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�� ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. A VIDA ACONTECE AQUI DESDE 1919

PLANTANDO O FUTURO
EDUARDO MONTECINO

Paulo Borgmann, 14 anos, é wn dos a11U10S da Escola Rural de Guaramirim. O projeto·
criado nomwücípio em 2010 é pioneiro no Brasil e na�érica Latina. Objetivo é
incentivar o agronegócio e a pennanência das fanúIias no campo. Página 7

Atualização de cadastro no
BolsaFamilia atédia29

Uma dasgêmeasferidas '\

em incêndio recebe alta
OS INSCRITOS NO PROGRAMA QUE NÃo RECEBERAM O

.

,

APÓS 29 DIAS DE INTERNAÇÃO EM FLORIANÓPOUS, DÁFNI DE UMA,
ficará sob os cuidados da tia, em Jaraguá.Amãe,Angela de lima,
voltapara cuidar da outra filha, que continua naUTI.Página 23

LOURIVAL KARSTEH
Página 2

benefício em janeiro e que não atualizarem seus cadastros

junto àPrefeitura terão o auxílio cancelado. IPágina 20
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ÍNDICE PERÍODO
SELIC 10,5% 18.jANEIRO.2012
TR 0,020% 7.FEVEREIRO.2012

CUB 1.133,85 FEVEREIRO.2012

BOVESPA *1,06% 7.FEVEREIRO.2012

POUPANÇA 0,5696 7.FEVEREIRO.2012

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1.7239 1.7244 " -0,17%
DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,6400 1,7800 <61 0%

EURO (EMR$) 2,2888. 2,2899 i: 1,04%
LIBRA (EM R$) 2,7444 2,7453 ,. 0,53%

Lourival Karsten

Amoslera explosiva
A atitudede seanteciparàs

..I1exigências legais, levando
aomercadomais segurança e

qualidade, foi tomadapormais
duas assistências técnicasdaWeg: .

Dismotor, de Campinas (SP), eCO.
Muellet; deCuritiba eMaringá
(PR), Em outubro, elas receberam
a certificação para reparo, revisão
e recuperação demotores elétricos
aplicados em atmosferas explosivas,

conforme normaABNTNBR
IEC 60079-19 e com os requisitos
do sistema internacional de

certificação o IECExSystem. Por
enquanto, a certificação éde caráter
voluntário e, a partirde2013,
conformeaPortaria 179do Inmetro,
se torna obrigatória.
AWeg trabalha namontagem de
uma rede de excelência na área,
aproveitando ofato depossuir

Jovens Empreendedores
Hoje o núcleo de Jovens Empreendedores Acijs-Apevi
promove reunião aberta com a participação de Alonso José
Torres, um dos fundadores e grande destaque do Núcleo
de Jovens Empreendedores da ACIJ da vizinha Joinville.
Na pauta as Experiências Empresariais e a Importância.
do Associativismo. Como as vagas são limitadas, agende o

quanto antes a sua presença junto à Acijs.

Acqua - monitoramento de rios
Foi apresentado porMartinWeege, o sistema demonitoramento
de rios que está em fase de implantação no município.
Contando inicialmente com 5 pontos de coletas de dados que
são compartilhados através de iPhone e iPad, poderá chegar
a 40 bases na região. Como todos os dados e informações
relacionados poderão ser compartilhados por todos os que
acessarem o sistema, representa urna ferramenta poderosa
para a prevenção dos danos que podem ser causados por
inundações. Estemonitoramento é com certeza urn passomuito

importante para a prevenção de catástrofes. Está à disposição de

empresas e empresários para se unir ao esforço que resultará
em benefícios para todos. Uma grande iniciativa.

SDR.
A Secretaria de Desenvolvimento Regional de Jaraguá do Sul

divulgou o seu orçamento para 2012 que é de R$15.992.l90,40.
Os dados são da Gerência de Planejamento que trabalha no
relatório conclusivo dos investimentos realizados em 2011 e no

planejamento dos números para 2012.

É com grande tristeza que
comunicamos o falecimento do

PROF. AURI MOREIRA PAES.
Em virtude do ocorrido, amanhã as aulas do Ens. Funda
mentai I, II e Medio estão canceladas por motivo de luto.

As aulas terão início dia 09/02 (quinta-feira). Contamos
com a compreensão de todos. A Ed. Infantil e 1° ano do

Fundamental I terão aula normal.

LOTERIAS
Editat d Intimação com Prazo de 15 dias - Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SuVSC-lsa Marta Mohr Ziemann,
oficiala do Registro de imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul(SC), no uso de suas atribuições legais, na forma preconizada
pela §4º, do artigo 26, da Lei n' 9.514/97, através do presente edital promove a intimação do Sr. Alan Guedes de Macedo,
brasileiro, ferramenteiro, CI n' 4.826.906-9-SESP/SC, CPF n' 052.447.279-31, e sua esposa Ana Claudia Oeckler de Macedo,
brasileira, costureira, CI n' 5.430.980 SESP/SC, CPF n' 061.300.959-29, casados pelo regime da comunhão parcial de bens,
na vigência da Lei n' 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua 636-Cecília Marquardt n' 70, bairro Rau, neste município
de Jaraguá do Sul (SC), para fins de cumprimento das obrigações contratuais vencidas, decorrentes do financiamento
imobiliário n' 000564842-4 (Grupo 0402, Cota 072), firmado em 30/10/2007, garantido por alienação fiduciária, perante
Bradesco Administradora de Consórcios LIda.; registrado neste Cartório Imobiliário sob o n' R.3-42.756, ficha 01V/02, Livro
n' 2, na matricula imobiliária n' 42.756, referente ao imóvel situado na Rua 1096-Pedro Francisco freiberger, s/n', lote n'
45, bairro Três Rios do Sul, nesta cidade. E como o fiduciante retro nominado esteja em lugar incerto ou não sabido, não
tendo sido, pois, possível intimá-lo pessoalmente, o faz a Oficial a signatária, através do presente Edital, para que o

fiduciante compareça a este Ofício de Registro de Imóveis, situado na Rua Barão do Rio Branco n' 414, sala 02, Centro, nesta
cidade de Jaraguá do Sul (SC), onde deverá purgar a mora do débito em atraso, acrescidos dos encargos contratuais, no

prazo improrrogável de 15 dias, contados da data da última publicação deste Edital, cientificado, ainda, de que o não
cumprimento da obrigação no prazo aqui estipulado, garantirá o direito de consolidacão da propriedade do imóvel em favor
do credor fiduciário -Bradesco Administradora de Consórcios LIda., CNPJ n' 52.568:821/0001-22, nos termos do artigo 26,
§ 7', da Lei n' 9.514/97. Jaraguá do Sul (SC), aos 30 de Janeiro de 2012. A oficiala -lsa Marta Mohr Z!emann

Ikarsten@netuno.com.br

certificação da linha demotores
junto às principais entidades
internacionais certificadoras de
produtos, atendendo requisitos
de segurança, desempenho e

conjiabilidade.Ao capacitar e
estimulara certificaçãodasua rede .

de assistência técnica, a empresa
contribui para a excelência em
todo o ciclo produtivo dos seus
equipamentos.

Eleições
na Acijs
Presidente DurvalMarcatto Junior
formalizou convite aos associados

para comparecerem na reunião
do próximo dia 28, quando será

apresentado o relatório das ações
de sua administração e ocorrerá a

eleição da nova diretoria. Também
confirmou o nome deMonika
Hufenuessler Conrads como
candidata ao cargo - como já
antecipado por esta coluna
- assim como confirmou a

data da posse, que será o

próximo dia 22 de março.

Rede de negócios
Procure junto àApevi se informar
sobre este evento que acontece
no próximo dia 06 demarço. Trata-
se de urna grande oportunidade
para estabelecer relacionamento
com cliente potenciais. As vagas são
limitadas e o evento acontece no Cejas.

