028.

o ECOSPORT FREESTYLE 1.6 FLEX

2012, COMPLETA R$ 46.990,00,
estado de zero, entrada em até 10 x

sem juros no cartão de crédito + 60
x fixas, viabilizamos troca, IPVA 2012
totalmente pago. Fone 3032-1400.

• FIESTA HATCH 4 PORTAS COMPLETO

2012, R$ 25.990,00, metálico, estado

de zero, 60 x de R$ 720,00, ou entrada
em até 10 x sem juros no cartão de

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

• FI ESTA SEDAN 1.64 PORTAS
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.

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

• Vendo Fiesta 98 1.0 básico, motor

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

3370-6910/ 8816-4437.

o Vende-se Ford Ka preto -1.0,
flex 2009,com ar condicionado,
totalmente revisado e emplaçado. R$
21.000,00. Tr: 9936-0243.

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

o Eco Sport 2009, completa com 20 mil

kl rodados. R$ 9121-8633

o Ford Ranger XLT Limited 4x4, diesel
3.0 eletrônico, 2008, completa (air
bag, abs, santo Antônio, estribos

capota marítima, protetor de

caçamba, trava elétrica no tampão
traseiro e demais opcionais da

Limited. Estudo troca veículo de

menor valor. R$ 60.000,00. Tr: 47

9138-9592 .

.. y

• Vendo F 4000, ano 75, bem

conservada. R$ 20.000,00. Tr: 8856-

7660 / 3276-0264 a noite.

o Vendo Honda Civic 2010, Ixl, banco de

couro, único dono. R$ 53.000,00. Tr:

8402-5923.

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

o Vendo capota de fibra para Ford Curie
modelo alta, (1,40 m altura interior). Semi

- nova. R$15oo,00. Tr: 8422-1926.

• Vendo som automotivo, sub Pioneer 12

polegadas 160 rms, caixa dutada, 4 69

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

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

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

9943-4172

o Vendo carreta Random ,LS Graneleira

2002, trucada. Com pneus em ótimo
estado. R$ 45.000,00. Tr: 3276-0264 a

noite / 8856-7660.

o Vendo uma caixa dutada com 2 Subs
Bravox 400 RMS mais 2 par de meia nove

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

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

o 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

• Vendo um Hyundai 130 cor prata, ano

2011, completo, com cambio automático
e ar digital, 8 air bag. Tr: 9609-1179.

o Vende-se Santana 2001, 2.0, 4 portas,
completo (vidro elétrico, direção, ar e

alarme) em ótimo estado de conservação.
Valor: R$ 16.500,00. Tr: 9973.1420
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CARROS OKM
A PRONTA ENTREGA

DE NOVOS E SEM/NOVOS EMMENDQ

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

• Aviso sonoro de faróis ligados

Corsa Hatch Maxx 1.4 2012 �

Taxade0,99%a.m. 48x R$ 369
Entrada de R$15.190

TaxadeQ99%a.rn"
48xR$299
Entrada de

R$14.199

Celta LS 2012 �

Taxa de 0,81%a.m. 48x R$ 290
Entrada de R$1'.990

• Desembaçador do vidro traseiro
• Ar quente • Para-choque oa cor do véíCl.do

SEMINOVOS
COM GARANTIA TOTAL CHEVROLET

<'

CO�DIÇÕES ESPECIAIS DE FINANCIAMENTO,
VEICULOS TOTALMENTE REVISADOS
EXCELENTE PROCEDÊNCIA
TAXAS ESPECIAIS

GMAC Faça revisões em seu ve.ículo regularmente CONTE COMIGOt � �
•

ON\E

�

EM TODA A REDE DE CONCESS_IONÁRIAS CHEVROLET I CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO SITE: WWW.CHEVROLET.COM.BR/OFERTAS

