
Desobediência ao decreto

Procon de [araguá
cobra da Canarinho

.Como a concessionária do transporte não reduziu os preços das passagens ontem,
conforme decreto emitido pela Prefeitura, o órgão de defesa do consumidor exigiu

que o cumprimento da medida seja realizado imediatamente.
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Política.
Chiodini ganha
poder no PMDB
Deputado jaraguaense é o novo
lider da bancada do partido na
Assembleia Legislativa de Se.
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Comando da PM
define prioridades .

Capitão Ricardo Ribeiro-quer
ações direcionadas ao combate
do tráfico de drogas e aumento

do efetivo na cidade. Página 17
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Diretoria

Acijs
Seguindo a tradição, na
última segunda-feira foi
reconduzida para mais um
ano de mandato a diretoria

presidida porMonika
Hufenussler Conrads,

Apesar de algumas trocas
de nomes, a diretoria

permanece praticamente a

mesma, com os seguintes
vice-presidentes:
• Sérgio Luiz Silva
Schwartz, Indústria;

• Regiane Rodrigues,
Comércio;

• Anselmo Luiz Jorge
Ramos, Serviços;

•Vicente Donini,
Comunidade;

• Paulo Luiz da Silva
Mattos, Jurídico
Legislativo;

• Moacyr Rogério Sens,
Desenvolvimento

Profissional;
• Luis FernandoMarcolla,
Meio-Ambiente;

• Leonir Zacarias de
Souza, Micro e Pequenas

.

Empresas;
• HeineWithoeft,
Segurança;

• GuilhermeVogel,
Núcleos Setoriais;

• StalimirVieira,
Comunicação;

• Diretor Secretário:
Betina Borchardt;

• Diretor Tesoureiro:

_

Hamilton Utpadel.
O Conselho Físcál terá
como titulares llário Bruch,
JoãoValmir deAmorim
e Iohelmyr Roberto
Kuczkowskí, e como
suplentes Paulo Henrique
Felicioni, Aldo Salai e
Paulo Roberto Schwarz.

Núcleos
Os 20 núcleos setoriais

Acijs/Apevi também
renovaram sua

coordenação pata 2013
com a substituição de
diversos nomes. O que não
muda é a continuidade
dos trabalhos, pois são
pessoas que já têm
atuação consistente nos
seus respectivos núcleos.
Atualmente, 24% das

empresas associadas
têm representante em
algum núcleo setorial.

.
'

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Hospital Jaraguá

www.ocponline.com.br
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US$ 114,130
US$ 1615,130OHospital e Maternidade Iaraguá comemora hoje 47 anos de serviços

prestados à comunidade. Neste período,
passou por diversas crises' e enfrentou
muitas dificuldades, mas sempre con

seguiu ir em frente e, no momento, atra
vessa um de seus períodos mais fecun-

dos, passando por uma ampliação que
equivale a construir praticamente um

hospital totalmente novo. E, novo não

apenas nas edificações, mas também na

proposta de trabalho que oferece para a

população. Parabéns .aos abnegados do
passado e também aos do presente.
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Ademir Izidoro
Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC,
S�M.aé.
�ARAGUA DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO N°: 22/2013
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERViÇOS DE
PEDREIRO E SERViÇOS GERAIS DE AUXILIAR
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 27/2/2013, das 7h30 às 11h30 e das
13h às 17h
DATA DA ABERTURA: 11/3/2013 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti, n° 478 - Jaraguá do Sul - SC ou no site: www.

samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047-
2106-9100

Finanças
O diretor-tesoureiro, HamiltonUtpadel,
apresentou resultados daAcijs no ano
de 2012, quando a entidade obteve uma
receita de R$ 2,4milhões, e um superávit
de R$ 258,5mil. Embora sendo amaior
fonte de receitas, asmensalidades
representaram 42,74% deste total,
perdendo espaço para as Soluções
Empresariais, que representaram 39,92%
em 2012 e que deverão continuar
crescendo. Desta forma, a entidade dá
uma resposta concreta ao seu objetivo
de apoiar os associados e isto está
sendo realizado através de atividades

-

que indiretamente geram receitas para
aAcijs. O superávit de 2011 já tinha sido
de R$ 246,9 mil e para 2013, as receitas
e despesas orçadas deverão resultar
em novo superávit de R$ 253,9 mil.
Com estes recursos a entidade

poderá fazer frente a investimentos

que estão programados.

LOTERIAS LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 872
01 - 02 - 04 - 05 - 06
07 - 09 - 10 - 12 - 13
14 - 17 - 18 - 22 - 23

QUINA
SORTEIO N° 3128
08 - 12 - 22 - 52 - 64

Plenária Acijs
Na próxima segunda- feira, a plenária Acijs/Apevi começa
uma nova fase de reuniões temáticas. No mês de abril,
o assunto será Gestão Financeira, iniciando com a

apresentação de Sergio Kuchenbecker, que deverá discorrer
sobre a realidade das finanças damunicipalidade-e planos
do novo governo na gestão financeira. A gestão financeira
de um ente público segue parâmetros muito diversos dos

que se conhece na administração de empresas privadas e,

por isto, é um tema instigante para levar a um choque de
realidades. Durante o mês, acontecerão mais três plenárias
abordando diferentes aspectos da Gestão Financeira.

75 anos
No dia 22 de junho, aAcijs comemora 75 anos de fundação
e para tanto está sendo preparada uma série de eventos.
Na plenária do último dia 25, o vice-presidente para
Assuntos da Comunicação, StalimirVieira, apresentou o

ícone que será estampado no material, alusivo à data'. Da
mesma forma, apresentou o conceito que será utilizado

pela entidade que é "O futuro passa por aqui". Para as

comemorações dos 75 anos, estão previstos recursos de R$
700 mil reais, que deverão ser captados em separado, não
saindo do caixa da entidade. O material produzido destaca
uma grande preocupação da entidade que é "O desafio de
crescer, preservando os valores e as vocações originais" .

••Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Está na hora de parceira e não de briga
1\ AutoViação Canarinho temumaboaoportunidade
rlde aproveitar essemomento em que a atual admí
nistração realiza ações para melhorar o atendimento
de transporte público e se tornar uma parceira da Pre
feitura nesses projetos de aperfeiçoamento do serviço.
Ela será urna das principais beneficiadas na execução
da tarefa que realiza com as medidas que estão sendo
tomadas, como a instalação dos corredores exclusivos
de ônibus e as melhorias dos pontos de passageiros.

Embora tenha todo o direito de contestar na Jus
tiçá a decisão do Executivo em revogar o aumento de
8% conferido pela administração anterior, se quiser
levar essa briga contra o município no campo judi-

deixou de informar os rendimentos dos anúncios pu
blicitários. Essa verba não foi declarada como receita.
Ou seja, a tabela fornecida não expressou a real situa

ção dos rendimentos. E com isso, a decisão de revogar
o aumento foi amparada numa decisão contábil.

Está na hora daAutoViação Canarinho aproveitar
esse novo perfil de administração pública e contribuir
com a equipe técnica formada na Prefeitura para aju
dar na elaboração de mecanismos que aperfeiçoem
o serviço. Com isso, a empresa poderá reconstruir a
sua posição como prestadora de serviço público e que
tem como principal missão atender os interesses da .

comunidade que atende.

A Prefeitura tomou essa

decisão amparada na tabela
de custos fornecida pela
própria companhia.

ciário, a Canarinho corre o risco de deixar a Imagem
negativa ainda,mais arranhada perante a sociedade.

A Prefeitura tomou essa decisão amparada na

tabela de custos fornecida pela própria companhia.
Segundo o prefeito Dieter Ianssen, a concessionária

Ponto de Vista
Raphael Rocha Lopes,
advogado e professor

Lições do absurdo
""Cm outro texto (Vaias sim - que
Lpode ser lido no: http://bacafa.
blogspot.com.br /20 11 / 11 /vaias
sim.html) mencionei o filósofo Vol
taire e sua famosa frase: "Posso não
concordar com uma palavrado que
dizes, mas defenderei até o último
instante teu direito de dizê-las".

Defendi, naquele texto, o di
reito às vaias em contraposição a

alguns políticos que simplesmente
reputaram - em episódios daquela
época - que isso é pura falta de edu

cação. Escrevi lá: "Ora, se podemos
aplaudir o que gostamos, por que .

não podemos vaiar o que não gos
tamos? As vaias nada mais são do

que as manifestações de repúdio
a determinados comportamen
tos ou ideias. São desconfortáveis?
Sim, são, sem dúvida. Mas quem
vive no mundo público, em espe
cial o político, deve saber assimilar
e aprender com as vaias. Podem,
as vaias, ter conotação puramente
político-partidária, sem conteúdo
construtivo ou de mérito? Podem,
sim, infelizmente. Entretanto, nes
tes casos, a pessoa vaiada deve ter

discernimento e postura suficientes
paranão cair no jogo."

Lembrei do assunto com a polê
mica envolvendo a blogueira cuba
naYoani Sánchez, que se autodefi
ne como "um pouco jornalista, um
pouco filóloga, muito ativista, não
dedicada integralmente à política,

-

uma soma de muitas tendências,
compromissada com a liberdade,
preocupada com os mais pobres;
uma pessoa transversal" (progra
ma RodaViva, da 1VCultura, desta

última segunda-feira. Foi surpreen-
. dente o comportamento de alguns
brasileiros com a sua vinda para
cá. Algumas pessoas simplesmente
não permitiram que abloqueirami
nistrasse suas palestras, chegando a

impedirqueamesmaacompanhas
se uma sessão de um documentário
e de, em outro momento, lançar
seu livro. Surpreende sobremanei
ra porque não faz, historicamente,
tanto tempo assim que lutávamos

por liberdade de expressão, jornais
livres e debate aberto e amplo.

_ Os "contra" a blogueira argu
mentam que ela não passa de uma

fraude, desmascarada no final do
ano passado pelo WIkileaks e por
um jornalista francês, alegando que
a enorme quantidade de seguido
res no Twitter é irreal, com muitos

perfis falsos, que tem estreitíssima

relação com o governo norte-ame

ricano e que não conseguiu provar
nada sobre um suposto sequestro
seguido de espancamento que so

freu em Cuba. Não quero discutir,
aqui, se Yoani Sánchez é uma farsa
ou não. Não quero, também, dizer
se as vaias são devidas ou indevidas.

Apenas gostaria que após as vaias se
desse vozparaque ela se defendesse
ou semanifestasse.Ou que a deixas
sem dizer o que tem a dizer para, se

discordassem, então a vaiarem.
A liberdade é uma via de mão

dupla, onde o argumento é a prin
cipal arma. As vaias e os aplausos
apenas uma parcela do jogo 00:
mocrático. Quem não sabe - ou

não quer - ouvir hoje, não poderá
reclamar amanhã.

Compartilhe a sua opinião. Escreva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de nomáximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

E você, O que levaria?
/\ cabei de ler a declaração de uma jornalista gaú
.l'\cha interpelada sobre o que levaria para viver
solitária numa ilha deserta. A resposta dela me fez
lembrar um estudo feito por psicólogos americanos
com jovens universitários. Foi dito aos jovens que
eles iriam a um grande supermercado e lá teriam que
escolher 15 itens, só 15, e com esses itens viver para o
resto da vida numa ilha deserta.A história imaginava
que os jovens seriam náufragos e cada um deles na
daria até uma praia deserta, cada um viveria na sua

ilha para o resto da vida e tendo que semanter com o

que escolhessem no supermercado. Todos coçaram a

cabeça e disseram que isso era impossível, impossí
vel viver "só" com 15 artigos de um supermercado de
60mil itens. Paciência. Teria que ser assim.

Iniciada procura pelos tais itens, logo depois de
terem escolhido os sete ou oito primeiros artigos,
todos começaram a pensar e levemente admitir

que de fato 15 artigos seriam capazes de mantê-los
bem vivos para o resto da vida. É claro que na lis- ,

ta não entraria nenhum supérfluo e que, magica
mente, terminado um artigo ele seria reposto, mas
sempre os mesmos. Todos terminaram descobrin
do que eramesmo possível viver e muito bem com

"tão pouco", mas nunca tinham pensado nisso.
A tal jornalista a que me referi, falando sobre

essa mesma hipótese, a
-

de viver sozinha numa

ilha, disse que levaria o básico e livros. Perfeito.
Mas o que é o básico? Nunca pensamos nisso, nós
que vivemos mergulhados no consumo insano e

querendo sempre e sempre mais, nada nos satis
faz. E aí está aberta a porta da insatisfação e da in
felicidade na vida. Ser feliz é estar bem com o que
temos no aqui e agora sem que isso signifique não
lutar por mais e melhor. Mas é viver sem gemidos
com o que temos. Quem faz isso? Nem o Papa...

Desilusão,
Diz um paspalho ao meu lado, - Ah, temos que

confiar na Justiça! Onde isso? Não no Brasil. No

Brasil, um calhorda do Mensalão é condenado a 39
anos pelo "supremo" e está solto, rindo,·brincando
com a vida e com a cara dos trouxas. Agora, nos
últimos dias, um psicopata pega (apenas) 33 anos

de condenação por duplo homicídio qualificado,
assassinato do pai e da madrasta, e sai rindo do

"tribunal", livre, lépido, com cara de sonso e "impu
ne"... Mas esperar o que de um povo analfabeto que
vota em analfabeto e comemora dez anos de atraso?

Canalhas
Os canalhas são burros e contraditórios. Di

zem-se contra as ditaduras e andaram jogando
pedras na blogueira cubanaYoani Sanchez, que vi
sitou o Brasil, acusando-a de ser contra o governo
criado por Fidel Castro, uma ditadura cruel. Esses

"pelegos" do atraso e da incoerência tinham que
ter sido pegados pela polícia, estranhamente fo
ram deixados livres. Muito estranho ... Eu os queria
a todos na minha delegacia, tenho um cafezinho
muito bom, da marca Ai, Ai, Ai ...

Falta dizer
O mercado dispõe agora de dispositivos eletrô

nicos, chips, chamados de Botão de Socorro para se

rem usados por mulheres cujos maridos lhes fizeram
severas ameaças. Usado, o chip toca numa central de

polícia. Mas não é de botão de socorro que precisam
muitas mulheres, é de vergonha na cara para mandar
pastar o vagabundo que num primeiro momento as

manda calar aboca ou lhes faz qualquer ameaça. Espe
rarpara ver é coisa demulherzinha sempersonalidade;
voumais longe, mulher quemerece o cara que tem...

Fale conosco

.�
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Juro Zero
Prefeito Dieter Janssen
(PP) participou ontem,
em Florianópolis, do .

Congresso Estadual de
Municípios, organizado
pela Pecam. Esteve com
o governadorRaimundo
Colombo (PSD) e assinou
amensagem direcionada à
Assembleia Legislativa, no
projeto de lei que institui
o Programa Juro Zero,
do Badesc. Devem ser

repassados R$ 350milhões
por meio da agência de
fomento, este ano. O limite
de crédito varia de acordo
com a capacidade de
endividamento de cada

município. Iaraguá
pode conseguir de R$ 15
milhões a R$ 20milhões,

Sinalização
Tramita na Câmara em

regime de urgência projeto
que autoriza aPrefeitura
a abrir reforço de crédito
especial no orçamento
do FundoMunicipal de
Turismo, no valor de
R$ 341 mil. O valor será
investido no projeto de

sinalização turística, sendo
que R$ 307mil foram
repassados pelo governo
federal e o restante é
dinheiro da Prefeitura.

Nova dinâmica
Já que o discurso que
venceu as eleições foi
o damudança, mudou
também o formato dos

projetos protocolados para
apreciação do Legislativo.
Estãomais práticos e de
fácil entendimento. E,
pelo menos os primeiros

I textos enviados à Câmara,
também trazemmais
detalhes das propostas;
os convênios são

protocolados já com o

plano de trabalho, diferente
do que acontecia antes.

Em Brasília
Assessor de projetos,
Antônio da Luz, embarca
para Brasília nesta

quinta-feira.Vai atrás
de informações sobre
importantes projetos que
tramitam no governo
federal. Um deles destina
R$ 57milhões para
pavimentação e obras
em vias estruturais
de Iaragua do Sul.

2106.1928 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

www.ocponline.com.br

Plenário
Patricia Moraes

UlDa arlDadilha

indesejável
Aorientação da coligação vencedora

das eleições municipaís de outubro

passado é de que se faça avaliação por
desempenho de toda equipe, incluin
do secretários, diretores, presidentes
de fundações, gerentes e outros comis

sionados, e com dois meses de governo
ainda é cedo para que se tire qualquer
conclusão. Porém, o que já se sabe é que
a permanência de alguns gratificados
da administração anterior está causan

do um certo mal estar em algumas áreas
da Prefeitura. Não somente pela ques
tão política, mas, principalmente, pela
dificuldade de se colocar o discurso da

mudança em prática quando o cenário

está repleto de 'velhas ideias'. Sem dúvi
da a experiência conta pontos na carrei
ra profissional, seja na iniciativa pública
ou privada, porém, os secretários não

podem cair na armadilha da depen
dência de seus subordinados, pois está
aí a fórmula da derrocada, seja em' qual
for o negócio. É preciso repensar certas

composições, talvez mesclando alguns
diretores antigos com gente nova. As

peças ainda estão se acomodando no

tabuleiro, mas o discurso do comodis- .

mo 'de que não é possível fazer' de al

guns escolhidos é um claro sintoma de

que manter o status quo em uma nova

configuração pode ser perigoso.

EDUARDO MONTECINO

Vereador fiscaliza
Vereador governista, Eugênio Iuraszek (PP), à esquerda, foi até o terminal
de ônibus no fim da tarde de ontem. Apesar da expectativa, a Canarinho
ainda não havia baixado o valor da passagem, frustrando os passageiros.
Iuraszek ainda conversou com o fiscal da.empresa, CirleiMarquardt, de
quem ouviu algumas sugestões para o transporte coletivo.

Agentes
Respondendo moção assinada pelo presidente
da Avevi, Valmor Pianezzer, a secretária de
Justiça e Cidadania, Ada de Luca, garantiu
que a falta de agentes penitenciários no
Estado será amenizada com a contratação
de 300 profissionais, através de concurso
público. Eles serão divididos conforme a

.necessidade de cada.penitenciária.

Táxi
Prefeitura de Massaranduba
abriu edital de concessão

para permissão do uso dos

pontos de táxi no município,
namodalidade concorrência.
A data marcada para
abertura das propostas é
o dia 20 de março.

Metas do
Samae
Segundo o presidente do

Samae, Ademir Izidoro (PP),
as perdas no sistema de
abastecimento de água tratada
chegam a 40% no município.
A meta é diminuir este índice

para 25% nos próximos seis
anos. ·Outrq grande projeto
é a construção de uma
nova estação central, com
capacidade para tratarmil
litros de água por segundo. O
custo da obra pode alcançar os
R$ 35 milhões.

ContenteS
Dois membros do primeiro
escalão de Dieter Janssen
(PP) andam especialmente
felizes. O diretor de Trânsito,
Luiz Rogério Kurnlehn, é um
que não esconde o entusiasmo.
"Voltei a viver, gosto de
trabalhos que envolvam a

comunidade", garante. Já
Ademir Izidoro, que cfiegou
a ser cotado como chefe de

gabinete, diz que hoje não
trocaria a presidência do
Samae por nenhuma outra
secretaria.

Abram alas
Ninguém passa por uma

campanha sem arranhões.

Porém, descartarMarcel
Salornon da composição
do governo é um erro,

principalmente do PT. Afinal,
o advogado, que nunca
ocupou um cargo público no

município, fez mais de 1.200
votos na eleição de outubro e

tem boa experiência política
atuando como assessor do

deputado estadual Dirceu
Dresch. Partido que quer
crescer precisa dar espaço para
novas lideranças.

Passaporte
em mãos
Prefeito de Corupá no quarto
mandato, Luiz Carlos Tamanini
(PMDB) passa o bastão para
o vice Loriano Rogério da
Costa (PSDB). A solenidade
de transferência de cargo
acontece nesta quinta-feira, às
15h. Tamanini, que também
preside aAgência Reguladora
Intermunicipal de Saneamento
em Santa Catarina, passará

. dez dias naAlemanha onde
conhecerá o sistema de coleta de
lixo e tratamento de resíduos .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocponline.com.br

Chiodini _- Existem as duas

possibilidades. Pela grandiosidade
do nosso partido, mais de 100 pre
feitos, o dobro-do segundo coloca
do, por ter nomes, eu defendo que
o PMDB tenha candidato a gover
nadorem2014. No entanto, nós te
mos uma parceria comRaimundo

Colombo, que tem prestigiado o

Pl\1DB. É uma decisão que passa
primeiro pelos 295municípios. São
dois passos, nós teremos a conven

ção para escolha da nova execu

tiva no dia 29 de julho deste ano;

e em julho de 2014 a convenção
eleitoral, que vai dizer quem serão

os candidatos, mas o resultado da

convenção deste ano jádáumnor

te paraOSencaminhamentos.