QUINA
SORTEIO N° 2817
01 - 53 - 61 - 71 - 78

:r:.OTOFÁCIL
SORTEIO W 711

01 - 02 - 04 - 05 - 06
07-10-12-13-15.

16 - 18 - 21 - 22 - 24
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AEROPORTOS CONCEDIDOS
Contando com diversos consórcios interessados na concessão
de Guartilhos, Campinas e Brasília, o governo arrecadou R$ 24,5
bilhões.Embora muito travado todo o processo, finalmente
foi dada a largada para a corrida que será a entrega das obras
antes da Copa doMundo de 2014. O prazo é bem reduzido mas,

agora, existe esperança de que será cumprido. Os investimentos
conjuntos serão de aproximadamente R$ 2,9 bilhões.

Salário mínimo
Nomesmo dia em que o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística
eEstudos Socieconôrnicos)divulgou que o brasileiro precisaria de urn
saláriomínimo de R$ 2.298,82, a receita federal informou que estão sujeitos
ao pagamento do imposto de renda todos os que tiveram rendimento em
2011 superior aR$ 23.499,15. Resumindo, todos os trabalhadores com
renda de urn salário rníniinomensal- segundo o Dieese - precisariam
pagar imposto de renda. Resta saber quem estámais longe da realidade.

Encontro
Brasil-Sul

Católica
Além de divulgai seus cursos
de pós-graduação, a entidade
esteve na reunião plenária.
Acijs/Apevi para apresentar
o relatório das atividades
desenvolvidas de 2008 a 2012
e também apresentar o novo
reitor - Robert Burnett - que
substituirá Pedra SantanaAlves

neste posto. Pedra enfatizou
as profundas alterações pela
qual passou a entidade neste
processo no qual a FERJ passou
a ser amantenedora de dois

campus: o de Jaraguá do Sul e o
de Ioínville, que está adequando .

grandes instalações na vizinha
cidade. Na qualidade de ex
professor da então Unerj espero
que o nível da instituição cresça
cada vezmais.

Alessandro Truppel Machado -

presidente daApevi - divulgou
o importante projeto
captado pela entidade que
é o Encontro Brasil Sul de

empresários das pequenas e

micro-empresas. Trata-se de
uma aprovação inédita e o

mesmo acontecerá em junho
em paralelo com a Expo 2012.
Mais uma ótima oportunidade
para os empresários.

Núcleo de

gastronomia
Núcleo de Gastronomia

Acijs/Apevi começa o ano

firmando convênio com a

Associação Brasileira de Bares
e Restaurantes (Abrasei), que
tem entre suas atividades a

edição de guia relacionando os
estabelecimentos, com tiragem de
50 mil exemplares, e é distribuído
em todo o território nacional. As

empresas associadas ao núcleo
terão o direito de fixar em seus

estabelecimentos placa da
AbraseI. Um<esforço na divulgação
das refeições fora do lar.

Depois de muitos meses com
um desempenho muito bom,
no mês de janeiro a produção

.

de veículos teve queda de

19,2% em relação adezembro,
de acordo com a Anfavea. Em

relação a janeiro de 2011, a

queda foi de 11,4%.

Produção
de veículos
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CASAMENTO'E TRABALHO
/\ s pessoas antes de casar deviam ser

rlavaliadas do mesmo modo como os

RHs das empresas avaliam os candida
tos a emprego, do mesmo modo, com o

mesmo rigor. Mas não, para casar basta
estar apaixonado, que tolice, que baita

equívoco. As pessoas confundem per
turbação dos sentidos com amor. Amor

é peçapreciosa, rara, � diamante do afe
to, não se acha em qualquer balada ...

Amor exige tempo, subidas e descidas
nas descobertas do outro, amor exige pa
ciência e distância para que se observem
os defeitos, os desajustes de caráter que
vão perturbar a relação, uma relação que
deve ser para sempre... Que nada, para os
levianos o que vale é a atração, o desejo,
atração e desejo que não resistem a al

guns poucosmeses, se tanto...
Mas não é disso que quero falar,

quero falar é de boas pessoas para o

mercado de trabalho. Como disse, os
candidatos a emprego são virados do
avesso para ficar com a vaga, quando
ficam. E graças a Deus, a coisa está fi
cando mais e mais difícil para alguém
pegar uma vaga. Há muita gente na

fila de espera e como isso a seleção
torna-se mais rigorosa. Os pífios que
continuam pífios, e desempregados.

Mas quem estiver a procurar de

emprego e conjugar três indispensá
veis virtudes pode dormir tranqüilo,
terá emprego em poucas horas, Sabes
quais são as três virtudes?A primeira é
ter competência no trabalho, ser qua
lificado para a função, saber fazê-la
com excelência. Mas só isso não basta.

É preciso também ter boa inteli

gência emocional, não ser um tosco a

disparar tolices sobre colegas, clientes
e chefias. Saber, enfim, segurar a lín

gua. E a terceira virtude básica, tão in
dispensável quanto àsanteriores, é ser
ético, decente, honesto. Conjugados
esses três valores ninguém fica de

sempregado, será descoberto mesmo

escondido debaixo da cama. Agorame
diga, quem não pode ter essas três vir
tudes juntas? Sabes quem? Os vadios
e os indecentes, os que só querem
salário, não querem trabalho. Aliás, a
maioria que anda por aí, 78% dos que
hoje ainda estão empregados.

DO LEITOR

OBSERVAÇÕES SOBRE A

ARRECADAÇÃO BRASILEIRA

De um modo geral, podemos notar
um crescimento da arrecadação,

tanto dos tributos federais quanto do
ICMS (Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Prestação de Serviços)
dos Estados do Sul e Sudeste, em per
centuaismuito superiores ao da econo
mia. Em 2011, embora o número não

tenha sido divulgado, o PIB (produto
Interno Bruto) brasileiro não superou
os 3%, enquanto o aumento da arre

cadação do ICMS superou os 10% e o

aumento da ãrrecadação dos tributos
federais superou os 17%. Por sua vez,
as contribuições previdenciárias tive
ram incremento superior a 16%.

A maior arrecadação das contri

buições previdenciárias é um dado a

ser comemorado, uma vez que não
tivemos elevação direta das contri

buições sociais. Esse aumento repre
senta um maior nível de empregos
formais no Brasil.

Considerando dados de janeiro a

novembro de 2011, alguns números
chamam a atenção. No caso da arre

cadação federal, podemos notar um
aumento expressivo do IRPJ (Imposto
de Renda Pessoa Jurídica), em 17%, e
daCSll (Contribuição Social Sobre o

FALE CONOSCO

Lucro Líquido), em 26%. Isso signifi
ca ummaior nível de atividade e uma

melhor rentabilidade das empresas.
Um fato se' destaca. A arrecada

ção dos tributos que incidem sobre o
consumo teve um crescimentomuito

superior ao da economia. IPI (Impos
to sobre Produtos Industrializados),
Cofins (Contribuição para o Finan
ciamento da Seguridade Social) e PIS
(Programa de Integração Social), no
âmbito federal, tiveram um cresci
mento de 12% entre 2010 e 2011. Por
seu turno, o ICMS arrecadado pelo
Sul e Sudeste aumentou 11%, de 2010
a 2011 (janeiro a novembro).

Outro dado que revela a sede ar

recadadora do Estado é o expressivo
aumento na arrecadação do Impos
to de Renda das, pessoas físicas, de
espantosos 27%. Podemos esperar,
mais uma vez, ummaior peso dos tri
butos na economia, que já é absurda
mente alto para um país emergente.