Celta LS 1.0, 2 porias, Flsxpower (config R9A), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de RS 22.290,00 ou através de plano de financiamento 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 financiado de RS 25.901,09. 'Agência Autoinforme/Molicar - Dezembro/2011. Corsa Maxx Halch 1.4: 4 porias, 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 financiamento com 52,42% de entrada (R$ 15.190,00), 48 prestações mensais de R$ 368,74 com taxa de 0,99% a.rn, CET 18,27% a.a.,
valor lotai financiado de R$ 32.889,74. Classic LS 1.0, Flexpower, (config R6R), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 24.390,00 ou através de plano de financiamento com 55,95% de entrada (R$
14.199,00),48 prestações mensais de R$ 298,98 com taxa de 0,99% a.m, CET 19,47% a.a., valor total financiado de R$ 28.550,04. Ofertas válidas para o periodo de 20 a 24 de junho de 2012 no Eslado de Santa Catarina, para
veiculas Chevrolet O km adquiridos nas Concessionárias Chevrolet. Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidade de venda dlrela da fábrica, taxistas e produtores rurais. Consulte condições em sua concessionária
Chevrolet. Os veiculas Chevrotet estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por Veiculas Automolores. www.chevrolet.com.br-SAC: 08007024200. Duvidaria GMAC - 0800 722 6022.
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Juventus

Atletas comentam suas expectativas
Paulinho, Galvão e

Alemão partilham da
mesma opinião sobre
o grupo formado

para buscar o acesso

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

Henrique Porto

Quanto mais se aproxima o

início do Campeonato Ca
tarinense, maior é a expectativa
dos jogadores do Juventus em fa
zer urn bom papel. O otimismo é
visível para aqueles que acompa
nham o dia a dia da equipe patro
cinada por O Correio do Povo. Na
tarde de ontem ouvimos três atle
tas do grupo, que apresentaram
discursos semelhantes, mostran
do urn pouco do entrosamento
que deverá ser visto em campo.

Titular absoluto no ano passa-

Bicicross

Liderança
Os representantes de Iaraguá
do Sul conquistaram bons re

sultados na segunda etapa do

Campeonato Catarinense de
.

Bicicross, realizado no fim de

semana, -na pista do Parque
Malwee. Foram oito os títulos
de campeão, oito de vice e

seis de terceiro lugar. Com a

pontuação obtida nas provas,
a equipe jaraguaense segue
em primeiro na classificação
geral da competição.

do, o polivalente Paulinho acredita

que o atual plantel tem urna con

dição diferenciada, pela mistura de

jogadores experientes com atletas
da base. ''A estrutura que estamos

encontrando fora de campo tam

bém é melhor e penso que atual
mente temos urn grupo de atletas
mais forte", analisa. ''A expectativa
é grande e esperamos iniciar esta

campanha com urna vitória" .

O meia Edson Galvão, presente
no grupo que conquistou o acesso

em 2009, também avalia que a

atual equipe tem urn nível técnico

superior e está confiante. "Sabe
mos que teremos urna competi
ção difícil pela frente, mas tam

bém sabemos do nosso potencial
enquanto grupo e certamente ire
mos buscar o acesso, assirri como

em 2009", afirma. "Na estreia sem

pre tem aquele friozinho na bar

riga e convidamos a torcida para
comparecer e nos ajudar a buscar
os três pontos".

Futebol

Bom de Bola
A Coordenadoria de Eventos
Escolares e Comunitários da
FME reagendou as finais do

naipe masculino do Campeo
nato Escolar de Futebol para
a próxima sexta-feira, dia 29,
na Vila Lalau. Os jogos, que
deveriam ter ocorrido na se

mana passada, mas foram in
viabilizados devido às chuvas,
ínícíam às 13h15. Evangélico
Anna Nagel, Homago e Maria
Salai seguem na disputa.

)lMMITORRES/BARULHO DE MOTOR

VELOCIDADE Dupla Schwari7/Deucher foi a mais
rápida nas 100 Milhas de São Bento do Sul

CONVITE Paulinho e Alemão chamam a torcida
para domingo, no jogo que mudou para às 15h30

Basquete
Sub1S invicto
O basquete feminino de Iara
guá do Sul realizou uma série
de jogos no fim de semana,
com suas equipes sub 15 e

subl7. As partidas foram
válidas pelo Campeonato
Catarinense. Longe de casa,
as meninas do sub 17 vence

ram Chapecó (62 a 53), mas

perderarri para Porto União
(53 a 35). Em casa, as invictas
do sub15 venceram a Fucas,
de Florianópolis, por 87 a 8.