�

I

II
f

I
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Estive com ele e com uma comi
tiva da região e ele garantiu que
há prioridade para instalação da
coordenadoria em Iaraguã,

OCP - Na se!llana passada,
houve manifestação de comer

ciantes contra o decreto que
muda as regras do ICMS.Existe a

possibilidade de Raimundo Co
lombo recuar, já que o objetivo
da medida é justamente prote
ger a indústria catarínenset

Chiodini- Sempre existem
os dois lados da moeda. Nesta

questão, tem o lado que acaba

prejudicando diretamente os

comerciantes, o empresário da
micro e pequena empresa, que
são maioria na nossa economia.
Acontece que o governo também
tem os seusmotivos, como aque
da na arrecadação com as medi
das de desoneração. Nós temos
que chegar a um denominador
comum. A bancada do Pl\1DB
trabalha em uma proposta que
seja um meio termo, porque da
maneira que era também não era
o ideal, prejudicava quem pro
duzia no Estado. Acredito que. é

possível encontrar !JIIl consenso.

A tendência natural
é de que eu busque
a reeleição. Eu
simpatizo com

o trabalho de

deputado estadual.

OCP- Quais devem ser os

grandes temas debatidos naAs
sembleianeste ano?

Chiodini - A Assembleia vai
tratar das drogas com intensidade.
Abordar este assunto em toda sua

complexidade, usuário, segurança,
família, tratamento, não hápolítica
consolidada para isso. Além disso,
temos as questões de infraestrutu
ra do Estado e a possibilidade de

. amenizar as dificuldades através
do Pacto de Santa Catarina Santa
Catarina vai continuar crescendo,
mas se não oferecer infraestrutu
ra adequada, teremos problema,
aqui, porexemplo, aBR- 280, agora
parece quevai evoluir.

OCP- Este é um ano demui
ta articulação tendo em vista as

eleições de 2014. Que aposta fa
riai O PMDB continua apoian
do Raimundo Colombo em

uma aliança inédita com pp, ou
omaiorpartido do Estado lança
candidato próprio?

Visibilidade

Chiodinina

liderança
doPMDB

Mais jovem deputado do Estado, jaraguaense
assume comando damaior bancada daAL

ARQUIVOOCP

JARAGUÁ DO SUL obteve 25 mil votos, garantindo
uma vaga como suplente, car
go que assumiu em 2008. Já em

Ele tem 30 anos e é o mais 2010, veio a grande vitória; ele-
.

jovem deputado catarinen-
. geu-se deputado estadual com

se, mas nem por isso é tratado 40.241 sufrágios.
entre os velhos caciques como No atual mandato, presidiu
um inexperiente. Carlos Chio- a . Comissão da Educação e foi
dini fala manso, mas aprende vice-presidente da Comissão
rápido, sabe decifrar o jogo po- de Saúde. Divide o tempo entre

lítico e vem colhendo frutos por Florianópolis e Jaraguá do Sul,
isso. Natural de Iaragua do Sul, onde mantém um escritório re

é filho de Ângelo Chiodini e Ita gional para atender a comuni

Vailatti, uma tradicional família dade. Na entrevista a seguir, que
da região. É casado com Ema-pode ser vistaem vídeo no www.
nuelaWolf, com quem divide a ocponlíne.ccrn.br, Chiodini fala
intimidade e também a paixão sobre a liderança da bancada do
por política, e é pai de Enzo. PMDB, a instalação da Fatma no

Com apenas. 17 anos, Chio- município, os temas que devem
dini se filiou ao PMDB, seis anos. pautar os trabalhos na Assem

depois assumiu a presidência bleia e opina sobre o desempe
do partido. A estreia nas umas nho da dupla Dieter Janssen e.

aconteceu em 2006, quando Jaime Negherbon.

Patricia Moraes

4ssista a entrevista no �www.ocponline.com.br .

U

oCorreio do Povo - O senhor
assume nesta semana a líderan
ça da bancada do PMDB, mes
!lI0 sendo o deputado mais jo
vem daAssembleia Legislativa.

Carlos Chíodíní- Este mo

mento é muito importante para
minha carreira. Não é qualquer
bancada, é a do Pl\1DB, que conta
com dez dos 40 deputados, 25%.
da. representação parlamentar
de SantaCatarina. Nós temos um
combinado entre os dez deputa
dos que cada ano um será o líder,
nem todos serão contemplados,
pois são apenas quatro anos. No

primeiro ano foi o deputado Ma
noel Mata que,' ao contrário de
mim, é o mais experiente, com
seis mandatos. E agora, em2013,
que eu considero um ano im

portante, pré-eleitoral, mas sem

a eleição, que acaba paralisando
os trabalhos, eu fui o escolhido. É
um ano especial em que eu espe
ro fazer um ótimo trabalho.

OCP-o senhor lidera nego
ciação para que Jaraguá tenha
um campus da Udesc. Dá para
esperar avanços no setor?

Chíodíni- Agora no mês de

março, essa negociação será in
tensificada Estou com esta bata
lha desde o início do meu man

dato. O reitor da Udesc éAntônio
de Souza, professor em Joinville,
que tem um carinho especial por
Iaraguá, Não existe até hoje pre
sença de universidade estadual e
federal na região com exceção do
Instituto Federal de Santa Catari
na (lFSC). Estamos aprofundan
do esta conversa e vamos tentar o

.

quanto antes implantar um pólo
ensino à distância aqui. Para isso
conto com apoio das entidades

representativas e dos prefeitos.

OCP� E quanto àvinda de um
escritorío regional da FatIna, que
chegouaseranunciadaem2011?

Chíodíní- Esta história é ain
damais longa. Em 2008, quando
ocupei uma cadeira de suplen
te, o governador Luiz Henrique
autorizou por lei que Jaraguá
tivesse uma coordenadoria re

gional. No entanto, não adianta
a gente ter por ter, nomear um
coordenador para coordenar a

si mesmo. A gente precisa ter

estrutura. Uma empresa para
.

pegar um financiamento em al

gum banco precisa ter licença de
instalação e, hoje, como vai para
a Fatma de Joinville, demora

para a: liberação, para instalação,
para geração de emprego e ren

da. Agora com Gean Loureiro na

presidência há nova expectativa.

OCP - E a tendência é de que o
senhorbusque a reeleição ou ten
teumavagaàCâmaraFederal?

Chíodíni- A tendência é de

que eu busque a reeleição. Eu

simpatizo como trabalho dedepu-
.

tado estadual. Tenho mobilidade,
posso estar no mesmo dia emFlo

rianópolis e atender no escritório

regional aqui, onde recebo muitas

pessoas. Eu estou satisfeito coma

função de deputado estadual enão
tenho constrangimento nenhum
em fazer mais uma campanha
para a Assembleia Agora, se hou
ver a oportunidade de concorrer

a deputado federal, tem que ana

lisar, não depende só demim. Por

exemplo, tenho parceria com o

deputado federal Mauro Maria

ni, amigo, companheiro, que tem
contribuído, foi o mais votado no

Estado. No caso dele não ser can

didato, e existir estavaga do PMDB
do Norte e Nordeste catarinense,
não descarto. Sou o único depu
tado estadual desta região, mas

temos que esperar a convenção.. _

Não é decisão quevou tomar láem
cima da hora, tem que ser ainda
neste ano para que agente comece
a construirQ caminho.

OCP - O governo de Dieter

Janssen e Jaime Negherbon, do
PMDB, completa dois meses .

Que avaliação faz até aqui?
Chíodíní - Muito positiva. A

gente sente que há vontade de
mudar, ações já estão aparecen-
do mesmo em pouco tempo. -

_ ...

São dois meses, mas de fato os

funcionários voltaram 20 dias de

pois da posse.Até tomar conta de
tudo vai muito mais tempo, mas
a gente vê a vontadede fazer, de
mudar, fazer o novo, atenden
do as pessoas. Foi esta proposta
apresentada à sociedade jaragua
ense e, em minha opinião, tem
tudo para dar certo.
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Passagens mafs baratas

Decreto deve ser cumprido
Órgão de defesa do
consumidor notificou
á Canarinho para
que baixe os valores
cobrados pelo passe
imediatamente

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

Carolina Veiga e Patricia Moraes

.

�

Contrariando decreto assi
nado pelo prefeito Dieter

Janssen na segunda-feira, os

passageiros do transporte co

letivo não puderam' economi
zar com a redução do preço da

passagem de ônibus, que deve
ria vigorar desde ontem: Até o

fim da tarde, a empresa Viação
Canarinho não havia baixado
os valores de R$ 3,10 para R$ 3

(embarcada) e de R$ 3 para R$
2,75 (antecipada).

'

Motivado pelas denúncias
feitas ao órgão, o diretor do Pro-

. con, Luís Fernando deAlmeida,
acompanhado de um fiscal, foi
até o terminal central às 17h. Ao
entrar em um dos veículos, ele
teve a certeza de que o decreto
estava sendo ignorado. A pri
meira medida tomada pelo pre
sidente foi emitir um auto de

infração à, empresa, que pode
ser transformado em multa

FLAGRA Almeida (D) verificou que os valores não baixaram como previsto

caso a Canarinho insista em

manter os preços antigos por
mais tempo. "Estarei aqui
amanhã (hoje) de manhã e

se a empresa não tiver respei
tando o decreto, será emitida
uma multa", avisou o presi
dente. 'Segundo Almeida, o

valor ainda será avaliado, mas
pode chegar a 10% da receita
bruta da empresa nos últimos
dez meses. "Queremos contar

com a boa vontade da direção
da empresa, porém, toma

remos todas as medidas ne

cessárias para garantir que a

decisão do prefeito seja cum
prida", disse Almeida.

O procurador do municí

pio, Raphael da Rocha Lopes,
que ontem estava em Floria-

'

nópolis, explica que o valor
da passagem teria que ser re

duzido imediatamente após a

Passageiros ficam frustrados
Ontem, a diarista Noeli Schus

ter, 43 anos, saiu satisfeita de casa

com a notícia da redução no valor
da tarifa, mas decepcionou-se ao

utilizar o Cartão Tem por volta das
11h e perceberque o desconto não
estava vigorando. Para ela, além
da redução do preço, são necessá
rias outras melhorias no sistema
de transporte público "Também

gostei da ideia de os funcionários
da Prefeitura utilizarem o ônibus,
mas gostaria que eles pegassem a

linha que vai para o Três Rios do

Norte, em horários de saída de es

cola ou fábricas, para conhecerem
nosso sufoco diárid', concluiu

Para a empregada doméstica
e mãe de quatro filhos Milena

Flohr, de 34 anos, a redução da

passagem contribui, mas não
soluciona um dos seus maiores

problemas, que é a impossibi
lidade de passear com todos os

filhos juntos devido ao custo da

passagem. Ela defende o valor
ideal para o serviço seria o de R$
2,50 e, durante os finais de sema-

na, a passagem deveria custar

R$ 1, a exemplo do que acontece
em Blumenau. "Assim nós pode
ríamos passear com as crianças e

muita gente deixaria o carro em

casa para vir fazer compras de
ônibus", afumou. Para Milena,
outro problema que precisa ser

solucionado é o modelo de inte

gração adotado na cidade. "Mui
tas vezes o horário das linhas não
bate com os 30minutos disponí
veis para embarcar sem pagar
outra passagem", concluiu,

publicação do decreto. Entre
tanto, ele afirma-que solicitou à

empresa uma justificativa por
escrito sobre a impossibilidade
de ela realizar, imediatamente,
a reprogramação do sistema de
bilhetagem eletrônica. "Pedi
uma explicação e vamos ana

lisar os motivos. Mas, em caso

de descumprimento do decre
to, serão estudadas punições
jurídicas", concluiu.

Adequações
Canarinho

pede tempo
A diretoria da Auto Viação

Canarinho informou que a re

dução dos preços só acontece
rá depois que o sistema de bi

lhetagem eletrônico utilizado
dentro dós ônibus for reprogra
mado. Segundo o diretor-presi
dente da empresa, Décio Bago,
serão necessários dois ou três
dias para que os preços antigos
voltem a ser cobrados. "O pro
cesso de bilhetagem eletrônica

precisa ser redimensionado e

reprogramado. Estamos ten

tando antecipar para o quanto
antes", afirmou.

O decreto revogando o au

mento da passagem de 8% con

cedido no final de 2012 chegou
oficialmente na manhã de on

tem à Canarinho e, segundo
Bago, será analisado pelo setor

jurídico da empresa. "Na época
,

solicitamos R$ 3,19-e consegui
mos 8% de reajuste e os valores

correspondentes à publicidade
constaram nas planilhas. Agora
queremos saber o motivo real
dessa decisão", afirmou.

Uma das principais preo
cupações da companhia após
a redução do valor é o déficit
econômico da empresa. Segun
do Bago, uma nova frota de ve
ículos foi adquirida a partir da
autorização para o aumento da

passagem. A previsão é de que a

empresa deixe de faturar cerca
de R$ 180 mil mensais.

usuÁRIA Milena Flohr citou modelo adotado'em

Blumenau, onde o transporte é mais acessível

.,..
.
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Oportunídade.para estudarmúsica de,graça
; A Scar (Sociedade Cultura ral, das 18h às 21h.
Artística de Iaraguá do Sul)' Após a seleção, a divulga
realiza' no dia 7 de março se- ção dos aprovados será feita

leção e inscrições para nova entre os dias 9 e 11 de março,
turma de alunos do projeto data em que as aulas terão
Camerata. Não há necessida- início. Informações pelo tele
de de pré-inscrição e os inte- fone 3275-2477.
ressâdos podem comparecer Patrocinado. pelas' empre
diretamente no Centro Cultu- sas Weg, Menegotti e Bau:-'

Novo Lar
,

I·MOVEIS

=-_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiF-===
-- -- --

.
�-_

.. -

FOTO EDUARDO MONTECINO

mgarten, por meio da Lei

Rouanet, o projeto Camerata
oferece a crianças, jovens e

adultos a oportunidade de te
rem aulas de graça nas classes
de violino, viola, violoncelo e

contrabaixo, e aulas em grupo
de teoria musical, naipes e or

questra.

* COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS
* LOCAÇÃO
* GESTÃO DE IMÓVEIS

* CO"SULTORIA DE IMÓVEIS
* LOTEAMENTOS
:* AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

I§talJlos preparados para IlIa
f,0RQlfionar excelente atendilJls Oi

II' II
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Previsão do Tempo'
Fonte: Epago, Climatempo e Tempo Agora

saQMiguel
d'Oeste
.......

J 12° 26° Joaçaba
T"
10° 25°

".

Previsão de
tempo bom
No Litoral, há condições
de chuviscos isolados no

período noturno, com sol
entre nuvens no decorrer
do dia. Nas outras regiões
do Estado, sol entre nuvens
devido à presença de uma
massa de ar seco e frio.

Temperatura baixa na
madrugada e em elevação
durante o dia.

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
Direção do vento Velocidade Umidade

do vento relativa (%)
• 6h Sul-Sudeste {3km/h 94
• 9h Sul-Sudeste 6km/h 94
• 12h Sul-Sudeste 6km/h 86
• 15h Leste-Sudeste 8km/h 75

2mm

40%• 18h Leste 9km/h 76
de possibilidade

• 21h Leste 8km/h 84 de chuva.

�
V
InstavelEnsolarado Parcialmente

Nublado

.�.
Nublado Chuvoso
•
:rrovoada

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING Programação de 22/2 a 28/2
• ARCOPLEX 1
• Duro de Matar - Um bom dia para morrer - Dublado - Sexta/Segundafrerça/Quinta - sessões: 15h,
17h, 19h, 21 h. Sábado/Domingo/Quarta - sessões: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21 h30
• ARCOPLEX 2

• • As Aventuras de Tadeo - Dublado - 15h10
• Meu Namorado é um Zumbi - Legendado-17h10, 19h10, 21h10
ii ARCOPLEX 3
• João e Maria - Caçadores de Bruxas - Legendado -14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21h30

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 .

Rio do Sul
T .....
16° 259

Blumenau
......
20° 28°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

�
ã ,tá

20°C.

127°C

SÁBADO
MíN: 19°C
MÁX: 26°C

AMANHÃ
MíN: 19°C
MÁX: 26°C·

SEXTA

Mí�: 19°C
MÁX: 27°C

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 5h02: 1,7m • 3h43: 1,2m

e MINGUANTE

• 17h: 1,6m • 15h41: 1,2m
3/2 • Baixamar • Baixamar

• 9h17: Om • 8h56: O,3m

e NOVA
Tábua

• 21h13: O,1m • 22h56: O,2m
10/2 das marés Ilajai Imbituba

• Preamar • Preamar

e CRESCENTE 17/2
• 3h34: 1,2m • 2h56: O,6m
• 15h27: 1,2m • 14h32: O,7m
• Baixainar • Baixamar

� CHEIA 25/2
• 8h29: O,3m • 9h45: O,2m
• 20h17: O,2m • 22h13: 0,1 m

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. As iniciais do poeta Carlos (1902-1987), de "Senti

mento do Mundo" I Parte, quinhão
2. O estado norte-americano isolado no meio do ocea

no Pacífico I Tecido, muito leve e fino
3. Vale ii mesma coisa / Animal híbrido, estéril, produto

do cruzamento do cavalo com a jumenta
4. Outro nome da fruta-do-condti / A maré oposta à

baixa
5. Observarcom atenção
6, Em volta
7. Falta de ocupação
8. Dar de mamar / Sigla de formações nazistas, durante

a Segunda Guerra Mundial

9, Cidade paraense, situada no norte da ilha de Ma- .

rajá, chamada de a "Veneza marajoara" / Número
de cada uma das obras tíe compositor de música
erudita

10. No jogo do bicho, o 6° grupo, que corresponde às
dezenas de 21 a 24/ Autarquia Municipal de Ensino 10

11. Grho de agonia / Condimento e corante culinário de

origem indiana
12. (Quím.) O neodímio / Vestígio que o pé deixa no

solo
13. Abreviatura do ácido acetilsalicílico / Habitar, re-

.__
sidir. 13�

VERTICAIS
1. Relativo ao país mais populoso do mundo I Espaço

vazio, real ou imaginário
2. Os cubos' usados em jogos de azar / Famosa perso

nagem do cartunistaarqentino Quino
3. Uma planta ornamental muito conhecida / A terceira

potência de um número
4. Deformar, deixando sinais de vincos e dobras, princi-

palmente em tecidos
\

5. Coeficiente que expressa a inteligência de uma pes
soa I Famoso morro e bairro da cidade do Rio de
Janeiro / Uma carne bovina não de primeira

6. Indivíduo que, por sua grande vivência em florestas,
trabalha como guia para outras pessoas / O início
de ... agosto

7. Que tem a célula sexual feminina / Cessar
8. O templo da arte cênica / Que quase não é vista
9. Ar, brisa, vento brando / Franquear de novo.

2 43 5 6 7 8 9

2

•
,

•
•
•

•
•

• • �'"
•
•

•
•

• -

-

•
._

3

4

5

6

7

8

11

12
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pêaquelapedalada
aofim do dia.

!
I
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universotpm@ocolTeiodopovo.co�.br

o universo
feminino
'está aqui!

. Aces's.e o blog:

Maternidade, sua linda!
Mande a espoletice, a pérola do seu filho para o email

universotpm@ocorreiodopovo.com.br.
"Nessa semana, estava arrumando a Isa pra levá-la pra creche
e 'precisei explicar algumas coisinhas pra ela. Sabe quando a

criança ainda não está segura, chora e quer ficar com á mamãe?
Pois é, isso corta o coração da gente. Por isso tive esse papinha .

com ela, dizendo que a pró dela eramuito querida, divertida, que
gostavamuito dela e fui falando ... Ela fica pensativa por apenas
um segundo, me olha com aqueles olhinhos enormes e diz: 'Mas,
mamãe! Amamãe também é querida, então não preciso ir pra
creche, posso ficar com a mamãe, né?!

' Daí a gente pensa: Como
não morrer de amor!" (História da mamãe FernandaRaulino).

Desejo da semana
Meu desejo da semana são os adesivos incríveis que a gente encontra pra decorar nossa
casa. Adesivos de parede nos formatos e cores que você imaginar. Os meus preferidos são

os pretos, imitando sombras, ou as frases bacanas pro quarto, sala ou qualquer ambiente
que desejar. Dá pra mudar totalmente a cara de um espaço decorando só com adesivos.
Bom mesmo é comprar em lojas especializadas, que vendem com qualidade! Acho tudo!

Dica de ouro
Nessa onda de sermos

responsáveis com o meio

ambiente, mil e uma ideias
surgiram pra reaproveitar
materiais! Amaioria das
ideias inclui as garrafas pets
e embalagens plásticas. E
muitas delas transformam
esse "lixo" não só em coisas

úteis, lflas também bonitas.