Estamos cansados de criticar a

asfixia que uma carga tributária tão

elevada provoca para o crescimento

do Brasil. Até quando?
-

Enio De Biasi, empresário

ELAS
Um médico me contou que é quase impossível

não receitar remédios psiquiátricos a inúmerasmu
lheres, elas "exigem"do médico que lhes receite algu
ma coisa para se "apagar"à noite e evitara ansieda
dedurante o dia. Sem um remedinho elas nãoficam
em paz. Eu daria a esse tipo de mulher um espelho,
que vá se enxergar,feiosa da vida emocional.

MODA

Ligo a tevê e uma repórter está entrevistando
uma produtora de moda. Santo Deus, o que era

"aquilo"!A "especialista" em moda tinha os cabelos
dequem acabou desairda cama, uma blusaque era
um acinte, gestos deselegantes, compostura zero. E

um tipo desses diz-seda área damoda, SantoDeus!

BULLYING
Por favor, responda-me: por que não há

bullying em colégios militares?Muito simples, os
colégios militares têm na disciplina o seu alicer
ce incondicional, indiscutível. Emais, observam
os princípios de hierarquia e meritocracia. Os
melhores são proclamados melhores e ninguém
chia. O pai épai láfora, na calçada...

'

CHARGE

IMPOSTO DE RENDA

. �A(�Aíl�HA�
N� VAI Se:�'L�RÀ�
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EDITORIAL

COMO SE ENSINA
A COMPAIXÃO?
opsicanalista, educador,
teólogo eescritor brasileiro
RubemAlves disse: "Deque
valeo conhecimentosem

, compaixão?Asatrocidades
que caracterizam nossos

temposforamfeitas com a

cumplicidadedo conhecimento
científico': Ele tem toda a razão
domundo!O homemfoià lua,
aofundodos oceanos, criou
a bomba atômica, os aviões e
todas as tecnologias que hoje
fazempartedassociedades
modernas,mas não conseguiu
acabarcom afome eas
desiguladades. Seriafalta de
compaixão?Sim.
Em um artigo,RubemAlves

pergunta como seensina a
compaixão a uma criança.
Como se ensina?Certamente

queatravésdo exemplo,da
ação, enãomeramentepor
palavras "politicamente
corretas': Esta semana, tivemos
um exemplo que nosfaz ter
esperanças na humanidade.

Enquanto umgrupo dejovens
marginaisquis se "divertir"
espancando ummendigo, outro
jovem arriscouaprópria vida

,

para defenderomaisfraco.
Nãofoipara defenderseufilho,
irmão, amigo,massim um

desconhecido, umser invisível

para a sociedade: ummendigo,
um "morador de rua"que,
emboramuitos não se deem

conta, é um ser humano

igualzinho a nós. VítorSuarez

Cunha, de 21 anos, sabe.
bem o sentido da palavra
"compaixão':

Talvez seja
necessário nascerde
novo para saberem

�

Oi que é compabcão�

TadeuAssadFarelliFerreira,
WilliamBonfimNobreFreitas
eRafaelZaniniMaiolinojá
estão atrásdasgrades. Osjovens
tiueram a prisão temporária
decretadapela 4aVara Criminal
do Tribunal deJustiça. Felipe
Melo dosSantos, o Geminha;
de 19anos,foia 37aDP (Ilha
doGovernador) acompanhado
dedoisadvogados, que
"negociaram"a rendição
do cliente.O únicoforagido
que resta éEdsonLuisIunior:
Quanto a estes cinco, talvez seja, .

necessário nascerem denoto

para sabero que écompaixão.
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ABORTO

Ministra reacende
discussão do tema
Eleonora Menecucci afirma que vai

defender a liberação do aborto no

Brasil enquanto estiver no cargo
JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Praticamente adormecido desde
a eleição presidencial de 2010,

o tema da legalização do abor
to no Brasil voltou à tona ontem,
com a declaração da nova minis
tra da Secretaria de Políticas para
as Mulheres, Eleonora Menecucci.
Na posse, ela prometeu defender
a liberação do aborto enquanto
estiver à frente da Secretaria. Ele
onora faz parte de um grupo de es

tudos que discute o tema e afirmou
ter abortado duas vezes.

Seguindo a linha anunciada
diversas vezes pela Igreja Cató

lica, o padre Beta, de Iaraguá do

Sul, diz ser. totalmente contra a

prática do aborto e não acredita

que a legalização seria a solução
para o problema. "O governo quer
esconder um problema que exis

te, que são as clínicas clandesti

nas, é uma solução .simples para

umproblema complexo", critica
o pároco. Padre Beta ainda reba
te um dos argumentos de quem
defende a legalização: "a mulher
é dona do corpo, mas o feto tam
bém é um corpo e está dentro da

. mulher". Em caso de estupro,
por exemplo, o religioso defen
de que seja punido o estuprador
e não o feto, "que é tão vítima

quanto a mãe".
A antropóloga Maria Elisa

Máximo vai na contramão do

pensamento religioso e defende
a legalização e descriminaliza

ção do aborto. A estudiosa acre

dita que os moldes para como

isso deve ser feito ainda precisam
ser discutidos e devem considerar
as particularidades de cada con

texto e região do país. "Pensar em
aborto legal não é pensar numa
clínica onde a mulher chega, diz
que quer abortar e um médico
faz. Tem que ter credenciamentos
de médicos que realizam o abor-

DIVULGAÇÃO

msTÓRIl\
PESSOAL
Ministra
conta ter

abortado
duasvezes

to, acompanhamento psicoló
gico, atendimento pós-aborto",
sugere Máximo. Para que o as

sunto passe a ser tratado de for
ma mais clara, a antropóloga diz

que é necessário muito debate
e conscientização após a apro
vação da lei. "Existe muito pre
conceito e muita interferência

religiosa. Uma vez legalizado, o

debate é uma consequência na

tural ou esperada", ressalta.
Com o trauma de ter visto três

mulheres morrerem em conse

quência de abortos realizados em

clínicas clandestinas, o ginecolo
gista Antonio Beleza Filho não se

diz contra nem a favor da legaliza
ção do aborto. Ele defende que em

caso de aprovação da proposta de

descriminalização, o Estado preci
sa dar todo o suporte técnico para
que isso aconteça, como é o caso

, dos países em que o aborto é legal.
"Muitas mulheres ainda morrem

por isso, principalmente em locais
localizados mais no interior", co

menta. De acordo com o médico,
se o aborto for feito de forma corre
ta e com todos os cuidados, não há
riscos para as mulheres.

"

Legalidade do
aborto pelo mundo
•Azul: legalizado
•Verde-oliva: legalizado
para estupro, saúde damãe,
fatores socioeconôrnicos
e defeitos no feto

• Marrom: legalizado pari! estupro,
saúde da mãe e defeitos no feto .

• Laranja: ilegal, com exceções
de estupro e saúde da mãe

• Bordô: ilegal, com exceção
para saúde da mãe

, ..Azul escuro: ilegal sem exceções

-- --�=----

VOCÊ É A FAVOR
DA LEGALIZAÇão
DO ABORTO?

FOTOS EDUARDOMONTECINO

\

"Como sou católica,
acredito que é
uma vida que está
nascendo, não

_ podemos interferir
nesse processo
natural".

Gabriela Pernanda
Herrmann, caixa

"É uma coisa

que Deus deixou,
o homem não

pode mudar, deve
deixar como está".

Oswaldo Colasso,
metalúrgico

"Nada contra,
mas não acho
certo, é preciso ter
consciência para
poder se prevenir".

TaianeKristine

Wuerges, estudante

"Sou contra, é
uma vida e ninguém
tem o direito de
tirar uma vida,
tem que ter
consciência antes".

PatríciaAparecida
Bachmann,
estudante

"Sou contra. É
uma criança
que não nasceu
ainda e na

parte religiosa,
isso é muito

complicado".