Liga Norte

Novavitória
A Menegotti Metalúrgicas
conquistou sua terceira vitó
ria na Liga Norte de Basquete
(LNB). Foi no domingo, no

ginásio da Duas Rodas, sobre
o vice-líder ABC/Camboriu,
por 67 a 49. O resultado deixa
os jaraguaenses na quinta
colocação, com três vitórias e

uma derrota, Na próxima ro

dada, a equipe encara o Our
Team (8°). Será no dia 1 0, às
15h, em Balneário Camboriú.

Automobilismo

II
#

m·��GuA'rP
" �

O novato Alemão, considera

que o grupo está forte e têm con

seguido manter urn bom entrosa

mento. "No primeiro jogo treino

já deu para ver que temos quali
dade. Procuramos colocar a bola
no chão e jogar, sem medo. Agora
é acertar os últimos detalhes para
não sermos surpreendidos na es

treia", diz. "Queremos o título
_

do
turno e para isso precisamos ven

cer os jogos em casa", conclui.
Com a entrada do Concórdia

no Campeonato Brasileiro da
Série D,« tabela da Divisão Espe
cial sofreu algumas adequações.
Entre elas está a mudança do ho
rário nos jogos de domingo para
às 15h30.

Futsal

Em segundo
A equipe Colégio Evangélico
Jaraguá/FME, de futsal sub17
masculino, jogou o turno da
terceira fase do Campeonato
Catarinense em casa, no fim
de semana. Os jaraguaenses
empataram com Ibirama (2 li

2), venceram Caçador (5 a 3) e

foram superados por Joinville
(2 a 1). Agora, a equipe preci
sa de duas vitórias no returno

para garantir a classificação.
Os jogos serão em Joinville ..

Schwartzvence prova de cem milhas
Sem competir desde o ano

passado, o piloto jaraguaense
Thomas Schwartz conquistou
no fim de semana o título das
100 Milhas de São Bento do
SuL Schwartz, que ficou em

segundo no ano passado, agra
deceu a parceria de Samuel
Deucher, de Ituporanga, com

quem revezou na pilotagem.
"Deu tudo certo. O Samuel

iniciou a corrida e chegou a

andar em quarto, pois querí
amos poupar o equipamento.
Depois, assumi, conquistei a

primeira posição e andei rápi
do, para não dar chances aos

adversários", mforma.

Enquanto isso, outros pilo
tos da região se preparam para
a quarta etapa do Campeonato
Catarinense, marcada para As
curra nos dias 30 e 1°. A com

petição ficou interrompida por
alguns finais de semana, devi
do ao mal tempo, mas retorna

com força total. Na ocasião
também serão realizadas pro
vas em atraso da Copa Santa
Catarina. Por este motivo, são

aguardados mais de 70 pilotos,
entre eles Dirceu Rausis, que
se diz ansioso e otimista para
mais uma disputa. _

''A pausa entre corridas

sempre é um problema. Como
não ternos treino, buscamos
manter o ritmo através do kart
ou nos simuladores", conclui.

.Jaraguaense revezou

com Samuel Deucher
no volante, durante a

prova em São Bento.
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Ministério Público lança projeto para

melhofar o acesso de estudantes com

limitações físicas nas escolas. Unidades
·1

da regíão'dê'[araguá estão em adaptação

JARAGUÁ DO SUL

Nilson Antonio

OMinistério Público de
Santa Catarina lançou

no final de maio a campanha
"Acessibilidade nas Escolas".
O objetivo é promover o aces

so ao sistema educacional das

pessoas com limitações físi
'cas e aproximar a sociedade
do tema para que ajude na

fiscalização de ações voltadas
a garantir o direito de acesso

.-:: ..... às pessoas com deficiência ou

:... -rde mobilidade reduzida.
O promotor de Justiça Luís

Suzin Marini Júnior é o res

ponsável pela campanha, que
ainda está na primeira etapa.
Nessa fase, estão sendo divul

gados junto aos promotores
materiais sobre o assunto,
como as leis e normas que fa
lam sobre educação especial
e inclusiva e cartilhas com

manuais de acessibilidade

especial para escola para au

xiliá-los em possíveis ações
preventivas. "A população
ainda não pode visualizar na

prática o resultado das ações,
mas elas serão executadas",
afirma Júnior.

Em janeiro deste ano, um

projeto de certificação com

'1,1i;

estão em andamento.

A população ainda não pode
visualizar na prática o resultado das

ações, mas elas serão executadas.