Quem diria que, ao cortar
dois frascos de shampoo,
fosse possível fazer um .

porta-lápis tão bonito, hein?
#ficadica

Coisas da vida
DJ,i num churrasco na casa de uns amigos no últimofim de
rsemana e a conversa estava, como sempre, das melhores!
Misturando uma galera mais nova e um pessoalmais maduro, o
papo tomou o rumo de relacionamentos e declarações de amor.
Um dos anfitriões, um moço bonito (muito bonito), com seus

quase 30 anos, solteiro emuito bem resolvido, se lembrou do
filme "Merlin" e da cena em que elé reencontra a amada. Nessa
cena, com ambos velhinhos, ele diz queguardou o seumelhor
poderpra ela.Aí eles se dão asmãos e vão rejuvenescendo.A
história em si é emocionante.Mas mais do que isso,foi ver esse
moço cheio de qualidades, todo romântico e empolgado, com
olhos cheios de paixão! Seria ele o cara prefeito?

,J\ Tá
L
-

lindo
Halle Berry arriscou. Mas ,

arriscou mesmo. Na festa
do Oscar, a atrizmisturou
detalhes que poderiam '

fazer a produção ir por água
abaixo: listras, transparência,
decotão, metalizado, -bordados
e ombreiras. Só que o shape
da moça, o corte do vestido, o
comprimento perfeito, a cor
discreta e o cuidado com os

acessórios, só fizeram a atriz
acertar em cheio. Junto com
Iennifer Lawrence e Reese

Witherspoon, uma das mais

perfeitas da noite.Tudo lindo!

i
)
I
)

)
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Helen Hunt é das antigas de
Hollywood, consagrada erri
filmes e papéis maravilhosos
(Quem não se lembra de
"Melhor é impossível"?). E
ela até que poderia ter se
saído bem nessa produção,
afinal, o modelo do vestido
é bacana e a forma da atriz

. ajuda bastante. Só que esse

amarrotado todo é o quê?
Tudo bem sentar no carro e

amassar, mas até o busto?
Ficou estranho e com um jeito
desleixado. Adoro a Helen,
mas que ficou tenso, ficou ...

)
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BOID dia!

, I

f>Jm dia, urbe sorriso! Hoje é

Dquarta-feira, dia 27 de fe
vereiro, Dia do Livro Didático. É
também a última quarta-feira
do mês e véspera demeu aniver
sário.E com as turbinas super li

gadas, vamos à coluna que será
lida por mais de 30 mil pessoas.
Antes, para não perder o costu

me, uma frase bem legal para
você curtir: "Só as crianças � os

bem velhinhos conhecem a vo

lúpia de viver dia a dia, hora a

hora, e suas esperanças são bre
ves': (Mário Quintana).

Feijoada
No sábado, a partir das Uh,
Felipe, Humba e Kalico vão

estrear a 1 a Feijoada do
Lehmann's. Tempero diferente
e o preço camarada vão dar o
tom ao prato mais prestigiado
pelos brasileiros. Agendem!

Aninha
Não preciso nem consultar
as cartas para falar sobre a

grande festa que acontece na
Epic sexta-feira. Certamente
a top DJ Aninha, residente do

Warung, vai arrebentar a boca
do balão. Os caps da casa,
Nando Raboch, e os irmãos,
Rodrigo e Eduardo Fogaça,
estão animadíssimos. Quase
todos os espaços vips para
a noitada estão reservados.
Muito bom!

'3370-3242
Moa Gonçalves

10 ANOS A Exit Comwrlcação Estratégica comemorou os dez anos de sucesso

em Joinville e Jaraguá, com mega festa no V12 LoWJge e Eventos,
em Joinville. Na foto, a sócia-diretora Rosita_Boeing, a coordenadora

de atendimento Lizianna Garcia e a de criação Paola Stumpf

Elogios
Pelo meu iPhone tenho ouvido elogios sobre
a Pizzarfa Rainha, na Rio Branco. Dizem que a

massa é uma delícia. Vale conferir!

Fofa
Se Gloria Kalil morasse aqui na urbe-com
certeza seria amiga da Kátia. Fico imaginando
a cena de Kátia e Gloria na Cafeteria Doce
Pimenta. Chique e objetiva, a fala da glamorosa
Gloria: "Chique é isso ... é ser e fazer o próximo
feliz". E disso Kátia Kohlbach entende muito
bem. Merci pelo cartão de aniversário.

Novo endereço
o cabeleireiro Tião e sua equipe já estão

atendendo no novo endereço. Quer agendar?
Tecle 3273-2338. De nada!

Shows
Ainda faltam alguns dias, mas os fãs de Michel
Teló eVictor & Léo já se movimentam para
aplaudí-los, dia 8 de março, naArena Jaraguá.
Vendas on-line no www.blueticket.com.br.

Para agendar
No próximo dia 16 de março, acontece em

Massaranduba, no Parque Municipal de
Eventos, a Festa Nacional da Cerveja. Mais
de dez atrações vão movimentar o grande
encontro que começa às 20h e não tem

horário.pra terminar. Anotado!
ARQUIVO PESSOAL .

COLOU GRAU
Ladeado pelos
avós maternos
Laércio e .Sônia
Stoinski, Silvio
Roberto Ewald

Filho, colou de

gTau no curso

de Direito pela
Furb, no Teatro
Carlos Gomes,
em Blume

nau,'na última
sexta-feira, 22

www.ocponline.com.br
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COQUETEL O advogado
Altevir Fogaça Jr na festa de

dez anos do Saint Sebastian

E Aí'1
O "boniton", Adrianinho

. Iunkes anda arrancando
suspiros de certa loira.
As gatas querem saber
se o rapaz está solteiro,
pois foi visto in lave em
boate concorrida da urbe
sorriso. Tá podendo!

Posse
No próximo dia 12 de

março, às 19h30, ocorre
noAuditório do Centro

Empresarial a posse da
nova diretoria daApevi.
SaiAlessandroTruppel
Machado e assume a

presidência Leonir Zacarias
de Souza. Elavai comandar
a entidade até 2014.

Será'!
Rola nas redes sociais
a fofoca de que Hugo
Chávez teria sido visto dia
desses no spa Kurotel, em
Gramado. O mesmo em

que estavam Carlinhos
Cachoeira e esposa
tomando banho de lodo
no Carnaval!Vai saber!

• Com a fidalguia de

sempre,ontelllfomos
recebidos pelo amigo e

empresário, Fábio Leier.
Gente do bem. Secretaria de Estado

doDesenvolvimento
Econômico Sustentável

www.sds.sc.gov.br

iii Não sei se o motivo é esse,
mas o comentário é que
depois que Fred deu aquele
selinho na bela motoqueira,
o Fluminense não ganha
mais uma partida. Selo

.

quente e péfrio.
• A 30a edição deA Garage
já foi agendada: será dia 14
de março. De nada!

• No próximo dia 6 de

março, o casal Hercílio

Spézia, expedicionário da
FEB, eMaria Madalena
Spézia comemoram
70 anos de união.

• RodrigoMendonça, oBico,
já prepara o tempero do
churras e a loiragelada para
comemorar, no próximo dia
5 demarço, a idade nova.

• Vai almoçar hoje?A dica
é o Restaurante Típico da
Malwee. O melhormarreco
recheado do sul do mundo.

• Adote um cão.

• Com essa, fui!

��

({}{"eJlOIlRUlflfe@jfffRO .

A GM inaugura hoje em joinville sua fábrica mais sustentável no mundo, que irá produzir motores e transmissões. Um

investimento de RS 350 milhões, que adota iniciativas pioneiras na área de eficiência energética e proteção ao meio ambiente.

Isto significa. desenvolvimento econômico com total respeito às nossas riquezas naturais. Além de gerar 500 empregos diretos,

a primeira montadora a se instalar no Estado irá promover mais renda para os catarinenses e incentivar novas ideias

sustentáveis no planeta. Parabéns (iH por esta grande iniciativa.

a a
moagoncalves@netuno.com.br

Nas rodas
• Aminha amiga
MaristelaWolf, da Doce
Mel, foi bater pernas e

visitar a filha Flávia, que
está em temporada de
estudos naAustrália. Bom
demais!

EPIC A DJ Aninha, residente daWarung,
faz a festa sexta-feira, na Epic

Se puderes'
olhar, vê. Se
podes ver,
repara.

José Saramago• Jonas de Paula deu
um tempo de nossa city.
Está em Punta Del Este.
Tudo, né?

• Dia 8 de março rola
um concorrido jantar
dançante em homenagem
aos 107 anos do Baependi.
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Elyandria Silva,
.

escritora

Olugar estava lotado e a convivência
tornava-se cada vezmais difícil. Todos

os dias a fila dos novatos era grande, todos
queriam entrar, havia discussões na entrada,
brigas, disputas violentas e o porteiro já
ameaçava abandonar o posto em virtude da
rotina estressante, mas o chefe, sempre tão
político e domador de palavras, o convencia .

que era assimmesmo, que tudo iria
melhorar e a esperança deveria prevalecer.
Naquele dia havia poucos na fila até que
chegou a vez do tal cidadão:
- De onde vem?
- Do Brasil.
- Vixi, mais um de lá.
- Como?
- Ahfi, nada não.
- Quero entrar, abra a porta.
- Não abro!
- O que? Como não abre?
- Não é assim que funciona aqui, você vai
passar por uma entrevista, se for aprovado.
fica...
- Senão?

�

- Senão tem que procurar outro lugar para
ficar.
- Ora essa, seu cabra besta! Com quem

,.. A •

",rODl.ca

o dia queCalherdos

chegou no inferno
você pensa que tá falando? Fui importante
lá no Brasil, um grande político, formulei
leis, defendi direitos, ajudei o povo ...
não preciso ficar aqui me explicando. Vá
chamar seu chefe, já! Quebro tudo isso

aqui, tenho meus seguranças, entendeu?
- Vou falar com ele sobre o senhor. Como é
seu nome?
- Só diga que é o Calherdos, ele saberá
quem é. Tenho indicação lá do Brasil, já
devem ter entrado em contato com ele.

Agora vá, ande.

indicação lá do Brasil. Deixo-o entrar?
- De jeito nenhum, já tem gente ruim aqui
demais, mande-o embora.
- Ai, que medo, grande Lúcifer, ele tá
ameaçando quebrar tudo aqui. A coisa vai

pegar fogo ...
- Ora, deixe de ser frouxo! Pegue aquele
pessoal doMorro do Alemão, que chegaram
depois da pacificação, e resolva o problema.
O porteiró, muitomedroso, obedeceu ao
chefe e voltou à portaria com os ajudantes
atrás de si, cada um com uma tocha de fogo.
- O chefe disse que não sabe de nada.
Já está cheio, não tem lugar aqui para você.
O que se seguiu foi uma pancadaria
geral entre Calherdos, os do Morro do

Alemão, os que estavam na fila e o porteiro,
o que mais apanhou. Lá dentro, ouvindo
a confusão, Satanás correu para se

esconder e se fez de morto.
Com uma tocha namão Calherdos fugiu
amaldiçoando a todos, Nunca mais
ninguém o viu. Boatos e fofocas do além
contam que 'ele tentou.entrar no céu, mas
também não conseguiu; decidiu voltar para
o Senado, onde foi recebido com honrarias e

grande festa, por vivos e mortos.

o porteiro, muito medroso,
obedeceu ao chefe e voltou à

portariá com os ajudantes atrás de
si, cada um com uma tocha de fogo.

A fila tinha aumentado e todos estavam

impacientes. Calherdos olhou para todos
com desdém e ajeitou o cabelo.
- Grande Senhor Satánas, tá aí um tal de
Calherdos, sujeito arrogante, quis falar
com o senhor, quer entrar, diz que tem

Novelas
LIlDO li LIlDO - GLOBO· l8B

Isabel não aceita que Assunção se aproxime de Elias. Antes de partir,
Catarina confessa a Laura que desviou as cartas de Portugal escritas por
Edgar para ela. Laura agride Catarina e Fernando. Chico não aceita as des

culpas de Albertinho pelo mal-entendido éom Gilda. Umberto avisa a Cons
tância que pode arquivar o processo da denúncia de Isabel contra ela, por
uma razoável quantia. Albertinho diz a Isabel que gostaria de entrar no clube
com ela e Elias pela porta da frente. Chico aceita acompanhar lsabalna ida
ao clube com Albertintio. Isabel comenta com Jurema que está preocupada
com a aproximação de Albertinho e de sua família.

GUERRA DOS SEXOS· GLOBO· 19B
Charlô tem uma ideia para denunciar Veruska. Isadora investe em Ro

naldo. Kiko pede um beijo para Frô. Ronaldo passa a noite com Isadora.
Nieta tenta convencer Dino a contar o que Vânia falou sobre Veruska. A se

cretária recebe um bilhete que acredita ser de Otávio e o esconde de Vânia.
Charlô incentiva Analú a investir em Zenon. Nenê combina de sair com Char
lô. Ulisses e Frô seguem Nando. Semíramis entrega a pasta com os recibos
de Vitória para Nieta. Felipe vasculha sua sala à procura da pasta com os

recibos. Nieta entrega a Nenê a pasta que pegou com Semíramis. Ronaldo
briga com Isadora. Felipe vai à casa de Ulisses atrás de Lucilene. Charlô e

Vânia acusam Veruska de ser a informante de Otávio. Ulisses e Frô veem

Nando em uma academia de balé. Dino tenta pegar a pasta com os recibos
de Nenê. Roberta se revela para Veruska.

SALVE JORGE. GLOBO � 21B
Wanda se irrita com Helô ao .r_eceber a intimação de Barros. A delega

da vê a foto que Morena mandou e avisa a Ricardo. Wanda mente e pede
dinheiro para Nunes. Irina afirma a Russo que não vai para o Brasil. Wanda

chantageia Berna para conseguir dinheiro. Mustafá manda Murat fingir ser o
pai do filho de Morena. Creusa conta para Stenio que sua patroa se encon

trou com Ricardo. Helô sai com Raquel e descobre que Wanda e Djanira são
a mesma pessoa. Helô corre atrás de Wahda, mas não consegue prendê-Ia.
Wanda decide fugir para o Interior e não conta seu paradeiro para Lívia. Lu
cimar fica irritada de não poder processar Lívia. Delzuite procura Pescoço.
Lurdinha implica com Clóvis. Zyah apresenta Murat para Morena. Passam-se
dois meses. Theo perde o processo contra Lívia. A família de Zyah cuida de
Morena .:Theo recebe a notícia de que vai competir na Turquia.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

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

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

Toby está na Clínica
Ainizade aguardando um

lar. Ele é mestiço com

Lhasa Apso, foi resgatado
da rua, com o pelo cheio de
nós e teve que ser tosado.

É de porte pequeno,
vacinado e vermifugado.
Pra adotá-lo, entre em'
contato com: Clínica
Amizade, 3371·2340

ou 3275·1887

.'

Aniversaria t
27/2 Brunilda M. Lucioli Jaqueline Giese Mareio Selke

Camila J. dos Santos Joana Gaulke Klein Mariane Oechsler
Adelaide Raimundi Eliane Demarch Povoas Josefa Minei Nadia P. Vieira
Adriana V. Zimermenn Erfred Wae?, Katia Regina De Oliveira Lenzi Noeli C. Konell
Adriani Schroeder Erica Saibert Luana L. Marcelino Nubia Maser
Amilton C. De Aguiar Ernaéia P. Rambo Lúcio João Marcon Ocimar Floriano

Apolonla Decker Felipe Ricardo uber Luzia Urbanski Rosenel A.S. Schreiber
Brenda Isabela Nunes Ismael M. Hein Márcio Schwveder Sandra E. Walter.

( .

Procura-se Dentinho!
Ele desapareceu nas
proximidades da Barra
do Rio Cerro. Se você o

encontrou ou viu, entre em

contato com Louise, nos
telefones 9626-0682 ou
3376·4887

Silvio R. Moeller
Tatiana Vieira
Valmor J. Picolli'
Wilson A. Ferreira
Zita Honburg
zita P. Frazner

Lançament,os

Vambora Lá Dançar '-
Elba Ramalho

.

"VamboraÜDançar" é ô
31° disco de ElbaRamalho.
O disco é recheado de forros,
outros.ritmos dançantes e

algumas baladas. Amistura
do som eletrificado com �.
o acústico, característica
marcante que permeia toda
a carreira da artista, faz com
que o ouvinte rapidamente
perceba o. inconfundível .

estilo Elba Ramalho nesse
álbum.Entre as faixas do
disco destacam-se o forró
"Deitar exalar", deAntonio
BruTOS e Ceceu, autores
de vários sucessosnavoz
deElba e "Por quii'tem
que ser assim?" (Chico
Pesspa eCezínha), balada
arrebatadora bem ao estilo.

Meu amor. Meu bem,
Meu querido -

Deb Calétti

RubyMcQueen nunca tivera
problemas sendo boazinha,
e sempre fez questão de ter
um bom relacionamento
com sua família, ir bem na

escola e tomar boas decisões.
Esse é o motivo do porquê
ninguém ficamais surpreso
do que elamesma quando
o mau caráterTravis Becker
a sugapara seumundo de

privilégios e ilegalidades, e
ela o segue voluntariamente.
No entanto, quando Ruby faz
oimpensãvel, começa uma
louca aventura de várias

gerações, conforme seus

entes mais íntimos fazem
de tudo para salvá-la dela
mesma.

il
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Big Fone poderá
indicar ao Paredão
o. diretor do BBB, Boninho, está cheio

-de surpresas para esta edição do reality
shaw. Ele anunciou que o Big Fone tocará
na sexta-feira e o brother que atender po
derá indicar ao Paredão. Ele ainda contou

, sobre urna novidade. "Sexta, Bigfone man
da escolher um para o paredão e manda
abrir urna caixa surpresa, que vai estar na

despensa! E adivinhem o que vai ter na cai
xa? Brincadeirinha da semana", disse.

Ciranda Literária
traz David Gonçalves
ABibliotecaPúblicaMunicipalRui
Barbosa promove hoje, às 19h, a
segunda etapa do ano do projeto
"Ciranda literária", com entrada

gratuita. o. evento, que ocorre urna
vez pormês, tem o objetivo de
proporcionar um espaço em que as

pessoas comentem sobre suas leituras,
escritores e a literatura em geral. Desta
vez,o convidado seráDavid Gonçalves.
No histórico do escritor constam

quatro décadas ligadas à literatura e o
.

lançamento de 28livros. Entre os contos

publicados recentemente em pequenos
livretos podem ser citados: ''Adorável

Margarida", ''AMulherBarbada", "Por
seus Olhos" "Sapatos de Capim" e ''A

vacano QuartoAndar". Os cinco livros,
que têm ilustração de Geraldo Poerner,
podem ser utilizados nas aulas de língua

Tirinhas

portuguesa das séries finais do ensino
fundamental. o.material, gratuito, conta
com financiamento do próprio autor. Os

professores que adotam omaterial ainda
recebem um caderno com sugestões de
atividades. Os pedidos podem ser feitos
através do e-mail david.goncalves@uol.
com.br.A biblioteca fica naAvenida

)

GetúlioVargas, 245, telefone 2106-8717.

DMJ.LGAÇÃO

Glória fará "correção"
de erro em novela
Os telespectadores de "Salve Jorge" an

dam pegando no pé da autora, Glória Pe

rez, apontando algumas falhas na novela,
como o fato de Mustafá não lembrar de

já ter visto Morena. Agora, Glória terá que
consertar um furo: o inspetor Barros não
reconheceuWanda, quando ela foi prestar
depoimento sobre a morte de Iéssica, o.
mesmo inspetor já havia interpeladoWan
da quando ela bateu no carro deMaitê. 1

Daniela. diz que será terrível

beijar Bruno Gissoni na TV
Daniela Escobar é urna dasmelhores amigas de

Ana Sang, mãe de Bruno Gissoni. Por estemotivo, ela o
viu crescer. Na nova novela deWalterNegrão, "Flor do

Caribe", que substitui "Lado a Lado" no horário das seis
daGlobo, no dia ll, os dois farão um par romântico. E
a notícia chegou como urna bomba para eles. Daniela
até já está bem tensa em pensar que vai beijar seu 'so-

brinho'. ''A expectativa é de rachar de rir quando formos
fazer as cenas românticas", diz Daniela.

Boatos sobre saída de
SôniaAbrão da Rede'IV!

.

Não é a primeira vez que especulações
dão conta de que Sônia Abrão estaria dei
xando o horário vespertino da RedeTV!

para ser contratada por sua antiga casa, o

SBI. Boatos dão conta ainda de que a Re
deTV! escaloaria ReginaVolpato, que vai fi-

.

car sem programa no canal, para o lugar de
Sônia, caso ela saísse. Sônia, que está desde
2006 na RedeTV! garantiu que não tem pre
tensões de deixar sua atual casa.

Horóscopo
ÁRIES
A Lua indica que você estará mais sensível às
necessidades dos outros, razão pela qual terá maior
facilidade pra lidar com o público. No amor, você estará

.

apto(a) a buscar por uma companhia especial: o clima
de romance dominará. Cor: tons pastel.

TOURO
O trabalho de rotina vai fluir com facilidade. Não perca
a chance de cuidar da saúde e do seu visual. No campo
afetivo, o desejo de compartilhar a sua vida estará em
alta. Uma gentileza pode quebrar o gelo com a pessoa
amada. Cor: tons claros.