Luis Otávio
Porte deBorba,
desempregado
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EDUARDO MONTECINO

Vitrine , �ObOrOf6rio "..!.1en.zI�Se continuar impedida de

participar das eleições pela
justiça, Cecília Konell abrirá
espaço para outros interessados
do PSD a concorrer ao cargo
de prefeito. E quem estiver
com a popularidade em alta
terá vantagem. A secretária

de Habitação da Prefeitura
de jaraguá do Sul, Maristela
Menel, pode ser uma boa

alternativa, já que Cecília

enfrenta perda de prestígio
na colocação como possível
candidata a reeleição.
Titular de uma das pastas
com mais ações no governo,
Maristela está na vitrine, além
de ter experiência no ramo da

política. Ela já foi eleita como

vereadora em 2000 pelo PMDB e

reeleita em 2004 pelo PFL, hoje
DEM. Atualmente, a secretária
prefere não se comprometer
e descarta a possibilidade de
entrar na corrida majoritária,
mas coloca seu nome à

disposição para concorrer a
uma cadeira na Câmara.

Sessões
na internet

F�ndo partidário
Os 29 partidos políticos irão receber neste ano R$ 286
milhõ-es do fundopartidário, um aumento de quase 8% em

relação a 20 II. O PT deve ganhar R$ 53,8 milhões, o maior
orçamento, seguido do PMDB, com valores previstos em R$
41,6 milhões. Os dados foram divulgados na segunda-feira,
dia 6, pelo TSE (Tribunal-Superior Eleitoral), Mesmo com
uma das maiores bancadas da Câmara dos Deputados, o
PSD irá receber a cotamínima de R$ 548mil durante todo
ano. Do total, 5% do fundo é dividido igualmente entre os
partidos. Já os outros 95% são repassados de acordo com os

votos obtidos na eleição para a Câmara. O fundo partidário
é constituído principalmente por verbas repassadas pela
União. Ele também é composto pormultas eleitorais e

doações. (Informações da Folha de SP)

As sessões da Câmara. de
Vereadores de Iaraguá
do Sul passam a ser

transmitidas ao vivo pela
internet, no site www.cmjs.
sc.gov.br, como já acontece
no canal27 da NetTV a

Cabo. A primeira reunião
de 2012 já pode ser

assistida na rede.

Convite
O vereador Diogo Iunckes
(PR) convida o engenheiro
Alberto João Marcatto, da
Prefeitura de Guaramirim,
para participar de
uma sessão e explicar
o processo da obra de

pavimentação na rua 28

de Agosto, no Centro.

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

facebook.comlocorreiodopovo

Na corrida
Eleito primeiro suplente
de vereador pelo PMDB
em 2008, Hideraldo Colle
recebeu 1.950 votos. Neste

ano, o peemedebista estará
no páreo pela segunda vez.

Testando o

poder de logo
A crise desencadeada no Paço de
Iaraguá do Sulmarca o começo
do último ano do mandato de

Cecília Konell (PSD). Semana
passada, uma ação civil pública
do Ministério Público pediu a

condenação damandatária por
prática de nepotismo - ao empregar
o marido Ivo Konell na secretaria
deAdministração e a filha Fedra
Konell na chefia de gabinete-,
juntamente com a exoneração
dos dois parentes da prefeita. Não
bastando, em outubro passado, o
Tribunal de Justiça de Santa.Catarina
condenou-Cecflia por improbidade
administrativa com a perda dos
direitos políticos por três anos,
sem a necessidade de afastamento
do cargo até o fim do mandato.
O motivo: a prefeita concedeu
gratificação irregular à irmã,
Carmelita Hirayma Konell, em 2009.

II
II

Chapa pura
O presidente do PDT
de Jaraguá do Sul, Ruy
Lesmann, defende
candidatura pr6pria
para estas eleições e se
apresenta como um dos

possíveis candidatos
para a disputa
majoritária. Essa ideia
será reforçada no
encontro do partido que
acontece no domingo,
dia 12, naCâmara de
Vereadores.

Pedido de investigação
Evaldo João Iunckes, o Pupo, protocolou ontem um pedido de

investigação no Ministério Público de Santa Catarina da Comarca
de Guaramirim. Adversário político ferrenho do atual prefeito
Nilson Bylaardt (PMDB), o petista questiona a aquisição de

materiais de construção, especificamente de cimento, no valor
de R$ 14 mil, feita pela administração pública. Pupo apresenta
uma relação de orçamentos que indicam que a compra foi

superfaturada em R$ 12mil.

Homenagem merecida
A paratletaMariaHelena Eggert novamente recebeu homenagem dos

parlamentares de Guaramirirn. Desta vez, a iniciativa foi do vereador
Gilberto Iunkes (PPS), que acompanhou a nadadora no último

domingo, em uma travessia: em Balneário Camboriu.

!
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EDUARDO MONTECINO

INERTE
:á terminando o mandato iniciado em 2009, a vereadora An
dréa GrafVerbinem (PSD), de Guaramirirn, pouco apareceu

� e, muito menos, apresentou suas ações. Ano passado, a ex

democrata se licenciou dos trabalhos legislativos mais de três
V, es, alegando problemas de saúde. Ela segue a votação dos vere
adores que fazem oposição ao governo municipal no Legislativo.
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EDUARDO MONTECINO

MINISTÉRIO DO TRABALHO

Vereador atrás de uma solução
Francisco Alves reuniu oito sindicalistas
para apresentarpropostas ao problema
JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Na tentativa de melhorar o

atendimento no posto do
Ministério do Trabalho em Iara
guá do Sul, o vereador Francisco
Alves reuniu ontem, na Câmara
de Vereadores, um grupo de oito

dirigentes sindicais para debater o
tema. A preocupação vem da falta
de funcionários para atender o pú
blico, já que hoje há' apenas uma
atendente trabalhando no local.

A proposta do vereador é de

que os sindicatos disponibilizem
dois funcionários para trabalhar
no Ministério do Trabalho, am
pliando o atendimento. "Vamos
ver a questão jurídica disso, con
versar com os dirigentes sindi-

,

cais e ver se eles aceitam a pro
posta", explicaAlves.

Outra possibilidade é de que
um funcionário do ministério,
natural de Porto Belo e lotado em
Brasília, venha trabalhar em Iara
guá do Sul. "Ele está com vontade

de trabalhar em Santa Catarina e

vamos fazer um esforço para ele
vir para cá", diz o vereador. Um
ofício foi enviado ao ministro
do Trabalho, Paulo Roberto dos
Santos Pinto, com a solicitação.
Outro documento, assinado por
todos os vereadores, também foi

entregue solicitando uma solu

ção urgente para o caso.

O presidente do Sindicato
dos Químicos, Sérgio Ferrari, co
menta que a demanda na região é

grande e a fiscalização não é sufi
ciente para atender todos os pedi
dos. "Eles estão na contramão da
história, devem fazer mais investi
mento nesse setor porque acredi
tamos que essa situação não deve
acontecer apenas em Iaraguã do
Sul, mas também em outras cida
des", diz o sindicalista.

COBRANÇA Proposta é
que dois funcionários dos

sindicatos lI'abaIhem
noministério

EDUARDO MONTECINO

FATALIDADE

Auri, síftdico
do Residencial
Dona l6IcIa, se
desiquilibl'ou do
telhado e caiu de

wna altura de cerca
de lOmetros

Professormorre ao
cair de telhado

O professor de matemáticaAuri
Moreira Paes, 48 anos, morreu por
volta das 17h de ontem ao cair de
uma altura de cerca de 10 metros,
no prédio onde morava, no bairro
Nova Brasília. Auri, que lecionava
no Colégio'Marista São Luís há 17

anos, era síndico do Residencial
Dona Hilda onde morava com a es

posa há mais de dez anos.
Após ser informado de uma

possível goteira no prédio, o pro
fessor, que era síndico, teria subi
do no telhado para fazer o reparo.
Como o local estava escorregadio
devido à chuva, Auri escorregou e

caiu. A vítima .sofreu traumatismo
craniano e teve fratura no braço di
reito. "Eu só escutei um grito e corri

para a janela. Vi ele caindo no jar
dim do prédio", conta Ana Zeli, 58 _

anos, moradora do segundo andar.
"Éramos vizinhos de porta há mais
de dez anos. Ele erà um pai para os

meus filhos e um avô para os meus

netos", ressalta, emocionada. A di
retora educacional do Colégio Ma
rista São Luís, Vivian Lawin, esteve
no local e auxiliava a família. Muito

emocionada, prestava sua solida
riedade. "É uma perda muito gran-

de. Um excelente professor e amigo
dos alunos". O professor, era casado
e tinha um filho.