Luís Suzin Marini Júnior,
promotor de Justiça

As secretarias de Educação dos de
mais munícípíos da região também se

adaptam às exigências que visam me

lhorar as condições de mobilidade dos
estudantes com limitações motoras nas

escolas.

• Guaramirim
Em Guaramirim, existem 23 estabe

lecimentos de ensino que atendem as

crianças da. creche ao 5° ano do ensino
fundamentalA Secretaria de Educação
Marlei Vacaro, afirma que as escolas nas

quais existem crianças portadoras de al

guma necessidade estão adaptadas para
recebê-las. "Sabemos que é uma lei e deve
ser cumprida e é umdever nosso deixar
o espaço em condição de uso", afirma.

A situação na região
Marlei conta que as demais unidades de
ensino, que não estão oferecendo condi

ções de acessibilidade, passam por me

lhorias a fim de oferecer condições que
garantam o direito à educação.

de ensino que atendem em torno de 1,87
.

mil crianças, desde o Centro de Educa-
ção Infantil ao nono ano. O Secretário" "

de Educação Lairton Müller revela que
existe uma escola adaptada para atender
um aluno, que precisa de um ambiente
com acessibilidade .

• Massaranduba
A secretária de Educação de Massaran

duba Elisia Kasprowicz Stein relata que as

escolas estão sendo adaptadas na medida
em que' recebem as crianças porta.poras
de alguma deficiência. ''As escolas novas

e as que passam por reformas já estamos
deixando acessíveis", afirma. No total,
existem 10 escolas no município.

• Schroeder
Em Schroeder, existem 13 unidades

de ensino que contemplam desde a cre

che até o 9° ano do ensino fundamen
tal. A secretária de Educação Armelinda
Schmidtt diz que praticamente todas
as escolas possuem crianças com defi
ciência e que todas as estruturas estão

adaptadas para atender as necessida
-des de cada uma.

'

.Corupá
Corupá possui três estabelecimentos

Entidade vai atender pessoas com deficiências
Com o propósito de integrar a pessoa

com deficiência ou mobilidade reduzi
da na sociedade, será criada essa se

mana a Associação de Apoio às Pessoas
com Deficiência e Mobilidade Reduzida
do Vale do Itapocu (Aped). A apresenta
ção da entidade para a comunidade será

.

no próximo domingo, às 10h, no Salão
Paroquial da Igreja Apóstolo Paulo, na

Vila Lenzi, em Jaraguá do Sul.
O objetivo da entidade é realizar

programas de qualificação profissional,
inserção no mercado de trabalho, con-

. vênios com empresas privadas que ofe

reçam benefícios e equipàmentos que
facilitem a acessibilidade e a locomoção
das pessoas com deficiência. Conforme

Mudanças que ajudaram na

socialização das crianças
Lucas Henrique Godóy Costa, 12 anos,

é aluno do quinto ano da Escola Munící- '

pal de Ensino Fundamental Anna Tõwe

Nagel, no bairro Água Verde, em Jaraguá
do Sul, e sofre de uma doença degenera
tiva. Conforme a mãe (foto acima com o

filho), Roselene de Godóy Pedro, o menino

começou a perder os movimentos quando
tinha cinco anos.

Na mesma escola, estuda a irmã de

Lucas, Laís Caroline, de nove élI!0�' Ela

frequenta a terceira série e tem o mesmo

problema do irmão. A perda da capacida
de motora da menina foi percebida há dois
anos. "Ainda bem que é uma escola adap
tada para eles", comenta a mãe. Ela diz

que a permanência das crianças nas aulas

regulares tem ajudado na socialização. "A

presença na escola favoreceu e melhorou o

relacionamento deles com as outras pesso
as fora da escola", observa dona Roselene.

A diretora da unidade, Eliane Maria Avi
da Silva, diz que há dez anos a escola busca
alternativas para garantir a acessibilidade.

"Nossa maior dificuldade é que temos de
fazer as adequações numa. estrutura cons

truída' há 25 anos, quando não havia preo
cupação com estas situações", observa,

Entre os 800 alunos do pré ao nono ano

da instituição, há 12 crianças especiais. Para

garantir a acessibilidade, a direção garan
tiu nas 19 salas as mudanças necessárias,
como por exemplo, a construção de ram

pas de acesso. Os demais espaços, como a

biblioteca, os banheiros e o ambiente tec

nológico passaram por adaptações para re

ceber todos os alunos com limitações.