]I GÊMEOS
Este é o momento mais indicado para dedicar-se a
uma atividade com a qual se identifique. Use e abuse
da sua criatividade. O astral é dos mais excitantes na
vida a dois. Não perca a chance de expressar todo seu

rqmantismo à pessoa amada. Cor: azul.

CÂNCER
As questões intelectuais serão favorecidas,
prinCipalmente as tarefas minuciosas, então, aproveite
para colocar seus planos em prática A noite é indicada

para ficar em casa a fim de curtir os momentos
extrovertidos com a família Cor: creme.

LEÃo
Não adie tarefas neste dia ou poderá se sobrecarregar
depois. ótimo momento para cuidar de questões
práticas do seu cotidiano. Tudo que envolva a

comunicação será favorecido. A dois, não perca a
chance de expressar o seu lado romântico. Cor: rosa.

YTh VIRGEM
I IX O período da manhã favorece as atividades mentais e

as tarefas que exijam mais atenção aos detalhes. No
campo afetivo, use e abuse do seu magnetismo pessoal,
pois ele vai funcionar como um ímã para atrair a pessoa
amada Cor: tons escuros.

Faustão anuncia
Melhores do Ano

Domingo, Fausto Silva anuncia os ga
nhadores do prêmio Melhores do Ano, em
dez categorias que incluem dramaturgia,
jornalísmoe música. A premiação terá es

trutura especial, participações especiais do
circo e de Roberto Carlos. Concorrentes na

categoriaMúsica do Ano: Naldo (''Amor de
Chocolate"), Sorriso Maroto (''Assim Você
Mata o Papai"), eMunhoz eMariano ("Ca
maroAmarelo") também se apresentam.

..o.. UBRA
- Com a Lua em seu signo, você perceberá com mais

facilidade o reflexo de suas ações. Hoje, seu jeito
diplomático e autêntico estará mais em destaque
do que o de costume. No amor, ser capaz de certas
delicadezas pode trazer benefícios. Cor: creme.

m ESCORPIÃO
II L. A Lua transita por seu .infemo astral, então, procure

agir com discrição em tudo o que fizer, pois assim,
você verá que é possível vencer as adversidades com
a estratégia certa No romance, um pouco de mistério

pode animar a relação. Cor: cinza.

• /\ SAGITÁRIO
.

)(.
•

Não perca a oportunidade de buscar uma maior
interação com colegas e clientes. Conte com o apoio
de seus amigos para conquistar seus objetivos. Np
campo afetivo, o prazer de compartilhar a sua vida
será a grande tônica deste dia Cor: tons pastel.

V\ _ CAPRiCÓRNIO
.

F A Lua lr!msita pelo mais a�o do seu Horóscopo,
indicando que você pode ocupar um cargo de chefia
ou de destaque no ambiente profissional. É um bom
momento para lutar por suas aspirações. Bom astral

para investir numa conquista amorosa Cor: verde.

..-'\A;\ AQUÁRIO

..-'\A;\ Os estudos, as viagens e as novas experiências serão
agora favorecidos. No trabalho ou em famma, poderá
obter bons resultados conciliando brigas e situações
embaraçosas. A união está favorecida: aposte alto em
seu romantismo. Cor: creme.

,( PEIXES' .

7T Este é um momento de depuração em que você deve
refletir sobre os últimos acontecimentos, manter o que
é importante e descartar o que já não serve mas para
sua vida No amor, faça o mesmo e não tente tapar o
sol com a peneira! Cor: vermelho.
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VICENDE

ITALIANE
redacao@ocorreiodopovo.com.br

_/

Rosanna Mazzoni Baldini - Prof.ssa della Afibra

Come e composto
il Parlamento italiano?

TL Par7amento e composto da
1 due Camere: la Camera dei

.deputati (Montecitorio) e ii Se
nato della Repubblica (Palazzo
Madama). Il governo deve ot-

,

tenere la fidueia da entrambe
le Camere. Composizione della
Camera dei deputati e del Se
nato della Repubblica
Il numero dei deputati e di

seicen to tren ta, dodici dei quali
eletti nella circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettiui e
di trecentoquindici, sei dei quali
eletti nella circoscrizioneBstero.

E'senatore di diritto e a uita,
salvo rinunzia, chi e stato Presi
dente della Repubblica.
Il Presidente delia Repub

blica pua nominare senatori a
uita cinque cittadini che hanno
illustrato la patria per altissimi
meriti nel campo sociale, scien
ttfico, artistico e letterario. La
Camera dei deputati e del Se
nato della Repubblica e eletta .

per una durata di einque anni
Siccome l'Italia e una re

pubblica parlamentarista, ii

presidente, della repubblica
'

é ii capo dello stato e ii Primo
Ministro dirige l'azione dei go
verno, mantiene l'unitá di indi
rizzo politico e amrninistrativo.

Le elezioni politiche italiane
del2013 per ii rinnouo dei due
rami del Parlamento italia
no - la Comera dei depu tati e
ii Senato delia Repubblica - si
sono tenute domenica 24 e lu-

nedi zô [ebbraio 2013 a seguito
dello scioglimento anticipato
delle Camere avvenuto il22 di
cembre 2012, quattro mesi pri
ma della conclusione naturale
della XVI Legislatura. Le con

sultazioni elettorali sono state

regolamentate - 'dalla vigente
legge elettorale del 2005 (legge
Calderoli)

.

Contestualmente alle ele
zioni politiche per il rinnouo
del Parlamento, i cittadini di
Lombardia, Molise e Lazio sono
stati chiamati al voto anche per .

ii rinnouo anticipato dei consi:
gli regionali e Ielezione diretta
del Presidente della regione.

Per quanto riguarda le ele-.
-zioni politiche, gli italiani
aventi diritto di voto per la Ca
mera deiDeputati erano 50 449
979 (26088170 donne e 24361
809 uomini.

Lo scioglimento delle camere
.

e stato decreta to ii 22 dicembre
2012 dat' Presidente della Re

pubblica Giorgio Napolitano,
con alcune settimane di anti

eipo rispetto alla fine naturale
della XVI Legislatura, in segui
to alle dimissioni del Presiden
te del Consiglio Mario Monti
à cui ii gruppo parlamentare
del Popolo della Libertà (si leg
ga Berlusconi) aveva ritirato ii

.

sostegno. Il risultato dello scru-'
tinio verrà dato in un prossimo
articolo sulle elezioni politiche
2013.

COIJ!;GIQ lIIAtiSD
.....u.1s

��
__.-r

COLÉGIO MARISTA sÃowís
C_ONTRATA PARA ATUAR EM JARAGUÁ 00 SUL

Analista de Suporte
.tSalário compatível com a função
.t Jomad" de 44 horas semanais
.t Vale Transporte
.t Plano de cargos e Salários

. .t PlanoOdontológiro
.

.t Plano de Saúde

.f Convênio Farmácia

.f Previdência Privada

tnecie55áriD terptf�01I estaranamIP
'

SIstemas da�ou áreasafirls.

Recepcionista
.fSil11árío com�eImm a função
.f Jornada de 30 horas semanais
.f ValeTransporte
.f Plario deCargos eSalários
.fPlaooOdootológico
.f PIa!lO de Saúde
.f Convênio Farmácia
.t P1revidêiOCia Privada

Interessados (as) ellYÍ3rc:urricu1o p;iiIr.1�1@l�brCllllmirarem amJt3tó lOtIi!II

Molry.mi Frie!llan3M !lO teIefune (41) 3311--0313.

Alcuni schízzí suIla
Costítuzíone Italiana e le
elezioni politiche 2013

Palazzo
,

Montecitorio

camera dei

deputati

FOTOS DNULGAÇÃO

Palazzo Madama

sede dei parlamento
, italiano

Consultoria Empresarial
��

35'ANOS
UMA PAIlGER!_"QUE DÁ ,ÇlRJ;O.

www.gumz.com.br
(47)3371-4747

gumz@gumz.com,br
tlElsc:!E! 19711
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MEGA FEIRAO DE FABRICA CHEVROlET.
UMA AÇÃO DE VENDAS IMBATíVEL,

.

EM COMEMORAÇÃO À CHEGADA DA
NOVA FÁBRICA. EM TODA A REDE DE CONCESSIONÁRIAS.

/

. .

C·E l T A lS 2013

48X DE R$ 499,00
COM TAXA DE'1,18%A.M. E ENTRADA DE

R$ 6.590

"
.�

Celta L� 1.0, Flexpower (Config. R9A), ano/modelo 2013/2013, com preço promocional à vista a partir de R$ 23.9g0,OO ou através de plano de financiamento com 26,92% de entrada (R$ 6.590,00), 48 prestações mensais de R$ 498,95
com taxa 1,18% am, CET: 18,02% a.a, Valor total financiado: R$ 30.539,70. Ofertas válidas para o período de 27 a 02 .de fevereiro de 2013 para o Estado de Santa Catarina, para veículos chevrotet O km adquiridos nas

Concessionárias Chevrolet. Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidade de venda direta da fábrica, taxistas e produtores rurais. Consulte condições em sua concessionária Chevrolet. Os veículos Chevrolet estão

em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. www.chevrolet�com.br-SAC: 0800 702 4200. Ouvidoria GMAC - 0800 722 6022.

GMAC RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.
Conte Comigo

o •• 1,1 ••••.•••••

I , , ..

I'
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BALCÃO NEGÓCIOS ...

EMPREGOS/SERViçoS
o Contrata-se auxiliar técnico para

. consertos de aparelho de som.

Interessados entrar em contato

pelo telefone 9953-5554.

o A empresa Tubofibra do Brasil

contrata Contador para unidade

de Massaranduba. Desejável
com experiência. Os interessados
deverão enviar currículo para rh@
tubofibra.com.br ou entrar em

contato pelo telefone 473379-
5900

o Precisa -se de revendedoras de

perfumes importados, lucro de

100%. Tr: 3276-2100/ 8406-
2183.

• Procuro serviço tercelrlzado para
fazer em casa. Tr: 3372-0409.

o Precisa-se de vendedoras

externas. Inter.essadas entrar cm
contato pelos fones: 3372-0013/
3273-5673 ou 9662-6777

• Procura-se senhora para morar

e cuidar de idoso, a mulher

para cuidar da casa, cozinhar e

olhar pelo idoso, sem custo de

aluguel, luz e água. Salário a ser

I
negociado. Tr: 3372-0879 após
as 18:30.

o Procura-se pessoa para dividir

IMÓVEL • CAMINIÃO · EQUI!
AGRICOLA • CAI DI GIRO •

QUITAÇÃO DE FINAIICIAMENTO

CR�D"O . ENTRADA

RS 950Mil R$82 MIL
RS 810 Mil R$79 Mil
RS 625 Mil R$"62 MIL I

RS 535Mll R$43 MIL
R$ 34.8 Mil RS 33 Mil
R$ 310 Mil R$29 Mil'
R$255 MIL R$21 Mil
R$210 Mil - R$19Mll
R$145 Mil R$14Mll
R$ 125 Mil R$l1 Mil
R$110 Mil À combinar' .

,-
ACEITO CARRO� E FGTS

.

�. '-
-

.�

EMPREGOS/SERViÇOS
despesa do apartamento valor R$
350,00. Edificio Schiochet, Barão
do Rio Branco, 760 - Ap 102. Tr:
8863-4242 com Graciel.

o Senhor trabalha como

acompanhantes de idosos. Tratar

no fone: 9119-6794.

o Precisa-se de pessoa do sexo

masculino para trabalhar em

lavoura de palmeira real situada

no Rio Molha. Ofereço registro em

carteira, salário compatível com
a função, moradia. Necessário"
ter experiência comprovada na

agricultura. Caso tenha moto ou

carro (receberá ajuda de custo

para combustível). Tratar pelos
telefones 3376-4110, 9163-7000
ou à noite pelo 9102-6975

o Atelier de costura Marlene, faz
reformas de roupas. Contato:
3275-4315 OU 9194-2435

(MARLENE)
o Renda extra. Procura-se pessoas
dinâmicas e empreendedoras,
maiores 18 anos, que queiram
desenvolver um negocio lucrativo.

Trabalhando a partir de sua

casa. Aprenda a ganhar ate R$
600 reais (período parcial) ou
acima de R$ 2.000 mês, período

EMPREGO.S/SERVIÇOS
integral, negócio próprio c/ baixo
investimento e alto retorno.

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

o Atenção: Procura-se pessoas

para Venda com renda extra

ou com única renda. Serviço
simples de fazer: características
do candidato: ter bom dialogo
saber liderar grandes equipes, ser
persistente tendo auto estima e

otlmlsta.Obsr não espere grandes
oportunidades baterem na

mesma porta duas vezes. Tr: 47

9910-7478/9140-5014

• Vende-se consórcio (HSBC)
sorteado carta de crédito no valor

de R$ 131.000,00, 100 meses

pagos, 49 pagos. R$ 1450,00 a

parcela. Tr: (47) 9157-2530

o Consórcio contemplado;
Crédito R$70.500,00, entrada
de R$24.900,00 e assumir

106 de R$ 824,06. Crédito
R$159.000,00 entrada de R$
55.000,00 e assumir 115 de R$
1.570,00. Temos outras cartas.
Tr: com Valdir 8494-5911/ 9270-
3638. eza.valdir@yahoo.com.br.

o JARGAS Instalações de Gás de

EMPREGOS/SERViÇOS
cozinha residencial. TR: 3371-
2946 / 9216-4866

• Disk frete e mudanças.Tr: 94-77-
2798/ 8465-6251/ 3370-3414
/9708-4475.

• Disk Frete em geral, caminhão
Baú com capacidade de 4000 k.
TR: 8406-2183/ 3276-2100'

-,

• SV esquadrias e Alumínios,
estruturas, sacadas, corrimão,
grades de proteção, fogão
industrial, concertos e soldas em

geral.Tr: 9197-1665 i 9702-9093
com Silvio.

o Ofereço serviços de podas de
.

arvores. Tr: 9158-0019 .

• Procuro serviço terceirizado pra
fazer em casa.o dia todo. Tr:

9119-6794.

• Hotel para cães - faça a sua

reserva com antecedência. Tr:

3375-2006/ 9146-4864.

o Pousada Canina - hospedagem,
banho, taxi Dog, atividades,

\.. passeios, pet sitter (cuidamos .

do seu animal na sua casa). Tr:
9181-9625.

" Vendo cachorro yorkshire com

1 ano 3 meses vacinado. R$

SEU VEíCULO
USADO VALE
COMaLANCE

EMPREGOS/SERViÇOS
500,00. Tr: 3370-0719,

• Vendo cachorrinhos Ihasa Apso
puro, eles nasceram dia 18/01,
4 mâchinhbs, 20 dias para a

· entrega. R$ 8431-0316/8852-
0400.

• Vende-sé galos da raça Brahma

ught e galinhas espanholas. R$
a combinar. Tr: 3370-4924 com
Luciana.

o Vendo filhotes de pastor Alemão.
Ótima linhagem, puros, com 50
dias. Tr: com Gilmar 3275-0009

(comercial) ou 8801-9079.

o Vendo filhotes de Pastor alemão

branco. Tr: 3376-0608 Sandro

o Vende-se filhotes de Pinscher. Tr:

3273-2347.

o Vendo titulo patrimonial da
Sociedade Desportiva Acaraí. Tr:

3372-3234! 9946-9866 com

Juvenal. Valor a combinar.

COMPRAS
• Compra-se maquinário para

panificadora. Tr: 891,-2-7797.

o Compro uma Geladeira em bom

estado no valor de até R$ 100,00.
Tr: 9159-2149.

o _Compro Máquina de Assar

Frangos - Grande. lnteressados
entrar em contato com Fernando

Agostini, Tr: (47) 3387-2539
.

o Compra-se sofá de canto, em bom

estado, valor a combinar.Tr: 3273-

7163

VENDE·SE
o Vende-se freezer, 500 litros;
horizontal, 1 porta. Tr 3372-3234
ou 9946-9866.

o vende-se Ar Çond. portátil,
Aríagel. R$ 850,00. Tr: 9628-
5650 ou 9698-7188.

o Vende-se sapato bottero Avenida

_ Brasil, semi-novo, usado uma

única vez. cor preto em verniz.

Númeró 39. R$100,00 reais. Tr:

(47) 3.370-2028 ou 9234-0991

com Lidia

o vende-se uma escrivaninha para

computador em MDF, cor marfim.

R$;l.50,00 reais. Tr: (47) 3370-
2028 ou 92340991 com Lidia

• Vende-se cama Box, R.� �O<?[OO.
Tr: 3371-8489 com Lurdes ou'

Rodrigo.

o Vende-se banheira infantil branca
Burigotto com suporte, sem
trocador. R$ 50,00'Tr: 3370-7160
com Susan ou Dulce após as

17:00 horas.. '

". o Vende�se TV Philíps de 29�' :;_
polegadas. R$ pOO,OO.Tr: 3370-

- 7160 com Susan ou Dulcé.

• Vende-se Sofá de 2 e 3 lugares,
madeiramaciça, verde musgo,
modelo moderno.R$ 600,00. Tr:
9960-0791

o Vende-se estrutura metálica
15x8 com cobertura galvanizada.
R$ 5500,00. Tr: 3370-0719/
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VENDO
FARMÁCIA DE

MANI,PULAÇÃO
no centro de

Jaraguá do Sul.
(47) 3055-0500
8494-5713

cs
_
chaves@yahoo.com.br·

VENDE-SE

9953-3878 com Cristiano.

• Vende-se retro escavadeira de

pneu, case 580 ano 82 em bom'

estado de conservação.ou troca

se por uma menor. Tr: 3371-4069

I 9166-6380 com Leoni.

• Vende-se Ar cond. de 7500 btus •

da Cônsul, semi-novo. R$ 380,00
Tr: 3370-0983 19927-3117.

• Vende-se TV 29 polegadas LG

Tubo, 02 entradas Áudio e Vídeo,
controle remoto. R$ 300.00. Tr:
9917-3771

• Vende-se Ar condicionado 7500

btus, quente e frio, semi novo,
pouco uso.R$ 300,00. Tr:8406-
6508

.

• Vende-se palmeira real, palmeira
fênix. Contato: Wilson ou Rosa

3376-3716

• Vende-se 2 cãmaras friaspara
congelamento desmontáveis.

Valor a combinar. Tr: 3376-1481 I
9973-8743.

• Vende-se telhas coloniais. Tr:

3376-1481 19973-8743.
• Vende-se um arado agrícola para
enfeite de jardim. R$ 600,00. Tr:
3370-1064.

• Vende-se carrocinha de mão,
com 4 rodas, para chácara. R$
1100,00.Tr: 3370-1064.

• Vende-se 344 vinis diversificados,
músicas variadas. R$ 450,00. Tr:
9979-4965.

• Vende-se uma bicicleta antiga. R$
2000,00. Tr: 3370-1064.

• Vende-se cãmera digital, Fujifilm,
14 rnega. R$ 140,00. Tr: 9927-
3117

• Vende-se GPS Foston de 5

polegadas com Tv e câmera

digital. R$ 180,00. Tr: 9927-3117

• Vende-se produtos da Natura

e Avon. Contato: 3275-4315
Marlene

• Vende-se adubo de aves. Tr:

3275-2354 18813-5808 com

Sergio.

• Vende-se sofá cama novo, modelo

Oltre, Feeling. Largura 1,84 m,

aberto 1,40 x 1,90 m, espuma
do assento e cama= d45, cor
marron, 4 almofadas soltas.

R$ 1750,00 tratar com Onir. Tr:

3372-0588 I 8864-8938.

• Vende-se roupa de trilha, calça
(ASW), camisa (ASW), luvas (ASW),

VENDO APARTAMENTO
NO RESIDENCiAl PORTO ,SEGURO

BAIRRO VIlA NOVA
Com 106m2, 1 quadra do centro,
1 suíte + 2 dormitórios, WC, Sala
estar/jantar e cozinha(mobiliada)
integrada, lavanderia, sacada com

churrasqueira e 1 garagem com

possibilidade de comprar outra.
42 andar voltado para o sol da manhã,
boa ventilação e sem barulho da rua.

Venda direta com o Proprietário.
Valor R$ 247.000,00.

Tr: 8404-6650.

VENDE·SE

colete (I MS), bota (IMS), cinturão
(FOX) e capacete (EBF), tamanho
M, cor vermelho. R$ a combinar.

Tr: com Marcos (47)9137-0090.

• Vende-se Sofá 1,60 m na cor

vermelha, tecido-Chenile. R$
350,00. Tr: 3372-0588 I 8864-
8938

• Vende-se um carrinho de bebe

da Burigoto classe 1 rosa) com
base de ladeira para o auto em

ótimo estado de conservação. R$
550,00. Tr: 9652-1299.