O velório acontece na Capela
Mortuária daVila Lenzi e o enterro

deve ser realizado no Cemitério do
João Pessoa. Em luto, amanhã as

, aulas do Ensino Fundamental I, II
e Médio estão canceladas no Co

légio Marista São Luís. A Educação
Infantil e 10 ano do Fundamental I
terão aula normal.

PESAR � era professor de
matemática do Colégio São Luís
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VOLTA ÀS ORIGENS

Uma forma de preservar
a tradição da agricultura
Escola Rural Familiar
de Guaramirim continua
com matrículas abertas.
Pode se matricular quem
tem de 10 a 13 anos

JARAGUÁ DO SUL

TITAPRETTI

Jovem! O mundo tem o tamanho do seu co

nhecimento." Foi com essa frase, escrita no

quadro negro, que crianças e jovens foram re

cepcionadas no primeiro dia de aula da Escola
Rural Familiar de Guaramirim. E é com esse es

pírito que o coordenador pedagógico emonitor
da escola, LeonelPavanello, conduz as aulas que

.
visam formar "gestores mirins do agronegócio",
para estimular a permanência dos jovens no

campo e fomentar a agricultura familiar.
Durante este mês, a escola está com ins

crições abertas para o curso, com duração de
dois anos, sediado na Unidade do Tibagi e do
Poço Grande, onde as aulas começam no dia

_

16. Segundo Pavanello, o projeto idealizado

por ele é pioneiro tanto no Brasil, quanto na

América Latina. Isso porque a escola rural utiliza
a pedagogia da alternância, mas de forma dife
rente de outras instituições que usam o método
de ensino: os estudantes vão às aulas no contra
tumo (ou seja, eles continuam no ensino re

gular), têm entre 10 a 13 anos e frequentam o

local de segunda a sexta-feira, alternando uma
semana de aula com duas de folga.

Desde janeiro de 2010, quando as ativida
des iniciaram, cerca de 120 alunos jápassaram
pela escola. As aulas acontecem em dois perí
odos: na parte da manhã, das 7h30 às 1Oh45,
e no período vespertino, das 13h45 às 16h45.
Os interessados podem procurar a Prefeitura
de Guaramirim, no telefone (47) 3373-0247 ou
no celular do coordenador Leonel Pavanello:
(47) 9132-4006. Todo o curso é gratuito, já que
aPrefeitura financia integralmente o projeto.

Ensino para
( toda a vida

Segundo Leonel Pavanello, na Escola Rural
os estudantes não aprendem apenas a prática
da agricultura, urna vez que seus pais têm esse

conhecimento, "Queremos que eles pensem
no agronegócio, aprendam que a agricultu
ra pode ser encarada como um empreendi
mento e possam dar continuidade à prática
comum das geràções anteriores." Pavanello
ressalta que é preciso trabalhar a ética, a mo
ral e os bons costumes em sala, princípios es
senciais para o desenvolvimento dos jovens
cidadãos. Ele afirma que os conhecimentos
herdados pelos pais dos estudantes são com

partilhados em sala de aula, ensinando que
esses costumes têm que ser valorizados.

.r

I

i'
Na FscoIa Rural, os estudantes aprendem como compreender e gerir o agronegócio

Segundo Pavanello, é impor
tante trabalhar a inter e a mul

tidisciplinaridade, já que os co

nhecimentos estão ligados. "Para
falar de qualidade de solo; preci
so dizer que ele tem vida. Isso é

biologia, agronomia, climatolo

gia, geografia e química. Saímos
a campo e mostro o porquê uma

pedra é maior que a outra: pela
quantidade de minério de ferro. E

para entender de fato o que é um

fungicida, preciso explicar a eti

mologia da palavra, em latim". O
curso é dividido em 28 módulos,
onde são trabalhados aspectos so
ciais, ambientais, políticos, técnicos
(como rnitilicultura, carcinicultu
ra, ostricultura e pesca), projetos
de gestão, administração e conta

bilidade para gerir o negócio.

Incentivo para os jovens continuarem na agricultura

A

PavaneIIó diz que é pI'eciso
trabalhar étiCa emoral em sala

----

T

,L

Autoconfiança. Esse foi o

principal aprendizado de Paulo

Borgmann, 14 anos, conquistado
durarite dois anos na Escola Ru
ral. "Eu vivia uma fantasia. Sonha
va em ter uma casa grande, mas
não sabia como. A Escola Rural
ensinou a organizar meus pensa
mentos e estabelecer metas para
conquistar os objetivos. Descobri
que a agricultura é o sonho da
minha vida", afirma. Hoje, Paulo
quer criar codornas para produzir
ovos em conserva e defumados, e
garante que agora está preparado
para realizar o projeto.

Os pais de Paulo trabalharam
na agricultura por anos, mas hoje
largaram o cultivo. Mesmo assim,
Antônio Sembarski, 55 anos, diz

que o curso está ajudando o.filho
.

a aprender coisas que nem ele,
nem seus pais e avós sabiam. "A
escola visita nossa casa e apren
demos junto. Além do amadu
recimento pessoal, também de-

• senvolve o intelecto e melhora Q

desempenho no ensino regular",
comentaAntônio.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



1989

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
-

Lunenaer �� (,
-.�

Grupo Lunelli

•

Lunelli \lal'Jl�/.
*

lnIIação bate recorde no Brasil
Na edição do dia 8 de fevereiro de

1989, o jornal Correio do Povo trazia a

mais recente pesquisa do Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatística, com
números alarmantes: a inflação do mês
de janeiro daquele ano, medida oficial
mente pelo IPC (Índice de Preços ao

Consumidor), havia chegado a 70,28%.
Conforme o IBGE, era o índice

mais alto de toda a história do Bra
sil. Apesar disso, nem a caderneta de

poupança, nem os salários e outros

ativos financeiros receberiam a cor-

FOTOS DIVULGAÇÃO

reção monetária correspondente -

esta havia sido extinta pelo governo
com o "Plano Verão".

O plano havia sido criado em 16 de

janeiro de 1989, lançado pelo governo
do presidente José Sarney. Ele estabele
cia novas regras para indexação da eco
nomia, atingindo a caderneta de pou
pança. Naquela época, o investimento
era considerado "seguro" no mercado.

Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa
do Consumidor, estima-se que até 2007
as perdas dos poupadores tenham che-

INVEN ÕES ANTIGAS

:;

gado a pelo menos R$ 70 bilhões.
Naquele mês de fevereiro, previa

se que a caderneta de poupança seria

corrigida somente em 22,94%, o que
correspondia à variação da LFT (Letra
Financeira do Tesouro). Os aluguéis
seriam reajustados por tabelas espe
cíficas, e os salários não receberiam
em fevereiro nem mesmo as últimas
URPs previstas para o trimestre. Em
três meses, a inflação havia sido de
178,4% - em 12 meses, o índice atin-

. giu 1.410,64%.

A guilhotina
Durante a Revolução Francesa, muitas pessoas
estavam sendo executadas por enforcamento
ou por decapitação com ummachado. Foi
o médico francês Joseph-Ignace Guillotin
quem sugeriu a utilização da guilhotina
como um método de execução mais humano,
alegando que a instantaneidade da punição
era necessária para uma morte decente.