Diretora
Eliane

diZ que a

escola se

adaptou às
necessidades
dos alunos

selos para identificar em que
nível de acessibilidade a es

cola está, foi lançado pelo go
verno estadual. As unidades

que tiverem os itens básicos
de acessibilidade vão rece

ber o selo bronze. Conforme
as melhorias neste sentido
forem sendo feitas, o selo
será de prata, até chegar ao

ouro. Este último será obtido

quando a escola atender to

dos os parâmetros e critérios"
da legislação nacional.

_ .

Na região do Vale do Itá���-��""-...;'j;-"--�-'·'
'e!

pocu, coordenada pela 24a
Gerência de Educação, há
127 estudantes com limita

ções físicas de mobilidade.
Eles estão em 31 escolas.
Conforme a gerente regional
de Educação, Lorita Zanotti

Karsten, as escolas estão to

das se adequando às neces

sidades desse público, con

siderado especial. "Várias
escolas devem passar por
reformas e farão as adequa
ções necessárias", assegurou.
"Hoje, algumas, como a Lau
ro Zimmermann, em Guara

mirim, estão projetadas para
receber reformas e a cons

trução de rampas de acesso",
relatou. As obras nesse local

a vice-presidente da associação Rosane contribuição de efetivos.
Massaia, com a criação da Aped, o movi- O primeiro trabalho da associação
menta está dando um grande passo na será de fazer o cadastro e inscrição de

conquista de benefícios aos deficientes. '

pessoas com deficiência ou mobilida
"Uma das nossas. propostas é garantir. de reduzida interessadas em participar
aos associados descontos em medica- da entidade. Posteriormente, será feita
mentos e materiais que utilizamos pe- a identificação das principais necessi
riodicamente", afirma. dades dos associados e a definição do

Para executar os trabalhos, a Aped plano de ações para curto e médio pra
pretende captar recursos com campa- zoo As pessoas interessadas em ajudar
nhas, eventos e doações recebidas de podem entrar em contato pelo telefone
pessoas físicas e jurídicas. Outra pos- 8473-5704, com a vice-presidente da en

_sibilidade que será priorizada é a de se tidade Rosane Massaia. Em Iaraguá do
tornar uma instituição de interesse pú- Sul existe a Associação Jaraguaense de
blico. Assim, poderá contar com apoios Deficientes Físicos e também foi criado
de recursos governamentais. Pi entidade esse ano o Conselho Municipal dos Di
não fará cobrança de mensalidade ou reitos das Pessoas com Deficiência .

COMANDANTE
Rosane

.Massaia,
vice-presidente

daAped, diz
'. que objetivo
da entidade
é promover
qôaJificação
profissional

Acessibilidade

Rede municipal de [araguá do Sul busca melhorias" Na rede municipal de ensino de Iara
guá do Sul, as escolas se adaptam à re

alidade dos estudantes com deficiências
de mobilidade. Estão matriculados 239
alunos que possuem alguma limitação
física. Eles estão em 29 escolas de ensino
fundamental e em 15 centros de educa

ção infantil.

Segundo a diretora admlnlstratíva e

financeira da Secretaria de Educação de

Jaraguá do Sul, Edilene Albus, todas as

escolas novas e as que passam por re

formas estão preparadas para receber os

alunos com deficiência. "Quando a ins

títuição faz a mátrfcula de uma criança
.

com alguma necessidade especial e não
está adaptada, são feitas às mudanças
necessárias para recebê-la", afirma.

Quando a instituição
faz a; matrícula de
uma criança com

necessidade especial
são fei't�s as mudánças,

rece�ê-la.,
ene :AJ.bus,

da,Secretaria
de Educação

'

AS aulas têm favorecido

para melhorar o

relacionamento com

as outras pessoas
fora da escola.

Roselene de Godóy
Pedro, mãe de Lucas

Conforme os dados apresentados pelo
Ministério Público Estadual, em maio,
existem 45 milhões de brasileiros com al

gum tipo de deficiência e em Santa Cata
rina são mais de um milhão de pessoas.
De acordo com o Censo 20l0'do IBGE, em

Iaraguá do Sul existem 27;927 pessoas com

algum tipo de deficiência física, intelectual
(mental) ou sensorial (auditiva e visual).
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Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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