• Vende-se um bebê conforto com

base na cor azul marinho em bom

estado de conservação. Valor a
combinar. Fone: 3374-5906 ou

8802-6423

• Vendo lavação de carros no bairro

Três Rios do Norte, com clientes

fixos, esporádicos, pagamentos
mensais, rua principal, seguro,
sem concorrência, produtos em

·

estoque para até fevereiro, lava

jato e aspirador com garantia,
luz água e aluguel adiantados e

em dia, possuí casa nos fundos

para eventual moradia, área
coberta para 4 carros, terreno

limpo, fácil acesso, aluguel de um

salário mínimo e etc. Estou aberto

a negociaçôes! David 9156-

6626qqho�rioou3373�068
somente após às 20:00

• Vende-se loja de roupas femininas

com 5 anos de mercado clientela

formada, boa localização - centro

de Jaraguá, com estoque, móveis
cremalheiras, armários, mesa,
balcão caixa, pr.ovadores, frigobar,
computadores, escritório, sistema
fiscal. R$ à combinar. Tr:8849-

6617.

• Vende-se FLASH Vídeo Locadora e

Conveniências. Tr: 3376 1684 ou

99052584.

• Vende-se Galpão de madeira

quadrada com cobertura de

telhas medindo 120m2. 10X12

pI retirar no local em Guaramirim

valor a combinar.Tr:3373-0982

APARTAMENTO

• Vende-se apartamento c1Jm 3

dormitórios(l suíte), 2 garagens,
churrasqueira na sacada, r:

porcelanato, massa corrida,
excelente localização, bairro
Baependi. R$ 240.000,00. Tr: 9999-
7499 ou ricardovc@terra.com.br .

• Vendo apartamento novo no

bairro Vila Lenzi próximo ao

centro.

CURSO DE ESCULTURA EM FRUTAS

(FRUIT CARVING)

Com o Chef Guilherme Silva
Formado nos USA e Thailandia

APARTAMENTo
área total de 94,05m2, sala em

2 ambientes, sacada com

churrasqueira, 2 quartos, cozinha,
lavanderia, 1 banheiro, e 1 vaga
de garagem. Ótimo acabamento,
pode ser financiável pelo
programa minha casa e minha

vida. R$ 143.000,00. Tr: (47)
8820-1162.

• Vende-se apartamento no centro

de Jaraguá, com 1 suíte e 2 demi

suítes, sacada gourmet, lavabo, -,

ampla sala e cozinha, 2 vagas de

garagem. R$ 395.000,00. Aceita
se apto em Balneário Camboriú,
inclusive de maior valor. Tr: 8403-

6600.

• Vende-se apartamento no inicio

da Ilha da Figueira, 80 mt2 útil,
e 111 mt? no total, na Rua José

Pavanello, com 2 dormitórios,
uma suíte, sala e cozinha

conjugada, prédio com elevador,
boa infra-estrutura, segundo
andar, aceita financiamento. R$
178.000,00. Tr: 8838-3955.

• Aluga-se apto no Rau, com 2

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

• Aluga-se apartamento no Rau,
R$ 500,00. Tr: 9993-2131 com
Sandra.

• Aluga-se apartamento novo

com 2 quartos com 75 rnts
com-garagem, na rua Francisco

Piermann 404, Vila Lenzi. R$
660,00. Condomínio em média
R$ 40,00. TR: 9134-5434.

• Alugo apartamento para casais

sem filhos e sem animais. R$
550,00 com água. No Bairro Nova
Brasília. Tr: 3372-1173 19921-
1013 ..

• Alugo apartamento com 2

quartos, 75 rnt, com garagem, na
rua Francisco Piermann aluguel
R$ 650,00 + condomínio (média
de R$ 21,00). Tr: 9134-5434.

• Vende-se apto novo na Estrada

Nova com 2 quartos, sala, sacada
com churrasqueira. Entrada
de R$ 10.000,00. Valor de R$
·125.000,00. Tr: 47 8499-4778.

• Vende-se Terreno em Schroeder

Centro, com 450 m2 escriturado,
R$ 95.000,00. Tr: 9104-8600.

Creci 14482.

• Vende-se Apto no Bairro Amizade

com 2 quartos, cozinha mobiliada,
sacada com churrasqueira,
2 vagas de garagem, R$
130.000,00. Tr: 9104-8600. Creci
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APARTAMENTO

14482

• Aluga -se Apartamento com 120

mt-. na Rua Emma R. Bartel,
121 - Baependi, com 1 suíte e

dois quartos, cozinha completa
e garagem, sem condomínio. R$
1200,00. Tr: 9134-5434.

CASAS
• Vendo ou troco Casa de alvenaria

com 70m, 2 quartos, sala capai
cozinha conjugados,banheiro,
lavanderia, garagem e varanda.

Terreno de 1.036 rn, com árvores

frutíferas e riacho próximo.Aceita
se no negócio apartamento de

menor valor. R$ 410.000,00. Tr:

(47) 9619-8260 - Marli.

• Aluga-se casa na praia de Penha

prox. ao Beta Carreiro, com 4.

quartos e garagem em volta. Tr:

9959-3627 I 9208-4370

• Vende-se casa geminada no

loteamento Firenzi, com 70 m2, 2

quartos, sala, cozinha, garagem,
toda murada. Pode ser flnancíada
pela caixa econômica. R$
140.000,00. Tr: 9103-3926.

• Vende-se casa no loteamento

Firenzi, casa de esquina, com
120 m2, com 3 quartos, sala,
cozinha.garagem, toda em

alvenaria. H$ 190.000,00.
Tr:9103-3926.

• Vende-se casa de alvenaria, com
três quartos, 2 salas, banheiro,
cozinha, garagem para 3 carros,

murada com portão eletrõnlco.
R$ 110.000,00. Na Rua Leopoldo
Muller, n 313 -Rio da Luz, perto
das lagoas de Peixe. Tr: 3376-

'2134.

CHÁCARA
• Alugo Aviário desativado em

Nereu Ramos. Tr: 3276-0264 I
8800-9346.

SALA COMERCIAIS
• Aluga-se sala comercial na Rua
.' da PUC (Unerj), envidraçada;ideal
pára Xerox, padaria, mercearia.
R$ 800,00. Tr: 9999-7499 ou

ricardovc@terra.com.br.

• Mugo Sala comercial na Vila Rau

com 3 Kitinetes. R$ 1000,00. Tr:
3371-6968.

• Alugo quartos, livre de água e luz.

em Schroeder, na Rua Marechal

Castelo Branco, 2128. Tr:'3374-
1488.

• Aluga-se Sala comercial em

Corupá, prédio novo com

estacionamento, em frente ao

sinaleiro. Tr: 47 3375-1004 no

horário comercial.

• Aluga - se Galpão de 160 mt2

na Nova Brasília. R$ valor a
combinar. R$ 3371-5904 19933-
9964.

• Aluga-se sala comercial, 30 rnt-,
com banheiro prox. a câmara de

vereadores. R$ 450,00. Tr:3275-
2264.

• Alugo quartos Mobiliados na Rua

SALA COMERCIAIS

Prefeito Waldemar Grubba, 1532
- Baependi. Tr: 3275-1185 I
9912-6200.

• Alugo quitinete de alvenaria,
próximo ao viaduto da Vila Lenzi.

Tr: 9220-0047 Daiana.

• Alugo Kitinetes no centro, e na

vila Lenzi apartir de R$ 380,00
e Casa na Vila nova 3 quartos.
Próximo ao papagaio autopeças,
Tr. 33714364 com Ivone te.

• Alugo Kitinetes no Bairro Rau,
próximo a faculdade. R$ 350,00.
Tr: 9958-8075 com Bruno.

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

TERRENOS

• Troco terreno na Vila Rau por casa

em Barra Velha. Tr: 3371-6968

• Vende-se terreno em Nereu

Ramos, 5 hectares de terra. Tr:

3276-0264 I 8800-9346.

• Vende-se terreno situada em

Corupá, próximo ao seminário.
São 2 lotes de 723m2 e um de

350 m2• Tr: 9911-8216 e 3375-
2520.

• Vende-se terreno no bairro

Amizade-loteamento, área nobre,
rua asfaltada. R$ 95.000,00 si
troca ou R$ 110.0ÓO,00 terreno
de menor valor em Jaraguá e

Região. Tr: 9131-9630

• Vende-se terreno em Santa

Luzia, na Rua Carlos Frederico

Ramthum, com área de 2.742m2,
escriturado. Valor à combinar. Tr:
3274-8891

• Vende-se terreno em Barra do

Sul, com escritura, perto do

posto de saúde novo= centro. R$
35.000,00. Aceito propostas. Tr:
9131-9630.

• Vende-se Terreno no.Bairro João

Pessoa, com a área de 545,22
m2, Rua 601-Manoel Francisco

da Costa, rua asfaltada, com
toda a documentação em dia,
próx aos Bombeiros Voluntários,
R$ 85.000,00, valor a negociar,
Tr:(47) 9151-5191 ou (47) 3370-
3428. Aceita financiamento

bancário.

• Vende-se uma chácara em São

Francisco do Sul, com 1650 mt

medindo 25 de frente e 70 de

fundos.Contato com Vanderlei

9946-5074 18848-9143 13372-
2154.

• Vendo terreno no Condomínio

fechado Azaléias, 10 terreno

entrando no condomínio, ele tem
23 por 30 medindo 688 mt2. R$
180.000,00 a negociar. Tr: 3370-
2468 19969-5540 com Valmor.

• Vende-se terreno 15x20, no
Rio da Luz próximo a Ceva I R$
25.000,00. Contato: Wilson ou

Rosa 3376-3716

I
I

j
• Compra-se terreno de preferência
nas medições do Bairro Rau, ou
na praia do Ervino. Tr 3372-0028

I 3372-0665.
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BALCAO NEGOCIOS
TERRENOS FIAT VOLKSWAGEN FORD MOTOCICLETAS

o Terreno de 7522 m2 bairro Rio o Vende-se Palio 2005, 4 portas, o Vende-se Golf 1.6 Mi 2002, prata, diesel, 2006. Tr: 3370-5591. o Vende-se moto Tomado 2008, 'preta,
Cerro II ideal para construção de branco, GNV, 90 mil km originais, I completo; com OVO e som, jogo de

o Vende-se um Ford Focos ano
25.000.00 km, revisada, pneus'

galpão. Tr 9654-2206. segundo dono, R$ 13.500,00, pneus novos. Carro em ótimo estado novos, nunca fez trilha, com manual e

fone: 9145-6290, de conservação. Valor 24.000,00. Tr: 2005, preto, 1.6 completo, banco chave reserva. R$ 8500,00. Tr: 9653-
o Vende-se terreno no Bairro Nova

Hemerson 9652-1195 de couro. R$ 19.000,00. Tr: 3379- 1166 com Silvio.
Brasília c/ 1.053 m2, contendo 1 o Vende-se um Fiat Tipo, prata; 2303/ 91.14-5998 Com Roberto.
casa com 3 quartos. 1 suíte e 2 completo, ano 95, IPVA pago o Vende-se GolfConfort Une, 2.0 o Vende-se uma moto Twister cbx

salas. R$ 499.000,00. Tr: 9104- e caixa de som grande com 2 completo por R$ 22.000,00. Tratar:
o Ford Ka 2003 prata 1.0 zetec 250cc, 2007. R$@.OOO,OO 3370-

8600. Creci 14482. módulos. R$ 6.500,00. Tr: 8890- (47) 9979.:0403. muito econômico, 04 pneus novos 0719. Simone
9854 com Marcos. todo revisado em ótimo estado,

o Vende-se Moto CBX 250 Twister azul,o Vende-se lote com 324m2, 12x27, o Vende-se Montana Sport 1.4 R$ 11.500,00 podendo financiar,
Lot. Gadotti III _ bairro Santo o Vende-se Fiat Uno, ano 96, 2 completa, opcionais com roda de liga Tratar com Rafael (47)9617-2252 2002, completa. yalor R$3.800,00.
Antonio. R$ 60.000,00 Aceito portas. R$ 8.000,00. Tr: 3370- leve e pneus aro 16, na cor branca

ou (47)8877-6219.
Tr. 3273-6302 ou 8812-7170

troca. Tr: 9979-2017 0983. ano 2012. R$ valor a negociar. Tr: o Vendermoto Honda XR 200, ano
o Vende-se lote com 999m2, 15x66 o Vende-se novo Uno Way

3-371-0036/8413-6088/8409- o Vendê-se Carninhorrete F-2000
97, para trilha, com equipamento e

_ bairro Izabel, Corupá, 40 metros Celebration, 1.4, 2012, completo,
7052. Fotos no site da rota do Ano 1982 Cor azul, com carroceria

pneus. R$ 3200,00.Tr: 9953-2627 /
doastatto, R$ 65.000,00 Aceito 20.000 km. R$ 27.500,00. Tr:

automóvel em veículos particulares. de 3.20 mts de comprimento, 9264-0777.

troca. Tr: 9979-2017 Renata ou Alessandra 3371-7090 o Vende-se um saveiro g4 ano 2009,
motor MWM;-Carro bem

,

ou 9634-2121 básica com lona marítima e pneus
conservado. ,R$ 25.000,00. Tr: o Vende-se uma moto de trilha, 125.

o Vendo terreno com 1000 mP
novos. R$ 23.500,00 Tr: 9931-9410 9131-0575. Valor a combinar. Tr. 3370-0719 Falar

sendo 600 rnt- de área útil, e o Vende-se UClo Mille Fire Ano com Guilherme.

20 mP de frente, fica no final", 2004, CQr azul, Portas, Vidro e
e 3275-3538. o Ford Fiesta / 97, 4 Portas, roda

da rua, Bairro Água Verde. R$ Travas Elétricas. R$ 13.500,00. o Vende-se Saveiro 2008, 1.6 flex, com de liga, ar quente, desembaçador,
o Vende-se CRF 250 R, 2004, em ótimo

200.000,00. TR: 9953-5554 Tr: 91310575 ar e direção. Tr: 3371-9157. limpador, traseiro, emplacamento estado, guidão e capa de banco
ainda original, moto a toda prova. R$

c; 2013 pg, não precisa fazer nada
11.500,00 somente venda. Tr: 3055-

'

o Vendo três terrenos na praia de o Vende-se Uno Mille fire flex ano o Vende-se saveiro City 1.6, prata na lataria. R$ 6.500,00, Tr: 8843-
Itajuba, R$ 28.000,00 todos modelo 2006, cor preta, R$ ano 2006. Preço da tabela FIPE R$ 5751(Vivo) 8447-0376 (Tim). 7854/ 8823-1548. Após as 19:00. _

escriturados 300 m2• Tr: 8448- 18.000,00. lnteressados Tr: (47) 21.500,00. Tr:3275-3538 /8406-
8644 3373-8388 ou 8803-6698 5033. o Vende-se Courier 1.6, completa, OUTROS

o Vendo Palio Branco, 4 portas, ano o Vende-se Saveiro Bola, ano 99. R$
2004/2005, gasolina. Tr:

CHEVROLET ' (47)3370-8885. o Vende-se Honda Civic, LXL, 1.8, 16V,
e modelo 2002 fire, vidro elétrico 13.500 Tr: 9944-2025 Aline.

. único dono, completo_+ couro. R$
o Vende-se s10 cabine estendida,

na frente, limpador trazeiro. R$ o Vendo Ford Ranger 2011, 49.000,00. Tr: 8402�5923

! ano 97 a Gasolina e GNV, 11.500,00. Tr. 9114-3374 com FORD completa, ar-condicionado, dir.
André ou 9243-8500 Néia. hid, vidro elétrico, trava elétrica,

o Vende-se Honda Civic, LXS,

r
completa. R$ 20.000,00 aceito Aotomátlco, banco de couro, 2010. Tr:
carro de menor valor. Tr: 3371-

PEUGEOT
o Vende-se Fusion, ano 2008 alarme, modelo cabine dupla, 3370.5591.

6968. completo, teto, códigos portas, prata, XLT 4x2, 2.3, gasolina e

4 pneus novos. Entrada de R$ GNV. Falar com Paulo no telefone o Compra-se Caminhào Truck,

(
o Vende-se Corsa Ret 2006, flex, o Vende-se Peugeot 307 SW,2007, 20.000,00 (negociáveis) + 28 (47) 9966-2597. ano 2008 à 2010, com baixa

ri
com ar cond, direção e alarme, automática, banco de couro parcelas. Tr: (47) 9104.6677 Luís. quilometragem e carroceria mínima
ria cor vermelha. Tr: 9117-1176/

-

TOP DE LINHA. R$26.000,00 +
o Ford Fiesta, anó 99, 4 portas, cor de 11 metros. Preferfvelcom

9600-9002. Valor a negociar. Prestações. Tr: 8812-7170. o Vende-se S10 executiva, 4x4, azul, R$ 8.500,00. Tr, 3370-1161. financiamento. Tr: 47 3379-5900

�

..

E DOS CARROS OKM FOI

Cinquenta e um por cento

dos consumidores que com

praram um carro novo em

2012 o 'fizeram por meio de fi

nanciamento, segundo aponta
a ANEF (Associação Nacional

das Empresas Financeiras das,
montadoras). Desta fatia do

mercado, cerca de metade das

aquisições foi realizada por i'n

termédio dos bancos ligados
diretamente às fábricas. Cerca
de 39% dos mais de 3,6 mi

lhões de carros Okm vendidos
no passado foram comprados
à vista. Completando a lista

estão o consórcio; com 8%, e o

leasing, com 2%.

Restrições fazem prazo dimi

nuir e consórcio crescer
Antes de o governo reduzir

o IPI para carros novos e de o

mercado mostrar sinais de es-

CIADA EM 2012·'
tagnação por causa da crise apenas 4% das vendas de car

econômica, os bancos adota- ros novos em 2008.
ram medidas restritivas em Após os incentivos, as taxas
2012. Assim, o prazo máximo caíram eos bancos passaram
praticado pelas associadas da

,

'a praticar juros mais baixos,
ANEF foi de 60 meses. Além inclusive oferecendo finan

disso, a quantidade média ciamento com taxa zero. "Aí é
de parcelas para um financia- preciso lembrar que algumas
menta de automóvel foi de 38, pessoas que pagariam à vista
contra 41 em 2011. optaram pelo financiamento

As instituições financeiras por ser vantajoso. Isso tarn

também ficaram mais cau-. bém influenciou a queda no

telosas .com a aprovação de' prazo médio do parcelamen
crédito, o que afetou o poder to", aponta Décio Carbonari.
de compra das .pessoas c_om
renda mais baixa, apontou a

ANEF. "Sem poder financiar,
alguns clientes optaram pelo
consórcio, que é mais barato,
mas obriga O comprador a es

perar pera bem", afirma Carbo

nari. Assim, essa modalidade
de compra cresceu em 2012,
uma vez que representava,

Medidas do governo auxilia

ram também as financiadoras
"Sem a redução do IPI

(Imposto sobre Produtos In

dustrializados) e a redução
da taxa de juros por parte
governo, o ano de 2012 po
deria ter sido pior que o de

2011", declarou Décio Car-

bonari, presidente da ANÊF.

Segundo o executivo, os juros
ofíclaís cobrados pelo governo
caíram de 11% para. 7,25%
entre 2011 e o ano passado.
Isso teria diminuído os custos

de captação de recursos para
os financiamentos, o que pos
sibilitou aos bancos oferecer

linhas de crédito mais favorá
veis ao consumidor. Em 2012,
a taxa média de juros anual
cobrada pelas instituições fi"

nanceiras para a compra de
um carro nOVQ foi de 19,9%,
contra 26,21% em 2011.

Inadimplência não preocupa

Após os financiamentos de
veículos novos terem atingido
um pico de 6,1% em 2012, a
inadimplência entre os novos

fechou o ano em 5,3%. Lem
brando que é considerado

inadimplente o consumidor

que atrasa em mais de 90 dias
o pagamento. "Esse número
não preocupa, pois está abaixo
dos 7,9% de inadimplência que
são registrados em financia
mentos de outros segmentos",
lembra Carbonari. O presidente
a ANEF ainda apontou que os

parcelamentos -para empresas
(pessoas jurídicas) têm maior

inadimplência que' a registra
da para pessoas físicas: "Até

2008, essa, situação era inver

tida", diz. Com uma parcela de

não-pagadores mais baixa que
a média, Carbonari acredita

que 2013 será um ano bom.

"Com as restrições, estamos

observando um melhor retorno
em pagamentos e o número de

financiamentos deve crescer",
aponta.

Fonte: iCarros
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ESTÁ NA HORA DEVOCÊ TER UM CARRO
COM TECNOLOGIA DE VERDADE.

NOVO CITROEN C3
VERSÕES A PARTIR DE '

R$39.990��S1A

VENHAFAZeR UM TEST QRlVÊ NA1,:.E MÓND,E.
-

''''',._,� '"'

.

.�
'"

-.

ClTROEN AIRCROSS 2013
GLX 1.6 FLEX 5TART

cm�OEN C4 2013
GLX 1.6 FLEX

Nove motor 1.6 1220/ - o mais potente da categoria.
Freios ABS • Ar-condicionado
Àir bag duplo de série em todas as versões,
Rodas de liga teve 16"e muito mais!

CITROEN C3 PICASSO 2013
GL 1.5 FLEX

Freios ABS • Direção hidráulica
Ar-condicionado • Air bag duplo
Vidros elétricos dianteiros e muito mais!