Apesar de ter sido inventada séculos antes,
foi Guillotin quem popularizou o invento.

PELQMUNDO
1985

l° satélite
brasileiro
No dia 8 de fevereiro de 1985,
ocorria o lançamento do satélite
BrasilsatAI, responsável por
dar ao Brasil independência
nos serviços de telecomunicações
via satélite, através da antiga
empresa estatal Embratel, hoje
privatizada. O satélite foi lançado
por um foguete, da base de

lançamento de Kourou, na
Guiana Francesa.

�004
,

emMarte

HISTÓRIA DAS COISAS

Como surgiu a língua italiana
o italiano é uma língua
romântica que pertence à
família das indoeuropeias.
Sua história data de muitos

anos, mas o italiano moderno
é resultado de alguns
acontecimentos relativamente
recentes. Os textos mais antigos
que se conservam em italiano

(antes disso eram considerados
latim vulgar - falado pelos
soldados e povos conquistados
por Roma) são fórmulas legais
da região de Beneveto (no
Sul da Itália), escritas a partir
do ano 960. Foi somente a

partir das obras do escritor
Dante Alighieri (foto), nascido

em 1265, que o italiano se

formalizou, no século 14. O

poetamisturou os dialetos do
Sul da Itália, especialmente o

Siciliano, com seu dialeto da
Toscana (região central do país),
para escrever poemas épicos
como a "Divina Comédia". Suas
obras foram lidas por todo o

país e o dialeto foi considerado

padrão, normalizando a língua
que passou a ser reconhecida
em todo o território e falada
até hoje. Atualmente, 44% da

população italiana fala apenas
o italiano, 51% alterna entre,
italiano e dialeto e apenas 5%
fala apenas dialeto.

Nesse mesmo dia, em 2004, o robô

"Opportunity" da NASA (Agência
Espacial Americana) recolhe
imagens de um sistema rochoso
emMarte - quarto planeta do .

Sistema Solar - que indicam a

existência de água no planeta.
Essa foi considerada por cientistas
a maior descoberta daquele ano,

por representar um marco nos

esforços da humanidade para
.

encontrar vida no universo.

�y,MGIMáVEJi
CONTRATA

• CORRETOR (A) DE.IMÓVEIS
(Com CRECI e carro próprio)

Interessados enviar 'ematl para: contato@imobiliariamg.com

- --�--

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



oCORREIO DO POVO
QUARTA·FEIRA, 8 DE FEVEREIRO-DE 2012

LIVROS

Oito anos de amor à literatura
FOTOS DIVULGAÇÃO

.L
Escritor e editor Carlos Henrique Schi-oeder comemora sucesso da Design Editora com evento

DesignEditora celebra anivesário
commais de cem livros lançados
"Design Editora surgiu em

.t12004 como Design Editorial
e durante dois anos atuou como

um bureau de serviços editoriais,
até mudar o nome para Design
Editora em 2006. A partir dalí a
editora jaraguacnse foi ao encon
tro de seus leitores com o desafio
de abripar a produção literária do
estado de Santa Catarina.

Hoje CQm mais de cem tí
tulos lançados e prêmios im

portantes no currículo, tem no

catálogo obras de ficção e não

ficção. Os livros refletem a pai
xão pela diversidade e o respei
to ao capital intelectual, o que
transformou a Design numa
das editoras mais sólidas e res

peitadas do Sul-do Brasil.
A editora também se man-

tém firme sua proposta de dar
voz e vazão aos autores catari
nenses e ocupa seu espaço na

cadeía"produtiva nacional com
o intuito de ser um agente do
conhecimento. "Uma editora se

constrói com profissionalismo,
coerência, qualidade e paixão.
Somos e sempre seremos uma

pequena casa editorial, que
não cede às pressões do mer

cado e trata cada livro como

um objeto único, pois sabemos
ouvir os anseios de cada publi
cação.", diz o escritor, editor e

fundador da Desígn Editora, o

escritor Carlos Henrique Schro
eder. Para quem quiser conhe
cer um pouco mais o trabalho
da editora, o endereço virtualé
www.designedltora.com.br.

I
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SUDOKUPALAVRAS CRUZADAS

217 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.

HORIZONTAIS 2

•
•

•
• •

•
• • •

•

.. •
•

•
•

1. Excesso de passivo sobre o ativo
2. Arbusto de propriedades medicinais
3. Bater a massa de ! Órgão cuja função é expelir os

produtos tóxicos do organismo
4. Planta de que se fazem esteiras e cestos
5. Desgostar, ficar desconfiado
6. Interjeição que exprime aprovação! Cego de um I"olho
7. As letras separadas pelo O! Aquele que goza de ó

perfeita saúde
8. Mandioca-doce / Famosa comédia de Robert M- 6

man, sobre um acampamento médico na guerra
da Coreia

9. Indivíduo generoso no que diz respeito a gastos
10. Aplicar óleos consagrados a

11. Subdivisão de uma região, distrito, seção, etc.r A
morada dos índios

12. Tornar sem efeito
13. Ato de dar o arranque, o impulso de partida em

uma corrida, competição (atlética, automobilísti- i 1
ca, etc.).

8

6
�

!11i/1'
5

4

1 9

2

152

7 83

5' 6

54

6

DIVIRTA-SEiO

Mesmos gostos
Umamulher envia ao juiz uma petição pedindo divórcio, e o juiz a questiona:
- A senhora tem certeza do que estáme pedindo?
A senhora quer divórcio por compatibilidade de gênios? Não seria o

contrário?
-

- Não. Meritíssimo, é por compatibilidade mesmo ...
Eu gosto de. cinema, o meu marido também, eu gosto de ir a praia e ele
também, eu gosto de ir ao teatro e ele também, eu gosto de homem e ele
também!

12
VERTICAIS
1. Nascido ou habitante da antiga Guiana Holandesa
2. Metade do ... badejo! Mulher que vigia secretam'en

te alguém ou algo! Sigla da escola de Jornalismo
da USP

.

3. A sigla da entidade responsável por um dos mais
concorridos vestibulares do Brasil! Colocar

4. Intenso sentimento -de ódio, de rancor !Indivíduo
muito parecido com outro ! Organização Não
Governamental

5. (Pop.) Filme com duração de até 30 minutos, de

intenção estética, informativa, educacional ou pu
blicitária! A tradicional veste da mulher afegã

6. As iniciais da cantora e apresentadora Barroso!
Cavidade do corpo onde se encontram as vísceras
! O princípio da ... educação

7, Elemento químico, de símbolo Tb ! Anel metálico
8. Estudo das relações entre o som e os seres vivos
9. A de ar é adaptada ao pneu da bicicleta, do auto

móvel, etc.! A capital do Zimbábue, país africano
anteriormenie chamado Rodésia.

13
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Sem lalar com a mulher
- Pai, voume divorciar. Tem seis meses que minhamulher não fala comigo.
O pai fica em silêncio, bebe um gole de cerveja e diz:
- Pense bem, meu filho. Mulher assim é difícil de arranjar.

TODOS OS MESES NAS BANCAS

PREVISÃO DO TEMPO ....

r
J�.f
MAFRA

...
17°31 °

.'-

f�.i
CANOJNHAS
...
16° 31 °

r
·�t;
JOINVILLE
T •
21° 32°

Muito calor
"

ISol e calor intenso em se,
devido à condição pré
frontal. Durante a tarde e

noite ocorrem pancadas
isoladas de chuva, com
trovoadas, risco de
temporal e granizo isolado,
associados ao calor.
Temperatura alta com
sensação de ar abafado.

\
"...:�

��ft·
JARA9PÁ DO SQl,
...
18° 35°

1"'-
. �ii

8;QJJJANÓ�O�"
...
'22° 30°

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
AMANHÃ

,-

MíN: 19°C f.-.J:o..-:,
, j'fff.",

MAX: 35°C

SÁBADO
MíN: 15°C
MÁX: 27°C

HOJE
MíN: 18°C '.$t'
MÁX: 35°C

"
slO JQjQMlM:'
...
15°27°Na quinta e sexta uma frente fria

desloca-se pelo RS e se, deixando o

tempo instável com nuvens e chuva,
mais significativa na faixa leste, com
totais acumulados entre 40 e 60mm.
Risco de temporal e granizo isolado,
especialmente na quinta quando a

temperatura entra em declínio.Vento
noroeste namanhã de quinta-feira,
passando a sul/sudeste a partir da
tarde, fraco amoderado com rajadas.

A chuva prevista para quartà ainda
deve ocorrer de forma passageira, a
de quinta e sexta émelhor distribuída

pelo Estado, mesmo assim insuficiente
para resolverà problema da estiagem.
A condição de tempo até quarta está
associada a um bloqueio que desvia
as frentes frias para o oceano na altura
do Uruguai e Rio Grande do Sul,

\

este padrão deve ser alterado com a

passagem da frente fria na sexta-feira.

Ensolarado

'1
... 4

Parcialmente
Nublado

•
�:: 'll4!.f: r
.:u:.: ·k;.v�

ATERRADO
TORTO

Sol, alternando com

pancadas de chuva e

possíveis trovoadas.
Mínima de 17°C e máxima

de 30'C para hoje e

amanhã. Na sexta-feira
tempo fechado e chuvoso.

'!o. _�'....�

Chuvoso

"

Trovoada
_ .,.J.

Nublado
CHEIA 7/2
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s)
capital Colunàdo472107-3000

R, Hugo Braun 44· centro
wv'/w.koyroshol(tl,corn br

www.imoveiscapitaLnet

473370.2900 Moa Gonçalves

Vaiperder?
7\ To próximo dia 31 de março, numa
1 Vparceria da Fuel Eventos eMoa Gon

çalves, acontece na Fuel Living a 4° Ma
carronada Beneficente do Moa. Esse ano
a entidade favorecida será a Associação
Beneficente Vida, ONG que tem a missão
de atuar na prevenção de jovens depen
dentes químicos. A festa começa às 1 Ih
da manhã e contará com a participação
especial do grupo de pagode Desejo Cons
tante. Ó ingresso será R$ 10 e dará direito
a saborear a macarronada e três tipos de
molho. A cozinha ficará a cargo de Tato
Branco e sua equipe. O evento tem o apoio
daRevistaNossa, O Correio doPovo, Capi
tal Imóveis eADVAurora.

UPPER k\d�

Composée
Os bacanas da nossa região que estão com

um pé no altar, já escolheram a Composée,
uma das mais pontuadas lojas de decorações e
presentes, para deixar a famosa lista. Quem es

treou foi o casalMarcelo Piazera eRenata Faria.

Horadosim
Recebi o bonito convite de casamento

dos jovens Marcelo Piazera, filho do en

genheiro e vereador Manso Piazera Neto
e Silvia Piazera e da bonita Renata Faria,
filha de Hilton e Isabela Faria. A cerimô
nia acontece dia 24 de março, às 20h30, na
Igreja Nossa Senhora de Fátima, Barra do
Rio Cerro. A recepção será em grande es

jílo no salão nobre do aristocrático Clube
Atlético Baependi.

Sertanejão
Hoje à noite na Fuel Living tem sertanejão

dos bons com a presença da dupla Evertom &
Murilo. O que émelhor elas free até 23h.

Pensando bem...

Voltar com ex é a mesma coisa que com

prar um carro que já foi seu: vem com os

mesmos defeitos, só que bemmais rodado ...

"., oa
moagoncalves@netuno.com.br

Cadê a minha lingerie?
Algumas amigas não gostaram nadinha, nadinha

da decisão da grife americanaVictoria's Secret de pa
rar com as vendas diretas via Correios para o Brasil.
A decisão se deve a recorrentes extravios e violações
das encomendas nos Correios. Oh, coitadas!

Niver do odair
Comemorando hoje idade nova, o jovem empre

sário Odair José Freitas, daMecânica SBF, que sempre
estampa um sorriso no rosto e mil ideias inovadoras
na cabeça. Parabéns, amigo. O meu desejo é que você

.

e sua linda família sejam eternamente felizes.

\

Folocódromo
Recebi pelo e-mail espertíssimo! Diz: Três amigos

filhos de caixa alta, em Iaraguá, alugaram uma casa

de praia, em Piçarras, para fazer farra. Garotas, que
se dizem "patricinhas", filhas de gente conhecida,
frequentam e aproveitam das festas, que são quase
diárias. Mulheres se divertem com homens casados
e comprometidos. Muito auê!

PIZZA Felipe de Souza e AnaWargenowski
no hapPV hour do Madalena

�
INSTA!-ADORA
SEGURANçA E ÀUTOMATIZACÀO'

SEGUROS
GARCIA

CORRETORA1509001
47 3371·1788

478419.81701473371.9109
www.akinslaladora.com

7V

TV
'Por assinatura Rua Csnolnhas, 381 - Centro

Jsraguâ do Sul, SC - 89252·110
47 3371·2444

Dica de quarta-Ieira
Hoje é dia de happy hour na London Pub.

• Sábado, no Scondinho,
a partir das llh, rola a
tradicional Feijoada à
Brasileira.

Onde comer bem em Jaraguá
No Restaurante do Parque Malwee. O melhor bufê de comida

alemã do sul do mundo,

• O dançarino e boa praça
Omar Forte será çapa da
Revista Nossa Weekend do
fim de semana.

• Mariana Passos e () boa

gente TiagoMaurício da
LUZ trocam alianças na
mão direita, no próximo
dia 18. A data será
comemorada com um

jantar em família.

• Tenho recebido vários
e-mails reclamãndo da

fila no Sine de Iaraguâ.
Volto ao assunto.

ARQUrvO PESSOAL

• Até o fechamento da
coluna, a calçada do terreno
da Scat; na entrada daRua
JoãoDoubrawa, continuava
tomada pelo mato.

• "Uma pessoa será tão
feliz quanto sua mente .

decidir."Abraham Lincoln

• Seja voluntário, doe sangue.

• Com essa,fui!

CEGONJlll Saulo e JackeUine estão curtindo
a gravidez do primeiro rllho. Parabéns!

JlMIGOS Regis Ishigaki, Itamar Junior e Greice Kienen
conferindo o festejado Restaurante Kanlan

MAURICIO HERMANN
. ,

SUSHI
lllessandra
Vosseler
é Irland
llraujo
curtindo
as delicias
da noite

jaraguaense·

Leitora liel
/
A leitora fiel de hoje é Eveli Cristina Fischer. Ela é outra querida

que acompanha a coluna todos os dias pára ficar super antenada nas
noticias da região. Valeu mesmo!

A
felicidade
é um bem

que se

multiplica
ao ser

dividido.

Cobiça
Continua tendo puxão de orelha e tapa na cara entre "aquelas"

duas bacanérrimas, que disputam posse do namorado/maridão. No
sobe e desce em apart-hotel, por trás de importante loja, no centro
de Jaraguá.

M.ARXWELL
MALTZ

Certeza
Não há mais dúvidas: o candidato dos "tucanos" para prefeito é

o empresário Lia Tironi. Se eu estiver errado pode cortar a língua do
Cacá Pavanello.
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CRÔNICA
A LOIRAELYAHDRIA Sn.VA.