Freios ABS • Ar-condicionado
Air bag duplo' Faróis de neblina

CD/MP3 com entrada UsB
Rodas de liga leve 16"e muito mais!A PARTIR DE

R$55.990�
À VISTA

A PARTIR DE

R$49·.990�
À VISTA

A PARTIR DE
11

R$47.990
À VISTA

50.000KM 10.000 20.000 30.000 40.000

NOVOc3 3XR$89,00 3XR$153,00 3XR$161,00 3XR$153,00 3XR$.153,00

�T���ito 3XR$109,00 3XR$174,00 3XR$166,00 3·XR$,174.00 3XR$174,00

UNHAC4 3.XR$121,00 3XR$185,00 3XR$166,00 3XR$185,00 3XR$185,00

PARA TODAS AS OfERTAS CllJ'ROEN

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

1-Preços à vista, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Novo Citroên C3 Origine Flex Start 12/13 com valor à ·vista de R$ 39.990,00. Citroên AirCross GLX 1.6 Flex Start
12/13 com valor à vista de R$ 55.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% + 30 parcelas com taxa 0% a.rn + IOF. Citroên C4 GLX 1.6 Flex 12/13 com valor à vista
de R$ 49.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 30 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Citroên C3 Picasso GL 1.5 Flex 12/13 com valor à vista de R$ 47.990,00
e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 30 parcelas com taxa 0% a.rn + IOF. TC de R$ 566,00. Confira a CE;T da operação em uma de nossas lojas. Crédito 'sujeito a

aprovação realizado pelo Banco PSA Financ_e. Fin_anciamen_t<:l__si_fll_LJ_�do para Pessoa_Física�f_erta�,:,��s .até_?8/02/20�3 ou e_r:J_quarl_to durà�m os .Elstoques.�!TTlag�rl_s_lI�strativa:>.-

�
I
,

f
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A vida acontece aqui.

I I
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Corretor de"Im6v�
CredJ19.368

aruM-pcmo- naquele.que; YI'U?i{o-vtciLece)' Fí1U:p�: 4:13

(47) 3084 - 0408
·Plantãó:

(47) 9655 .: 5663
Atendemos finais de semana e feriados

D246'Casa em ótima localização
c/Isuite+ãdor, ótimo acabamento.• semi

mobiliada. R$ 275miL

.Na compra de ..

seu Imóvel

ganhe um lindo
presente;
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PROMOÇÃOR$65,00Mi\itec-1 -

_ R$39,00
8ardah' 8�2 -ode

HigieniZ3�$65 00
".r cond.

- ,

Rua linda Rux Mathias, 36 - Baependí - Jaraguá do Sul
CEP: 89256-075 • E-mail: mg_mecanícaltda@hotmail.com

PROGRAMACÃO D:E' CURSOS
...

;',' �
."

• Segurança no Trabalho - início 18/02

PÓs Graduação
• Desenvolvimento Cognitivo - início 05/03

• Gerenciamento de Projetos - início 05/03

• Segurança da lnforrnação - início 05/03

Cursos rnformática

• Workshop Fotografia Digital - início 04/02

Excel Básico - início 26/02

• Autocad - início 27/02

Cursos de Gestão

1- Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocponline.com.br

EDIThLDE INTIMAÇÃODEPRarFSTO
Nos termos do artigo 15 da LeL9.492/97, c/c o artigo 995 do c6digo de Normas
da CGIISC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos

apresentados a protesto neste Cart6rio, para pagamento no prazo de 3 (trêsl
dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação ju
dicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua recusa, dentro do

prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 239285/2013 Sacado:ADRIANACUNHA Endereço: RUA JOSE
PICOUl282 - ESTRADANOVA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Cedente: CRISTIA
NO CARlDS EWALD Sacador. - Espécie: CH - N'TItulo: 850027 4 - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 250,00 . Data para pagamento: 04/03/20l3-Valor
total a pagarR$331,70 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 250,00 - Juros:
R$ 4,83 Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 239168/2013 Sacado: ADRIANA DE OUVEIRA RODRIGUES
Endereço: RUA PREP Illlt'IRlCH ÇEFFERT 356 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
Cedente: CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO IlDA Sacador.
- Espécie: DMI - N' TItulo: C111I66620/5 - Motivo: falta de pagamento Valor.
R$ 1.1n,54 - Data para pagamento: 04/03/2013-Valortotal a pagarR$1263,08
Descrição dosvalores: Valor do título: R$1.177,54 - Juros: R$ 9,42 Emoltnnentos:
R$1225 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 239170/2013 Sacado: ADRIANA DE OUVEIRA RODRIGUES

Endereço: RUA PREP HENRlCH GEFFERT 356 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
Cedente: CASAS DAAGUA MATERlAIS PARA CONSTRUCAO IlDA Sacador.
- Espécie: DMI - N'TItulo: C2702101958/5 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 453,21 - Data para pagamento: 04/03/2013- Valor total a pagar R$533,1O
Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 453,21- Juros: R$ 3,77Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50:Diligência: R$16,27

Apontamento: 23887J/2013 Sacado: AlCENlR CANUTO WATERKEMPER

Endereço: R GUll.HERMlNA PEREIRA UMA l.ENZI 268 - JARAGUA DO SUL
- CEP: Cedente: NATUlAR IlDA ME Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo:
1368/4 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 126,66 - Data para pagamento:
04/03/2013-Valor total a pagarR$204,88Descríçâodos valores: Valor do título:
R$ 126,66 - Juros: R$ 0,54 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,83

Protocolo: 42027 Sacado: BRASQmSA INDUSTRIA ITDA CNPJ:
02.096.814/0001-05 Endereço: Rua Alfredo Muller no 183, Centro, 89108-000,
Massaranduba Cedente: AGmA QmMICA IlDA CNPJ: 81.676.124/0001-93

REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL-ESTADO DESANll\CATARlNA
Tabelionato do Mllllicfpio eComarca deGuaramlrim - CHRlSTA INGE

HILLEWAGNER, Interventora
Rua 28 deAgosto no 1918-Telefone: (47) 3373-0404

Horário dePuncionamento: 8b30h às 12h e 13h30 às 18h
EDIThLDEINTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta ser
ventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir
da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis),
alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta
escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e regis
trado o protesto correspondente.A presente publicação se deve ao fato de aís)
pessoats) indicada(sl para aceitarfem), ou pagarlemj serfem) desconhecidas,
sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou
domlciliadals) fora daCircunscriçãoGeográficadaServentia ou, ainda, porque
ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apre
sante, tudo em cônfonnidade comas arts. 995, 997 c/c 1023, todos doCNCGJ.
Protocolo: 42113 Sacado: ADILSONSTRlNGARlME CNPJ: 01.009.211/0001-58
Endereço: Localidade Braço Direito n' s/n, Braço Direito, 89108-000, Massa
randuba Cedente: PEDRO MUFFATO E CIA IlDA CNPJ: 81.433.765/0023-22 ,

Número do Título: 109530023 3 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por In
dicaçãoApresentante: BANCO DOBRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlMData
Vencltnento: 15/02/20l3 Valor. 404,72 liquidação após a intltnação: R$12,25,
Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo�41959 Sacado: ALDOIR MOHR CPF: 600.215.609-78 Endereço:
Estrada RibeirãoWilde ne s/no, Ribeirãowilde, 89108-000, Massaranduba Ce
dente:DEJAlLOFlCMECCOMPIlDAMECNPJ:00.107.384/0001�46Número
doTítulo: 5440/F2 Espécie: Conta de Prestação deServiçosApresentante:!TAU
UNIBANCO SADataVencltnento: 06/02/2013 Valor. 491,54 liquidação após a
intimação: R$12,25,Condução: R$68,54, Diligência: R$37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 41916 Sacado: ANTONIO SILVEIRA CPF: 643.898.129-04 Endereço:
BR 280, KM 60 ne s/n, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: DJ COMUNl

CAÇOES E EXPWRAÇÃO DE SERVIÇOS éNPJ: 03.658.136/0001-81 Número
do Título: 0000574003 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 10/02/2013 Valor.

340,91 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 24,50, Edital: R$15,00
Protocolo: 41917 Endereço: BR 280, KM 60 ne s/n, Centro, 89270-000, Guara
mirim Cedente: DJ COMUNlCAÇOES E EXPWRAÇÃO DE SERVIÇOS CNPJ:
03.658.136/0001-81 Número do Título: 0000550801 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data
Vencltnento: 10/02/2013 Valor. 340,91 Liquidação após a intltnação: R$12,25,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 41918 Endereço: BR 280, KM 60 ne s/n, Centro, 89270-000, Guara
mirim Cedente: DJ COMUNlCAÇOES E EXPWRAÇÃO DE SERVIÇOS CNPJ:
03.658.136/0001-81 Número do Tftulo: 0000587904 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data

Vencimento: 10/02/2013 Valor. 340,91 liquidação ap6s a intltnação: R$12,25,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00 •

Protocolo: 42036 Endereço: BR 280, KM 60 no s/n, Centro, 89270-000, Guara
mirim Cedente: DJ COMUNICAÇOES E EXPWRAÇÃO DE SERVIÇOS CNPJ:
03.658.136/0001-81 Número do Título: 0000633704 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data

Vencltnento: 15/02/2013 Valor. 327,27 liquidação ap6s a intltnação: R$12,25,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00
Protocolo: 42151 Endereço: BR 280, KM 60 n« s/n, Centro, 89270-000, Guara
mirim Cedente: JOAO LUIZ ROSA DE BEM CPF: 097.068.449-53 Número
do Títulq; 03007120631 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante:
CAlXAECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 10/02/2013 Valor.1.71022
liquidação após a íntímação:R$12,25, Condução:R$ 5,00, Diligência:R$24,50,
Edital: R$15,00

Protocolo: 42120 Sacado: ARA TRANSPORTES IlDA ME CNPJ:
07.354.767/0001-68 Endereço: Rua Izidio Carlos Peixerno1oo, Ilha da Figueira,
89270-000,GuararnirtmCedente:MAGMO INDUSTRIAECOMERCIODEES
TOFADOS IlDA CNPJ: 08.313.875/0001-55 Número do Título: 000000065 Es

pécie: Duplicata de Venda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento: 18/02/2013 Valor.

450,00 liquidação após a intltnação: R$12,25, Condução: R$ 13,87, Diligência:
R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 42106 Sacado: BARBARlNA ROSA VOl.PI CPF: 898.020.479-53

Endereço: Estrada Primeiro Braço do Norte nO sin°, Primeiro Braço do Nor

te, 89108-000, Massaranduba Cedente: JAVEL JARAGUA VEICULOS PECAS
SERVICOS IlDA CNPJ: 79.501.862/0001-58 Número do Tftulo: 0045575003

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento: 14/02/2013 Valor.149,00 Liqui
dação ap6s a intltnação: R$ 12,25, Condução: R$ 77,43, Diligência: R$ '31,60,
Edital: R$15,00

Tabelionato Gr,esbach
Notas e Protesto

Apontamento: 239022/2013 Sacado: ASM EQmPAMENTCS TEC. lNE IlDA

Endereço: RUA JORGE CZERNIEWIC2 1098 - Jaraguá do Sul-SC Cedente: DJ
COMUNlCACOES E EXPWRACAO DE SERVICOS Sacador. - Espécie: DMI
- N'Titulo: 0000592008.- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.068,00 - Data

para pagamento: 04/03/2013- Valor total a pagar R$2.146,75 Descrição dos
Valores: Valor do título: R$ 2.066,00 - Juros: R$ 6,19 Emolumentos: R$12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 239163/2013 Sacado: DAlAS CONSTRUTORA IlDA ME

Endereço: AV. PREP WALDEMAR GRUBBA 5249 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89256-502 Cedente: RV GEVAS FOMENTO MERCANTIL IlDA Sacador. MR
IND E COM DE MATER Espécie: DMI - N' TItulo: 8919551 - Motivo: falta de

pagamento Valor. R$ 329,00 - Data para pagamento: 04/03/2013- Valor total
a pagar R$409,44 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 329,00 - Juros: R$
1,20 Emolumentos: R$1225 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
� Diligência:R$ 19,39

Apontamento: 238782/2013 Sacado: DINARTE SIDNEY OSTROVSKI Ende

reço: RUA ROBERTO ZIEMANN 3251 - laraguã do Sul-SC - CEP: 89256-310
Cedente: WJAS SUSIN IlDA Sacador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 056188/003

.

- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 139,90 - Data para pagamento:
04/03/20l3-Valor total a pagarR$215,86Descrição dos valores: Valordo título:
R$139,90 - Juros: R$ 0,65 Emolumentos: R$1225 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 239156/2013 Sacado: GUll.MARA PIRES Endereço: RUASAU
DADE 92 FUNDOS - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: HORIWNTE
TURTURISMO Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 139/09 - Motivo: falta de

pagarnentcValor. R$ 510,00 - Data para pagamento: 04/03/2013- Valor total
a pagar R$622,83 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 510,00 - Juros: R$
1,53 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 239150/2013 Sacado: JOEL DE SOUZA MORAIS Endereço:
RUAWlllYBLUNK,48 - ESTRADANOVA - Jaraguá doSuI-SC - CEP: 89254-388
Cedente: SlIMAQ S/A Sacador. - Espécie:DMI - N'TItulo: 81935'007 - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 222,50 - Data para pagamento: 04/03/2013-Valor

Número do Título: 007318101 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil porIn
dicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 15/02/2013
Valor. 861,00 Liquidação após a íntírnação: R$12,25, Condução: R$ 32,99, Dili
gência: R$ 37,60, Edital: R$15,00 Protocolo: 42125 Endereço: RuaAlfredo Mul
ler nol83, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: l.ATAL EMBALAGENS
METALlCAS IlDA CNPJ: 75.182.048/0001-67 Número do Título: 53226/1 Es

pécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCODO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento: 18/02/2013 Valor.

3.054,70 Liquidação ap6s a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 32,99, Diligên
cia: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 42072 Sacado: CHAMA DlSfRlBmDORA DE MERCADO CNPJ:
09.193.039/0001-47 Endereço: Rua Leopoldo Fridel n° s/no, Ilha da Figueira,
89270-000, Guararnirtm Cedente: GOlAS VERDE AUMENTOS IlDA CNPJ:
24.866.741/0001-18 Número do Título: 000084694/ Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por IndicaçãoApresentante: !TAU UNIBANCO SA DataVen
cimento: 11/01/2013 Valor. 3.105,63 liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Condução:R$13,87,Diligência: R$37,60,Edital:R$15,00

Protocolo: 42061 Sacado: DNA PRODUTOS PARA ESTAMPARIA IlDA CNPJ:
14.273.588/0001-61 Endereço: Avenida lzidio Carlos Peixer ne s/n', Ilha da Fi

gueira, 89270-000,Guararnirtm Cedente:MUNDIALQUADROS EDESENHOS
IlDA CNPJ: 06.272.029/0001-09 Número do Título: 3845/5 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Ven
cimento: 12/02/2013 Valor. 2.748,40 liquidação ap6s a intltnação: R$1225,
Condução: R$13,87, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 42050 Sacado: EDIDiE lAZZARlS COSTA CPF: 827.018.739-91

Endereço: Estrada Geral Primeiro Braço do Norte ne s/n", Primeiro Braço do

Norte, 89108-000, Massaranduba Cedente: COOPERATIVA CRED. RURAL IN
TER SOOO. LUlSALVES - CREDlALVES CNPJ: 04.430.100/0001-09 Número do
Título: 4300-0305-2009000023 Espécie: Nota de Créctito Rural Apresentante:
COOPERATIVACRED. RURAL INTER SOOO. LmSALVES - CREDIALVESData
Vencltnento: 15/08/2012 Valor: 176.750,00 liquidação ap6s a íntímação: R$
12,25, Condução: R$ 77,43, Diligência: R$37,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 42052 Endereço: Estrada GetaI Primeiro Braço do Norte nv s/

n°, Primeiro Braço do Norte, 89108-000, Massaranduba Cedente: COOPE
RATIVA CRED..RURAL INTER. SOOO. LmS ALVES - CREDIALVES CNPJ:
04.430.100/0001'09 Número do Título: 4300-399-2011-7 Espécie: Cédula de
Crédito Bancário Apresentante: COOPERATIVA CRED. RURAL INTER. SOLlD.
LUlS ALVES - CREDlALVES DataVencltnento: 15/06/2012 Valor. 79.350,00 Li

quidação após a intirnaçâo: R$ 12,25, Condução: R$ 77,43, Diligência: R$ 37,60,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 41421 Sacado: EVANDRO LEITESEVEROCPF: 029.478.089-06 En

dereço: Rua Dorvalina Machado n° 73, Vila Amizade, 89270-000, Guararnirtm
Cedente: BV FlNANCEIRA S/A C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do
Título: 131042820 'Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apre
sentante: BV FINANCEIRA S/A C.EI Data Vencltnento: 06/09/2012 Valor.
29.614,39 liquidação ap6s a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligên
cia: R$ 24,50, Edital:R$15,00

Protooolo: 42135 Sacado: FABIANO ROBERTOTONN CNPJ: 11.556.246/0001-
60 Endereço: Rua Carnpínha Central n° 979, Campinas, 89108-000, Massa
randuba Cedente: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ:
92.702.067/0001-96 Número do Título: 059625 O Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Venci
mento: 14/02/2013 Valor. 297,99 Liquidação ap6s a intltnação: R$12,25, Con
dução: R$ 44,10, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 42042 Sacado: IDM TRANSPORTES IlDA - ME CNPJ:
07.639.790/0001-07 Endereço: Estrada Ribeirão do Salto no s/n, Bananal do
Sul, 89270-000, Guararnirtm Cedente: SANTINVEST S/A CREDI1D FINAN
CIAMENTO E lNVESITMENTOS CNPJ: 00.122.327/0001-36 Número do Títu
lo: 17621278975 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MUllTPLO Data Vencimento:
14/02/2013 Valor. 608,75 Líquídação após a intimação: R$ 12,25, Condução:
R$ 22,76, Diligência:R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 41984 Sacado: JAINEDAROSAMARTINSCPF: 080.727.839-47 En

dereço: Estrada Bananal do Sul no s/n, Bananal, 89270-000, Guararnirtm Ce
dente:VALCANAlAAUTO PEÇAS IlDA'MECNPJ: 03.387.767/0001-03 Número
doTítulo: 6383/02Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApre
sentante: BANCODO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRlMDataVencimento:
10/02/2013 Valor. 191,66 Liquidação após a intltnação: R$ 12,25, Condução:
R$ 22,76,Diligência: R$37,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 41971 Sacado: JOEL SORDI - ME CNP1: 13.182.690/0001-99 Ende- ,

teço: Rua Braço do Norte n' s/n, Braço do Norte, 89108-000, Massaranduba
Cedente: VIDRACARlA PIAZ IlDA - ME CNPJ: 03.757.628/0001-24 Número
doTítulo: 3941 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento:
15/02/2013 Valor. 924,93 Liquidação apôs a intltnação: R$ 1225, Condução:
R$ 57,43, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 42141 Sacado: JOSE AIUON DA SILVA CNPJ: 11.732.962/0001-51

QUARTA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO DE 2013 1151 PUBLICAÇÕES LEGAIS

EDITAl. DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASILESTADO DE SANll\ CATARINA
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total a pagarR$3oo,03Descrição dosvalores: Valor do título:R$ 222,50 - Juros:
R$ 0,66 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 17,02

Apontamento: 238898/2013 Sacado: lA BEDA IND E COM DEAUMENTOS
IlDA Endereço: RUA PAULO KRAEMER 142 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89254-520 Cedente: FLORICUllURAFLORISA IlDA Sacador. - Espécie:DMI
- N' TItulo: 11165 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 20225 - Data para
pagamento: 04/03/2013- Valor total a pagar R$281,42 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 20225 - Juros: R$ 0,67 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$18,65

Apontamento: 239284/2013 Sacado: LEANDRO MARTINS Endereço: RUA 13
DE MAIO 445 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89255-400 Cedente: V S V COM
DE TECIDOS IlDA Sacador. - Espécie: DMI - N'Título: 1/4 - Motivo: falta de

pagamento Valor. R$ 576,67 - Data para pagamento: 04/03/2013- Valor total
a pagar R$653,15 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 576,67 - Juros: R$
1,92 Emolumentos: R$1225 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$14,71

Apontamento: 239146/2013 Sacado: MARClO NElSON GAUlNA FURO

Endereço: AVPREFEITOWALDEMAR GRUBBA 3841 - JARAGUA DO SUL-SC
- CEP: 89256-501 Cedente: MUIllPO PINTURA ELETROSTATlCA IlDA Sa
cador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 226 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
482,57 - Data para pagamento: 04/03/2013-Valo, total a pagar R$552,35 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 462,57 - Juros: R$ 1,23 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 28,70

Apontamento: 239265/20l3 Sacado: MARCOS JOSE RODRIGUES Endereço:
RUA JOSE BRUNNER 290 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-380 Cedente: RCP ,

INCORPORADORA IlDA Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: NPOOO4053
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 500,06 - Data para pagamento:
04/03/2013-Valor total a pagarR$576,26 Descrição dos valores: Valordo título:
R$ 500,06 - Juros: R$l,66 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,7j

Apontamento: 238982/20l3 Sacado: MARILENE FERNANDESWRENZEITI

Endereço: RUA NEURA MARIA PRESTlNl44 CASA - Jaraguá do Sul-SC - CEP:

Endereço: Rodovia BR:280, km 72 n' s/n, Corticeira, 89270-000, Guararnirltn
Cedente: l1NK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA IlDA CNPJ:
06.089.521/0001-43 Número do Título: 91311-1/3 Espécie: Duplicata de Ven
da Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA - BANCO
MUllIPW DataVencimento: 01/12/2012 Valor. 1.110,00 liquidação após a
intimação: R$1225, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 42142 Endereço: Rodovia BR-280 km,72 no s/n, Corticeira, 89270-
000, Guararnirtm Cedente: l1NK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTA
DORA IlDA CNPJ: 06.089.521/0001-43 Número do Título: 91311-2/3 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: HSBC BANK BRA
SIL SA - BANCO MUl1TPW Data Vencimento: 31/12/2012 Valor. 1.110,00
Liquidação apõs a intltnação: R$ 12,25, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$
37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 41957 Sacado: ÍEI1CIA UNDNER CPF: 092.348.359-48 Ende

reço: Estrada Tibagi no s/n, Tibagi, 89270-000, Guaramirim Cedente: COO
PERATlVA CRED. RURAL INTER. SOOO. uns ALVES - CREDIALVES CNPJ:
04.430.100/0001-09 Número do Título: 4300-2006-2012-6 Espécie: Cédula de
Crédito Bancário por Indicação Apresentante: COOPERATIVA CRED. RURAL
INTER. SOOO. LmS ALVES - CREDlALVES Datavencimento: 20/1112012 Va

lor. 5.000,00 Liquidação após a íntírnação: R$ 12,25, Condução: R$ 20,53, Dili
gência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00

Protooolo: 41485 Sacado: unz SELSON CARVAlHO CPF: 820.369.349-00 En

dereço: Rua Silvio Scborck no 59, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: AN
TARES ESfRUTIJRAS P F IlDA CNPJ: 01.056.607/0001-56 Número do Título:
1892/3. Espécie: DuplicatadeVendaMen:antil por IndicaçãoApresentante:!TAU
UNIBANCO SADataVencltnento: 20/01/2013 Valor.1.437,50 Liquidação ap6s
a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$"24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 42010 Sacado: MARIA FORTUNATADIAS CPF: 724.828.859-49 En

dereço: EstradaCampinha Central ne s/n, CampinhaCentral, 89108-000, Mas
'saranduba Cedente: FEDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDAEPP cNPJ:
81.599.367/0001-75 Número doTítulo: 051866/4 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRlM DataVencltnento: 10/02/2013 Valor. 334,36 Liquidação após
a intimação: l!_$ 12,25,Condução:R$44,10,Diligência:R$37,60,Edital:R$ 15,00

Protocolo: 41620 Sacado: MARIO ALVES CPF: 821.198.489-04 Endereço: Rua
São Cristovao n° 101, Vila Amizade, 89270-000, Guaramirltn Cedente: BV FI

NANCEIRA S/A C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 131025474
Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: SERGIO
SCHUlZE EADVOGADOS ASSOCIADOS Data vencimento: 31/08/2009 Va

lor; 30.568,80 Liquidação após a intltnação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Dili
gência: R$ 24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 41977 Sacado: .

METALURGlCA TEMUCO IlDA CNPJ:
07.357.078/0001-07 Endereço: Rua Olímpio Jose Borges no s/n, Brüderthal,
89270-000, Guaramirim Cedente: MOMENTO ENGENjlARIA AMBIENTAL
LTDA CNPJ: 00.904.606/0001-51 Número do Título: 7758/002 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento: 06/02/2013 Valor. 7.027,20 Li

quídàção ap6s a intimação: R$12,25, Condução: R$18,31, Diligência: R$37,60,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 41849 Sacado:MVDTRANSP E SERV.IlDA CNPJ: 01.045.961/0001-
85 Endereço: RuaVereador JoãoPereíratímans 383, Centro, 89270-000,Guara
mirimCedente: GOMESCOECOMa POSTO FENIXCNPJ: 04.43b.076/0001-15

.

Número do Título: 1950 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: !TAU,UNIBANCO SA Data Vencltnento: 23/01/2013 Valor.
441,35 liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 24,50, EditaER$15,00

Protocolo: 41893 Sacado: NAlARA BEATRIZ PEREIRA CPF: 054.182.159-81

Endereço: Rua Emerto Pisetta n' 315, Centro, 89270-000, Guararnirtm Ce
dente: COOPERATlVA DE cRÉDI1D DE LivREADMISSÃO DEASSOClADOS
DE GUARAMIRlM - CREVlSC CNPJ: )0.143.743/0001-74 Número do Título:
00885/0001 Espécie: Duplicata 'de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencltnento:
07/02/2013 Valor: 100.00 liquidação ap6s a intltnação: R$12,25, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 41966 Sacado: OUMPIO BOGO JUNIOR CNPJ: 15.239.054/0001-81
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco n° 1188, Centro, 89275-000, Schro
eder Cedente: FAROL FOMENTO MERCANTIL IlDA Número do Título:
2027/2032/ Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentan
te: !TAU UNffiANCO SA DataVencltnento: 15/02/2013 Valor: 1.690,00 liqui
dação após a íntímação: R$ 12,25, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 37,60,
Edital: R$15,00
Protocolo: 42025 Endereço: Rua Marechal Castelo Branco ne 1188, Centro,
89275-000, Scbroeder Cedente: SEWIMPORT COM IMP E EXP DE MAQ DE
COSTUBA CNPJ: 02.594.705/0001-00 Número do Título: 2121-01 Espécie: Du
plicata de Venda 'Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO

S.A. DataVencimento: 15/02/2013 Valor. 447,50 Liquidação após a íntímação:
R$ 12,25, Condução: R$ 24, 14, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

89267-[20Cedente: BVFINANCEIRAS/ACFJ Sacador. - Espécie: CBI - N'TI
tulo: 251007012 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 3.595,56 - Data para
pagamento: 04/03/2013-Valor total a pagarR$4.752,44 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 3.595,56 - Juros: R$ 1.054,69 Emolumentos: R$ 12,25 - Publi

cação edital: R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 42,34

Apontamento: 239010/2013 Sacado: MICHEFIOS IND. DE ARTIGOS DOVES
TUARlO L Endereço: RUA AUGUSTO MIELKE 280 SL 05 - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89256-030Cedente: FIACAOALPINAIlDA Sacador. - Espécie:DMI - N'
TItulo: ALV071334 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 7.983,25 - Data para
pagamento: 04/03/2013- Valor total a pagar R$8.073,77 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 7.983,25 - Juros: R$ 15,96 Emolumentos: R$ 12,25 - Publica

ção edital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 238398/2013 Sacado: SONlAANDREIA DE SOUZA GREITER

Endereço: LUIZ SARI1, 1811 - NEREU RAMOS - Jaraguá do SuI-SC - CEP:
89250-000 Cedente: SORAIA NUERNBERG ZANETTE Sacador. AKS JEANS
COM CONP ROUPAS Espécie: DMI - Nr Título: 4264/2 - Motivo: falta de pa
gamento Valor. R$ 454,28 - Data para pagamento: 04/03/2013- Valor total a
pagarR$543,44Descrição dosvalores: Valordo título:R$454,28 - Juros:R$1,36
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Di

ligência: R$ 27,95

Apontamento: 239240/2013 Sacado: SUPERMODAS ROUPAS EACESSORIOS
IlDA Endereço: RUA BERNARDO DORNBUSCH 1400 - Jaraguá do Sul-SC -

CEP: 89256-901 Cedente: PlANET KIDS IND COM DE CONFECCOES IlDA
E Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 117377 2 - Motivo: falta de pagamen
toValor. R$ 1.085,07 - Data para pagamento: 04/03/2013- Valor total a pagar
R$l.l68,61 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.085,07 - Juros: R$ 9,04
Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$14,71

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo", na data de 27/02/2013. Jaraguá do Sui (sq, 27 de feve
reirode2013.

Manoel Gustavo Griesbach Tabelioa Substituto
Total de títulos publicados: 17

Protocolo: 41943 Sacado: REINALDO RÜDIGER CPF: 453.721.799-53 Ende

reço: Rua Hervino Hanemarm n° 201, Avai, 89270-000, Guararnirtm Cedente:
DR T SOM EACESSORlOS AUTOMOTIVOS IlDA CNPJ: 05.234.311/0001-39
Número do Título: 0004061602 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apre
sentante: CAlXAECONOMICA FEDERALDataVencltnento: 05/02/2013 Valor.
46,86 Liquidação após a íntírnação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
24,50, Edital: R$15,00 .

Protocolo: 41944 Endereço: Rua Hervino Hanemarm n° 201, Aval, 89270-000,
Guararnirtm Cedente: D R T SOM E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS IlDA

CNPJ: 05.234.31110001-39 Número do Título: 0004050102 Espécie: Duplicata
deVendaMercantilApresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVenci
mento: 05/02/2013 Valor. 554,27 Liquidação ap6s a intimação: R$12,25, Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00
Protocolo: 42059 Endereço: Rua Hervino Hanemann �o 201, Aval, 89270-000,
Guararnirtm Cedente: D R T SOM E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS IlDA

CNPJ: 05.234.31)/0001-39 Número do Título: 0004158302 Espécie: Duplicata
deVenda MercantilApresentante: CAIXAECONOMIeA FEDERAL DataVenci
mente: 12/02/2013 Valor. 137,85 liquidação após a intimação: R$12,25, Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00
Protocolo: 42064 Endereço: Rua Hervino Hanemann no 201, Aval, 89270-
000, Guararnirtm Cedente: SHOCKFORCE INDUSTRIA COMERCIO E
MANUTENCAO DE PRODUTOS ELETRO-ACUSTlCOS IlDA - ME CNPJ:
13.872.582/0001-48 Número do Título: 257/002 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
11/02/2013 Valor. 458,00 liquidação após a intimação: R$ 1225, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 42051 Sacado: SANDROCOSTA - MECNPJ: 05.265.373/0001-08En
dereço: EstradaGeral Prltneiro Braço do Norte no s/n, Prltneiro Braço doNorte,
89108-000,Massaranduba Cedente: COOPERATIVA CRED. RURAL INTER. SO-
00. LmS ALVES - CREDlALVES CNPJ: 04.430.100/0001-09 Número do Título:
4300-420-2011-4 Espécie: Espécie de Contrato Apresentante: COOPERATlVA
CRED. RURAL INTER. SOOO. LmS ALVES - CREDlALVES Data Vencimento:
15/02/2013 Valor: 75.000,00 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condu
ção: R$ 77,43, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 42053 Endereço: Estrada Getal Primeiro Braço do Noite n'' s/n,
Primeiro Braço do Norte, 89108-000, Massaranduba Cedente: COOPE
RATIVA CRED. RURAL INTER. SOOO. LmS ALVES - CREDlALVES CNPJ:
04.430.100/0001-09 Número do Título: 4300-400-2008-01 Espécie: Cédula de
Crédito Rural Apresentante: COOPERATIVA CRED. RURAL INTER. SOOO.
LmS ALVES - CREDIALVES DataVencltnento: 15/12/2012 Valor: 45.000,00 Li
quidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 77,43, Diligência: R$37,60,
Edital: R$15,00

Protocolo: 41988 Sacado: SARA PASTA CPF: 059.638.749-04 Endereço: Rua
Olimpío Jose Borges n° 4051, Avai, 89270-000, Guararnirtm Cedente: MARCOS
JOSE TRElS CNPJ: 80.113.939/0001-00 Número do Título: SAR.022 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por indicação Apresentante: BANCO DO BRA
SILSA - AGENCIAGUARAMlRIMDatavencimento: 12/02/2013 Valor: 155,00
liquidação após a intimação: R$12,?5, Condução:R$ 5,00, Diligência:R$ 24,50,
Edital: R$15,00

Protocolo: 42024 Sacado: SILVlNHA DEMELO SANTANA CPF: 054.063.659-24

Endereço: Rua Evaristo Klein no s/n°, Guamiranga, 89270-000, Guararnirtm
Cedente: CAREWA CONPECÇOES IlDA CNPJ: 00.295.783/0001-88 Número
do Título: 353 Espécie:'Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO BRADESCO SA Data Vencltnento: 15/02/2013 Valor. 338,80
Liquidação após a íntímação: R$ 12,25, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$
37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 41907 Sacado:WIANE ROSA CPF: 042.959.069-56 Endereço: Rua
Vergilio Nart n-Ol.Amizade, 89270-000, Guaramiritn Cedente: SICOOB - SCBill
CREDI COOP ECON E CREDI1D CNPJ: 03.960.819/0001-99 Número do Título:
418 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SA DataVencimento: 10/02/2013 Valor. 184,50 liquidação após a
intimação:R$1225,Condução:R$5,00,Diligência:R$24,50,Editál:R$15,00

Protocolo: 41420 Sacado: TIAGO ALVES DA BATISTA CPF: 007.194.149-54

Endereço: Rua Geronltno Corres no 729, Centro, 89270-000, Guaramirirrr Ce
dente: BVFINANCElRAS/AC.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título:
131037793 Espécie: Cédula de Crédito Banrário por Indicação Apresentante:
BV FINANCEIRA S/A C.EI DataVencltnento: 03/10/2012 Valor. 22.921,18 li
quidação após a intimação: R$ 1225, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50,
Edital: R$15,00

Protocolo: 41910 Sacado: VALDIR SEBASTIAO MACHADO CPF: 045.759.l39-
01 Endereço: Rua O ne s/no, Rio Hem, 89275-000, Schroeder Cedente: SI
COOB - SC BLUCREDI COOP ECON E CREDITO CNPJ: 03.960.819/0001-99
Número do Título: 413 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 10/02/2013' Valor.
212,50 Liquidação ap6s a intirnação: R$12,25, Condução: R$ 24,14, Diligência:
R$ 37,80,Edital:R$15,00
Guararnirtm, 27 de fevereiro de20l3.

CHRISTA INGEHILLEWAGNER, Interventora

1
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IlDposto de Renda "

Para não cair namalha fina
Receita Federal

liberou o programá
de declaração e o

prazo vai ate o

dia 3 O de abril

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

o programa da declaração
do 'Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física (IRPF) já está dis

ponível para baixar no site da
Refeita Federal. Neste ano, a en

trega da declaração deve acon

tecer no prazo de lo de março
a 30 de abril, pela internet, nas
agências do Banco do Brasil ou

da Caixa Econômica Federal. A

multa mínima para quem atra
sar a entrega é de R$ 165,74. São
obrigados a declarar os contri
buintes que receberam rendi
mentostríbutáveís.acírna de R$
24.556,65 em 2012.

Nesta época do ano, é co

mum o aumento na procura
pelos serviços dos escritórios
de contabilidade. Mesmo com a

possibilidade de usar o progra-
'

ma do IRPF, há quem sinta difi
culdade na hora de fazer os cál
culos.A orientação da auxiliar de
contabilidade, Schênía Françoa
Chiodíni, é que os contribuintes

EDUARDO MONTECINO

ORIENTAÇÃO Schênia pede que contribuintes não omitam às informações

se orientem, primeiramente, imóveis. "É importante não

sobre a .razão pela qual é ne- deixar nenhuma informação
cessário fazer o procedimento. omissa. Caso uma pessoa

Existem diferentes situa- queira fazer empréstimos ou

ções que exigem a declaração, declarar bens de herança, por
como a posse de bens acima exemplo, não seria necessário
de R$ 300 mil, operações em movimentar todos os docu
bolsas de valores, ganho de mentos, pois a declaração já
capitàl por alienação de bens, comprova" explicou Chiodini.
recebimento de rendimentos Segundo a agente da Re
não tributados acima de R$" ceita Federal' de Iaraguá do
40 mil ou caso haja isenção Sul, não há um número exato

sobre o lucro na venda de
,
do valor que será arrecadado

DIVULGAÇÃO

j,

..

, Iniciativa dos

agentes de-saúde
Agentes comwútários do Posto

, de Saúde Ricardo Roeder, do
Rio Cerro n, transformaraln
20 galões de tinta em lixeiras

(foto ao lado) para recebe..
lixo reciclável depositado
pela população daquele

bairro. Os recipientes foram
fixados em Cinco pontos

onele tradicionalmente é feita
a coleta seletiva pormeio
de caminhão dé empresa

especiaJizada. Os galões foram
doados por empresas do bairro.
Madeiras e tintas usadas nas

placas informativas foram
fornecidas pelos próprios
agentes comwútários. O

objetivo dos agentes é realizar
um trabalho de�nscientização
na comwúdade com relação à
reciclagem demateriais e de

preservação ao ambiente .

na região. Contudo, a expec
tativa é que as declarações ul
trapassem R$ 26 milhões em

todo 'o país: O primeiro lote
das restituições será reserva

do para a terceira idade.
O programa do IRPF está

disponível para download no

link http://migre.me/dqDuo.
A entrega online da declara

ção deve ser feita pelo Recei

tanet, no link http://migre.
me/dqE7E.

'

Dengue

Guaramírnn
tem foco

Guaramirim registrou o pri
meiro foco do mosquito da den

gue neste ano. Técnico do Pro

grama de Combate a Dengue da
Secretaria de Saúde foiencontrado
na segunda-feira numa armadilha
na área central da cidade, nas pro
ximidades da Rodoferroviária. A

� coordenadora do programa, Ma
rister Câmara Canto, informa que
todos os imóveis num raio de 300

metros em tomo deste local es
tão sendo visitados para eliminar
toda água parada. "Conclamo a

população a fazer sua parte. Para
controlar a dengue, precisamos
combater o mosquito. E para
combater o mosquito, temos que
acabar com a água parada. Não
existe outra solução", alerta.

Ela ressalta ainda que o mos

quito da dengue é um inseto Ur
bano e que.Se reproduz inclusive
dentro das casas, tem preferên
cia por 'água limpa e parada e

deposita seus ovos na parede de

recipientes ou materiais que acu

mulam água (lixo, pneus, lonas,
sucatas etc). "O ovodo mosquito
é resistente e pode ficar vivo por
mais de"um ano no seco, por isso
-é importante lavar com esponja,
pelo menos uma vez por semana,
a bandeja do depósito do degelo
das geladeiras, bebedouros de ani
mais, tratar a água das piscinas e

lavar as paredes das mesmas uma
vez por semana', orienta.

Um 'carrinho para Gabriel
DIVULGAÇÃO

A faInilia do pequeno Gabriel, de wn ano e

oito meses, que sofre de hidrocefalia, recebeu
ontem o apoio da empresa Tutti Baby, de
Massaranduba. O diretor comercial Orli

Boebringer entregouwn carrinho para a mãe
de Gabriel, Claudete Tessmann. No dia 12 de

fevereiro.. ojornal.O Correio do Povo publicou
matéria sobre a situação da criança e do

pedido ,da família para conseguir Um carrinho

para ajudar no deslocamento de Gabriel. ,Amãe

agradeceu a ajuda oferecida pela empresa.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Batalhão da PolíciaMilitar

Planejamento de prevenção
Organizar o setor de
inteligência será uma
das prioridades do
novo comandante
do quartel da PM

GUARAMIRIM

Débora Remor

Um OU outro fio branco no

cabelo bem aparado, apa
relho nos dentes e a postura
leve escondem o tamanho da

responsabilidade do capitão
Ricardo Ribeiro à frente da 2a

Companhia do 14° Batalhão
. da Polícia Militar em Guarami
rim. Nomeado comandante há
uma semana no lugar do Major
Iofrey Santos da Silva, que foi
transferido para Ioinville, Ri
beiro percorreu os municípios
da região, visitou prefeitos e fez
vistorias nos destácamentos de
Massaranduba e Schroeder.

"Aproveitei a visita de corte
sia às autoridades para verificar
as necessidades da corporação
em cada localidade. Procurei
fazer essa vistoria em breve

tempo para ter um diagnósti
co e colocar as atividades em

prática o mais rápido possível",
disse Ribeiro. "A segurança pú
blica se faz através da parceira
da Polícia Militar com os ór

gãos municipais, estaduais e

a Polícia Civil. O momento é

Lombada
eletrônica é'
danificada
o sinalizador de
velocidade da

lombada eletrônica
da Rua Rinaldo

Bogo, naDha
'da Figueira, foi
atingido por um
microônibus na
noite de segunda
féira. O motorista,
de' 62 anos, teria

dormido ao volante

e perdeu o controle
do veículo. Ele não
se feriu e, mesmo

s�m o marcador,
alombada .

continua multando
os excessos

de velocidade.

OBJETIVO Capitão Ricardo Ribeiro quer ações de combate ao tráfico
de drogas e também vai batalhar para aumentar o efetivo da corporação

positivo, pois os prefeitos es

tão iniciando o mandato e de
monstraram vontade de fazer

acontecer", avaliou.
Aos 37 anos, o paranaense

de Maringá, já atuou no setor

de inteligência, na correge
doria e foi comandante da 2a

Cia do 8° BPM, em Joinville.
"O grande desafio será o com
'bate ao tráfico de drogas, que
requer uma dedicação siste

mática, e que tem reflexo em

muitos outros crimes como

assaltos e furtos", revelou Ri
beiro. Para isso, ele pretende

reorganizar a área da inteli

gência da 2a Cia. "Vamos fazer

algumas mudanças internas

para fortalecer o trabalho, e

então buscar mais investi
mento em recursos humanos
e equipamentos."

Apróxíma batalha do capí-
-

tão será garantirmaior efetivo
para a 2� Cia, que hoje é de
65 policiais militares. "Serão
convocados no Estado mais

1,5 mil soldados este ano, e

conversei com o comandante
do 14° BPM José Luiz Gonçal
ves da Silveira para garantir a

WILLIAM FRITZKE

"1'7:. lÃ .-

vlO enOJa

Presa por
,."

agressao
Umamulher de 25 anos
foi detida p,or agredir o
marido, de 28 anos, na
noite de segunda-feira,
no bairro Ano Bom, em
Corupá. A Polícia Militar
esteve na residência da
Rua Francisco Borges por
volta das 19h e conseguiu
controlar os ânimos do

casal, determinando que
o homem passasse a noite

na casa de parentes. Pouco
depois, a suspeita invadiu
aresidência e agrediu o

marido com um capacete.
Ela foi contida pelos poli
ciais e presa em flagrante

. ". porviolência doméstica.

vinda de alguns policiais para
a nossa região."

A construção da sede da
PM em Massaranduba tam

bém recebe atenção do co
mandante. Com o projeto em

mãos, Ribeiro fala em ajustes
e burocracia. "Temos um lon

go percurso para regularizar
a situação do terreno doado

pela Prefeitura e os investi
mentos da Secretaria de Segu
rança Pública, revisãodo pro
jeto e licitação. Mas acredito

que no ano que vem a obra se

concretiza", avaliou.

Júri

Réu pega
três anos

Dez anos depois do crime,
Carlos José dos Santos de
Pontes foi condenado na
sessão do júri popular de
ontem, em Iaraguá do Sul,
a três anos e dez meses de
reclusão pela tentativa de
homicídio deAntônio da
Silva Souza.A vítima foi

,

agredida a pedradas pelo
réu depois de uma discus
são num bar, no Braço do
Ribeirão Cavalo, em abril de
2003. Pontes poderia recor
rer da sentença em liberda
de, porém está no Presídio

Regional de Iaraguá do Sul
desde 2011 por violência
contramulher.

Trânsito

Curso de

motoboy
o curso voltado a motoboys

profissionais pode começar a ser

exigido a partir de amanhã, con
forme determinação do Conselho
Nacional de Trânsito (Contran).
Caso o entregador não comprove
a participação nas aulas, poderá
ser multado em até R$ 191 e ter

a moto apreendida. Na região,
apenas um Centro de Forma

ção de Condutores (CFC) está
credenciado a 'oferecer o curso.

Segurança, ética, gestão de riscos,
legislação são os temas das 25 ho
ras de 'lulas teóricas. Outras cin
co horas são dedicadas à prãtíca,
com ênfase na direção defensiva,
distância entre veículos e desvio

rápido. "Os motoboys acham que
sabem tudo por passar tanto tem

po em cimadamoto, mas existem
mitos que conseguimos esclare
cer durante o curso", conta o dire
tor de ensino do CFC Lessmann,
Fábio Cristiano Stein.

Na primeira turma, realiza
da em janeiro, 17 profissionais
se tornaram alunos e esperam a

chegada do diploma e da cartei
rinha nos próximos dias. "Exige ,

dedicação de tempo e de dinhei

ro, mas foium aprendizadomuito
importante. Vemos muita violên
cia no trânsito, e a direção defen
siva hoje é fundamental", conta o

motoboy Márcio Ioacír Krehnke,
que há 12 anos trabalha no ramo.

"Acho que o curso deveria ser ofe
recido a todos os motociclistas,
pois nos últimos anos a maioria
das vítimas fatais não erammoto

boys", acrescenta.
A resolução 350 do Contran

que instituiu o curso paramotoci
clistaprofissional foipublicada em
2010 e o prazo para adequação já
foi alterado diversas vezes.Aúltima

prorrogação aconteceu no final de

janeiro. Na próxima semana, uma

nova reunião do Contran define
se a multa começa a valer a partir
de março ou se divulga uma nova
data limite.

, J
I

I
}

CURSO MOTOBOY
• 30 horas de aula / aulas das 18h
às 22h, de segunda a sábado /
início da turma em 25/fevereiro /
R$ 300 / tel. 337l-5933.

No site do Detran/SC
está disponível a lista dos
estabelecimentos credenciados.
O CFC Lessmann, é o único
credenciado pelo Detran na
região doVale do Itapocu.
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Campeonato Catarinense

Jogadores focados no
jogo roubaoFigueira
Atletas seguem mostrando profissionalismo,
enquanto aguardam por dias melhores

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

/\ pesar da instabilidade fi
rlnanceira e dos salários

atrasados, os atletas do Iuven
tus seguem demonstrado de

terminação, foco e alegria pelo
desempenho da equipe dentro
de campo.

Entre os diversos destaques
individuais do grupo, o volante
Pedra e o atacante Leandrinho
se

.

tornaram peças vitais no

time comandado pelo técnico

Pingo. Inclusive, tentam deixar
os problemas de lado e pensar

(
,
(
'i
,I

i

I,

fixamente no próximo adversá

rio, o Figueirense.
"Depois de uma grande vi

tória contra o Joinville, nós ga
nhamos muita confiança para
enfrentar o Figueirense. Sabe
mos que é um jogo difícil, mas
vamos viajar fortalecidos", co

mentou Leandrinho.
Da mesma forma, Pedra se

gue uma linha de pensamento
positiva. "Acredito que a equi
pe está motivada, ainda mais

pelo bom resultado contra

uma equipe grande. Estamos
mostrando, uma evolução e

vamos a Florianópolis em

busca dos três pontos", disse.
"A posição na tabela é fruto do
nosso bom trabalho conjunto.
E o bom desempenho exaltou
a união do grupo", concluiu o

capitão tricolor.
Interlocutor entre direto

ria e jogadores, Pingo não es

conde sua insatisfação com

a falta de apoio ao Juventus.
"Felizmente estamos lidando
com atletas profissionais, que
trabalham com dedicação e

se empenham pelo clube", co
mentou. "O mais importante é

que conseguimos ficar alheios
aos problemas de fora de cam

po e estamos alcançando bons

resultados", finalizou.
Hoje o grupo realiza um

treino tático, a partir das 16h,
em local a ser definido.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!
--�5

GARANTIDO Leandro abriu o caminho para a classificação da Kiferro

Torneio de Verão

Angerô, Baga eKiferro se classificam
A rodada de ontem do 20e?

Torneio de Verão de Schroeder

apontou mais três equipes clas
sificadas para a segunda fase.
Melhor para Baga/Asteca/GT
Society, Angerô/Cruzeiro e Ki

ferro, que encaminharam suas

presenças na continuidade da

competição.
Quem primeiro garantiu

vaga foi o Baga. Em noite de
Clebinho (autor de cinco gols),

aplicou 6 a O na Global Pisos/
Cavalete Transportes.

Na sequência, foi a vez de
secar o Real Fort/Ouro Preto,
na pàrtida contra o Angerô. Os
joinvilenses precisavam da vi
tória por três gols de diferença,
mas acabaram superados por 7

,

a 2, resultado que consolidou a

classificação daAngerô.
No último jogo da noite, gols

e expulsões no empate entre

Incorpordora KSDM e Kiferro,
por 4 a 4. O resultado foi bom

para aKiferro, que encaminhou
a classificação, mas perdeu Fio
e Dinei expulsos. O KSDM teve

seu treinador (Cláudio Bloe

don) expulso.
A primeira fase encerra

hoje, com três jogos no Alfre
do Pasold: Baumann x Senem

(19h15), NékÍ x toes (20h15) e

Coremaco xNicocceli (21h15).

BETO COSTA/AVANTE!

TERAPIA Somente a bola para fazer o grupo

esquecer das dificuldades extra-campo

Em jogo eletrizante, CSM fica

no empate com oCorinthians
Após estrear com vitória na

Copa Cataratas, a CSM retor

nou a quadra ontem, quando
empatou com o Coririthians
em 2 a 2, no Ginásio Costa Ca

valcanti, em Foz do Iguaçu.
Simi abriu o placar para os

adversários fio primeiro tem

po, faltando um minuto para o

intervalo. Precisando reverter a

desvantagem, a CSM foi para o

ataque e pressionou quase inte

gralmente a equipe paulista na

reta final de jogo.A quatrominu
tos do fim da paítída, Fernando,
do Corinthians, foi expulso.

Neste embalo, a CSM se

aproveitou e praticou uma vi
rada relâmpago com gols de
Daniel e Pepita. Inclusive, o

gol de Pepita teve a colabora

ção do goleiro corintiano, que
falhou na jogada.

Porém, o alvinegro não

sossegou e colocou goleiro
linha para tentar busca o em

pate. Faltando apenas cinco

segundos para sacramentar a

vitória jaraguaense, Leandro
marcou o gol de empate e deu
números finais ao confronto.

Na última rodada do tor

neio, a CSM enfrenta o Ioinvil
le, hoje, às 19h30.

MANOLO QUIRÓZ/KRONA

"

PREPARAÇÃO Clássico contra o Joinville vale o

título da Copa Cataratas. CSM precisa vencer.
::�'�! �� __ :._E� '.:�:l.::-:::_�:;���j2: ."f!'.I):':::_i��_sL._::-.:. _:!_::t;'____:::�l :.._ ••• ; ! ! .... : .
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Libertadores

Corinthians joga sem
torcida no Pacaembu
Vice-líder do grupo 5, Timão precisa vencer
para continuar na briga pelo bicampeonato

tante, mas a derrota não pode
ser encarada como um preci
pício. "Uma vitória no Chile

ajudará a nossa matemática de

classificação, mas não decidirá
nada. Vamos ter dificuldades e

temos que ganhar os jogos que
vierem na sequência", declarou
Deco. Os dois confrontos acon
tecem na noite de hoje, às 22h.
Na quinta-feira, Palmeiras e

São Paulo fecham a participa
ção brasileira na rodada da Li
bertadores.

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!
e deverá acompanhar o jogo
através de rádio. Segundo o

volante Paulinho, a fatalidade
não vai interferir no desenvol
vimento da partida. "Nós joga
dores temos urna capacidade
muito grande de separar as coi
sas. Isso não vai afetar o nosso

futebol. Estamos tranquilos
e temos o respaldo da direto
ria para desempenhar o nosso

trabalho", comentou Paulinho.
No Chile, o Fluminense espera
recuperar os pontos perdidos
para o Grêmio. O adversário
será o surpreendente Huachí

pato, na Arena CAP. Na análise
do meia Deco a vitória é impor-

/\ pós a tragédia na última

rlsemana, o Corinthians re

toma ao gramado na noite
desta quarta-feira para encarar

o Millonarios, no Pacaembu.
Punido pela Conmebol, o alvi

negro está proibido de receber

público por 60 dias. Esta será a

terceira punição na história do
clube que resulta na ausência
dos torcedores em seu estádio.
Contrariando a solicitação da

diretoria, a torcida organizada
Camisa 12 confirmou presen
ça nos arredores do Pacaembu

"Isso não vai afetar
nosso futebol",

comentou o volante

Paulinho, sobre
a fatalidade.

PUNIçÃO Corinthians terá que ressarcir os 60 mil ingTessos já vendidos

- SESI

AUXILIAR DE COPA E COZINHA

Jaraguá do Sul

Até o dia 03/03, pelo site ou no SESI,
Rua Walter Marquardt, 835, Barra do

Rio Molha.

Prazo e Loca�.de Inscrições

01

AUXILIAR DE SAUDE
Jara uá do Sul

01 Até o dia 03/03, pelo site.

* Vagas para ambos os sexos. As demais informações do F>TOceSSO seletivo pedem ser acessadas no

item "Trabalhe Conosco" no site www.sesisc.org.br

MotoGP voltará ao
Brasil em 2014

Desde 2004, o Brasil não
recebe urna prova de Motoül:
maior campeonato de moto

ciclismo do mundo, mas esta

recíproca vai se alterar na pró
xima temporada. Firmo Alves,
presidente da Confederação
Brasileira de Motociclismo,
garante a realização do evento

no país. "Em 2014, nós temos

a garantia que vamos ter no

vamente o MotoGP no Brasil",
afirmou o dirigente. Há nove

. anos longe do circuito, a últi
ma corrida em solo brasileiro
ocorreu em Iacarepaguá, no
Rio de Janeiro. Entretanto, o

autódromo carioca foi demo
lido para a construção de urn

UFC

Aldo defende.
o cinturão
Após vencer Frankíe Ed

gar, José Aldo teve a confir

mação de mais um desafio
no UPC. Na quinta defesa
de cinturão dos leves, o ma

nauara enfrentará o norte

americano Anthony Pettis.

"Agora é trabalhar e manter o
foco para alcançar mais um

bom rendimento", comentou
Aldo. A luta ocorrerá no dia 3

de agosto e existe a possibili
dade de ser sediada no Brasil.

Tênis

Brasileira é
eliminada
Considerada a maior reve

lação do tênis feminino brasi

leiro, Teliana Pereira frustrou
os torcedores e foi eliminada
na primeira rodada doWIA de

Florianópolis. A pernambuca
na perdeu para a alemã 'Iatjana
Malek por 2 sets a O, com par
ciais de 6-4· e 6-2. A principal
atração do evento é a norte

americanaVenusWilliams, que
é favorita ao título do único

. evento desseporte no Brasil.

Parque Olímpico. Desta for

ma, Alves segue a busca por
uma pista que seja adequada
as exigências da corrida. A ne

gociação mais adiantada ocor
re com o estado de São Paulo,
onde a prova poderá retomar

ao Autódromo de Interlagos,
que já recebeu o evento em

1992.Além do Brasil, aMotoGP
deverá aterrizar na Argentina
em 2014. Atualmente, apenas
urn brasileiro integra a catego
ria. Eric Granada, de 16 anos,

disputa a segunda divisão de
acesso. Aposentado, Alex Bar

ros foi o maior destaque cana

rinho na divisão principal ao
conquistar sete vitórias.

!

Futebol

Barçaquer
Neymar IDesde que despontou para

o futebol, Neymar tem sido
vinculado ao interesse de di
versos clubes. O Barcelona de
monstra o maior interesse na

sua contratação e pode estar

perto de concluí-la. "Quando
Neymar quiser sair do Santos,
nós estaremos aqui para con
tratá-lo. Queremos tentar o

Neymar", afirmou IosepMaria
Bartolomeu, vice-presidente
do clube espanhol.

NBA

Leandrinho
noWizards
Lesionado e fora da reta

final de temporada, Leandrí- .

nho terá nova casa na próxima
edição da NBA. O jogador foi
negociado pelo Boston e vai

jogar noWashingtonWízards,
Curiosamente; terá ao seu
lado o pivô Nenê, que é urn
dos destaques na equipe da
capital norte-americana. "Eu
agradeço ao Boston por tudo
nesta trajetória que tivepor
aqui", comentou Leandrinho.

WEGS.A.
COMPANHIAABERTA

CNPJ 84.429.695/0001-11

AVISO AOS ACIONISTAS
DIVIDENDOS COMPLEMENTARES

Comunicamos que oConselho deAdministraçãodaWEGSA, em reunião realizada hoje, deliberou declarar
dividendos complementares no valor total de R$ 127.803.436,00, correspondente a R$ 0,20600000 por
ação, aos titulares de ações escriturais nesta daia, "ad referendum" da Assembléia Geral. A partir de 27 de
fevereiro de 2013 as ações serão negociadas "ex-dividendo complementar". O pagamento do dividendo

complementar ocorrerá a partir do dia 13 de março de 2013. Infonnações adicionais podem ser obtidas
no Banco Bradesco SA, Departamento de Ações e Custódia, Cidade de Deus, Osasco (SP): telefone
(11) 3684·9495, ou diretamente na sede da WEG SA, Avenida Prefeito Waldemar Grubba, n.' 3.300,
CEP 89.256-900, Jaraguá do Sul (SC), telefone (47) 3276-6973. Jaraguá do Sul, 26 de levereiro de 2013
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Hospital da UnilDed

Estrutura a quatromeses da entrega
Construção está em
fase final e previsão é

inaugurar prédio em

junho. Unidade terá
capacidade para até
250 pessoas por dia

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

l
I

Faltam quatro meses para que
os 27 mil associados da Uni

med da região de Jaraguá do Sul
tenham à disposição um centro

de atendimento especializados
próprio da rede. O prédio do

Hospital Unimed, com cerca de

quatro mil metros quadrados,
está em fase de acabamento e

terá" Pronto-Atendimento, Cen
tro de Imagem e Laboratório de
Análises. Essas estruturas devem
ser concluídas em junho.

Aproximadamente 50 operá
rios trabalham para terminar as

• obras de construção da estru

tura, que foi toda edificada a 3,5
metros do chão para evitar os

alagamentos, comuns no Bairro

Centenário. O andar térreo será
reservado para estacionamento.
O piso superior conta com duas

rampas de acesso e elevador, e

terá capacidade para 250 atendi
mentos por dia.

Inicialmente, o hospitalvaiofe
recer os serviços aos associados da
Unimed e atendimento particular.
"Depois vamos fazer a expansão
do prédio, construindo área de

hospital e centro cirúrgico. Tudo
vai depender da demanda da po
pulação, mas fizemos o projeto
com. capacidade para um prédio
de até quatro andares", explicou
o diretor-presidente da Unimed,
Gerrnan Iimenez,

Segundo o gerente geral, Da
vidson Gustavo Reif, a região tem
expectativa de

-

mercado para 40
mil associados. "Este investimen
to também tem o objetivo de au

mentar o número de clientes, já
que estamos oferecendo toda esta
estrutura sem um custo adicional
nos planos de saúde': ressaltou
Reif. "Queremos trazer para Iara
guá do Sul o atendimento dife
renciado e de qualidade que hoje
muita gente precisa buscar em

Joinville", completou Iímenez,
EDUARDO MONTECINO

PRÉDIO Obras são construídas a 3,5 metros do chão

para evitar alagamentos (alto). Maquete (abaixo)

r
I
I
f,
I

r
.'

EDUARDO MONTECINO

VISITA O gerente Davidson Reif (E) e o presidente
da Unimed German Jimenez acompanham as obras

Investimentos da unidade
A parte física da estrutura

custou cerca de R$ 8,5 milhões e

foi iniciada em janeiro de zo12.
Outros investimentos devem ser

<, feitos para "rechear" o hospital.
"Em dezembro, foram adquiridos
os equipamentos de imagem, por

aproximadamente R$ 6 milhões.

Agora estamos investindo noma
terial para o laboratório. Quando
for inaugurado, tudo deve estar

instalado e funcionando", plane
jou o diretor-presidente da Uni

med, Gerrnan Iimenez,

• Localização: Rua Germano Wagner, Bairro Centenário,
em Jaraguá do Sul. Área de quatro mil metros quadrados e

estacionamento;
• Capacidade para 250 atendimentos diários, inicialmente
associados da Unimed e particulares;

• Cerca de 100 funcionários trabalharão diariamente;
• Serviços: Pronto-Atendimento, Centro de Imagem e

Laboratório de Análises;
• Inauguração prevista para junho;
• Contratação de pessoal e treinamento: Inicia em

abril, com vagas para recepcionista, setor administrativo,
técnicos em enfermagem e radiologia.

Emprego
Vagas de
trabalho

A unidade de saúde
também precisará de
funcionários e uma nova

etapa de contratações está
prevista para abril. Atu
almente, os 190 médicos

cooperados vão prestar
o atendimento e alguns
coordenadores já foram
contratados e estão traba
lhando na implantação de
sistemas. "Calculamos que
100 pessoas vão trabalhar
no Centro. Por isso vamos
contratar desde recepcio
nistas, técnicos de enfer

magem e de radiologia,
até pessoal pará a parte
administrativa", informou
o gerente geral, Davidson
Gustavo Reif.

Prevenção
Estrutura

equipada
Ao lado de onde serão

prestados os serviços,
outro prédio longo des

ponta no terreno. Ele não
vai receber pacientes ou
médicos. Todo o espaço
será dedicado a geradores,
-éilindros de gás, caixas
d'água e computadores.
Com a demanda por
energia, a estrutura serve
paramanutenção básica'
dos sistemas utilizados no

hospital. "Já conversamos
com a Celesc para avaliar
as necessidades da rede
elétrica, mas teremos ge
radores capazes de manter
o prédio funcionando
mesmo se faltar energia",
garantiu Iimenez.
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