ESCRITORA

Sebastião tinha corno profissão porteiro e

trabalhava desde longa data corno um dos

seguranças num condomínio de luxo no Morumbi
durante o dia. Recentemente tinha arranjado um
"bico" nas sextas de noite numa casa noturna,
também corno segurança claro, considerando que
neste dia saía de seu emprego diurno ao meio-
dia. Era casado com Suzelaine que trabalhava
corno manicure num pequeno salão de beleza
em Moema, bairro onde moravam. Após um
casamento de dez anos aparentemente bem
sucedido e praticamente sem brigas um belo dia,
enquanto varria a casa, Suzelaine avista um longo
fio de cabelo loiro. Pois ora, moravam ela, morena
e de cabelo curto, Sebastião, calvo e com resquícios
do que um dia fora urna vasta cabeleira preta e

Joãozinho, também com seu cabelinho curto.
De onde poderia ter vindo aquele fio? Meu Deus!
Sentada na beira do sofá analisou-o bem, puxou,
esticou, pegou entre os dedos, tinha urna textura
grossa, devia ser pintado, pensou, tinha tinta loura
ali. Correu até sua bolsa e, após remexermuito
com amão direita, apalpou, sentiu e, pronto, lá
estava ele, puxou para cima, o cartão, estava todo
amarrotado e desbotado. Ganhara há tanto tempo
de sua cliente Judite com ótimas recomendações.
Lá dizia: "Tarô, búzios, trabalhos espirituais em
geral. Trazemos seu homem de volta em 10 dias".
Suzelaine marcou a consulta. Era sempre bom

prevenir, um fio de cabelo loiro assim a gente
não deve ignorar, pensou. Poderia ter sido ela

que trouxera do salão para casa, mas sua intuição
acendera o pisca
pisca, sabe corno

'" '" ,\

que e ne.

Na cartomante.
- Pode cortar! -

Suzelaine cortou o

baralho, nervosa.
- Tem urnamulher

entre vocês sim.
-O que?

- Ela tem sabedoria nas artes da dança, é o que tá
mostrando. É loira, cabelo mais pra longo sabe.
Suzelaine pegou o ônibus de volta para casa ainda

enjoada pelo cheiro do incenso de Mãe Sarita.

Naquela sexta de noite tudo correu normalmente.
Sebastião jantou, colocou o uniforme, deu-lhe
um beijo apaixonado, trocou socos brincalhões
com Joãozinho, brigou e chutou o fusca laranja
até ele pegar e saiu deixando um rastro de fumaça.
Suzelaine ligou para o taxista: Pode vir - ordenou.
É hoje cabra da peste! - corno diriam em sua terra.
Depois de quase duas horas sem acontecer nada
resolveu entrar na boate.
"Noite do quarteto espoleta", era o que anunciava o

cartaz na entrada. Lá dentro o quarteto já estava no

palco e a gritaria fazia o chão tremer.
-,

Em transe, Suzelaine assistiu toda a arte da dança
que nunca soubera que Sebastião tinha. Ele era
a loira, mas também tinha a ruiva, a negra e a

japonesa. Corno Sebastião estava conseguindo
se equilibrar naquelas botas rosa pink se sempre
morreu de medo de altura?

Tarô, búzios,
trabalhos espirituais
em geral. Trazemos

seu homem de

volta em 10 dias

CLIQUE DO LEITOR
Envie sua foto para .

beatriz.sasse@terra.com.br
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A Kika está no Amizade Consultório Veterinário esperando alguém que queira sua alegre e

simpática companhia. Se você pode oferecer a ela um lar, ligue 3371-2340.

úpeírâncja
fleS-WIs8uifrdaaa

V'!ww,gumz,C-O/Tl.br

Contabilidade
Consultoria Empre$l)rial
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Competêo,.:ia
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NOVELAS
• A VIDA DA GENTE - Globo

Eva fica eufórica com a notícia do casamento de Ana
e Lúcio. Lorena pede para Matias continuar trabalhando
na casa de Jonas por causa de liago. Ana aceita que Mi

guel trabalhe com ela. Rodrigo tenta não se abater com a

notícia do casamento de Ana. Jonas fica furioso ao saber

que Tiago fará um exame de DNA para comprovar a pa
ternidade de Lourenço. Mariano se oferece para investir
na escola de tênis de Vitória. Marcos pede dinheiro em

prestado para Dora e eles discutem. Rodrigo confessa seu
sofrimento a Lourenço.

• CORAÇÕES FERIDOS - SBT
Aline encontra Flávio e diz que deu tudo certo, foi

à delegacia e o garçom também prestou depoimento.
Ela diz que é um absurdo Roni cobrar para Flávio ficar
no desmanche. Amanda e Eduardo falam a Olavo que
querem uma cerimônia intimista, só para os amigos.
Vera organiza jantar de noivado para Eduardo e Aman
da. Durante o jantar, Vitor chama Amanda para uma

conversa. Ele volta a dizer que a ama. Amanda diz que
está prestes a se casar e ama outro homem. Os dois

começam uma discussão e Eduardo entra na sala. lita
avisa a todos que o jantar está pronto. Vera manda ela
servir. Michel fala a Regina que ela ajudará na decora

ção da casa de Eduardo. Antes do jantar, Olavo faz um

brinde a Eduardo e Amanda. Eduardo agradece a famí
lia Varela por recebê-lo bem e pede a mão de Amanda
na frente de todos. Sarcástico e meio alterado, Vitor de
seja felicidade aos noivos. Ele diz aAmanda que jamais
imaginou que ela desejasse ser uma dona de casa do
interior. Vitor sai dirigindo bêbado.

• AQUELE BEIJO - Globo
Vicente fica arrasado com o fim do seu namoro com

Claudia. Claudia exige que Lucena cumpra sua parte no

trato. Amália contrata Camila para trabalhar no restau
rante . .Regina conta para Claudia que encontrou o filho
abandonado de Maruschka. Sai a anulação do casamento
de Belezinha. Belezinha avisa a Graciosa e Orlandinho
que também disputará o concurso de Miss Rio de Janeiro.
Claudia procura a tenda de Iara e Joselito tem uma vidên
cia. Olavo convence Taluda a deixá-lo entrar em casa. Iara
-e Joselito vão à Comprare falar com Grace Kelly. Vicente
é denunciado pQr Henrique e perde a chefia da comissão
de inquérito.

• VIDAS EM JOGO - Record
Divina conta para Ernesto que Severino lhe pediu

para cuidar de Jaqueline e Daniel por um dia e ele afir
ma que os dois terão que aceitá-lo. Augusta expulsa
Raimundo de casa. Lucas leva Cleber para um cativeiro
e se protege para não ser contaminado. Cleber pede a

Lucas que o leve para o hospital ou o mate. Mana reve
la que viu Dila devolvendo a bolsa roubada de Marizete.
Marta e Dila brigam. Renato repara que Marcolino está
distante e o menino admite que Nelize não o deixou
receber Francisco. Francisco é recebido com festa em

sua casa. O milionário nota a ausência do irmão na

festa e Rita mente para ele. Francisco assegura Rita
de que eles serão muito felizes. Marizete pressiona
Fabinho sobre a visita a Regina. Marta acusa Dila de
receber dinheiro de Regina para prejudicar Marizete.
Dila nega ter roubado a bolsa da patroa.

• FINA ESTAMPA - Globo
Antenor cai em um precipício. Griselda.§l1nte que

algo aconteceu com seu filho e começa a chorar. 'Celina
convence Beatriz a' conversar com ela. Caçadores encon
tram Antenor. Beatriz fala para Celina que antes de denun
ciar Danielle quer conversar com Pedro Jorge e Esther.
Márcia critica a atitude de Paulo ao falar do estado da ex
mulher. Um dos caçadores liga para Patrícia e avisa que
enconírou Antenor. Danielle descobre que Mônica usou a

doença de Henrique para ganhar a guarda de Pedro Jorge
para a médica. Celina garante para o marido que acabará
com a carreira de Danielle.

ANIVERSARIANTES
8/2
Adão dos Santos

"

Edson A. Eichstadt Jonathan Cordeiro Noeli G. Fernandes
Edson P. Cabral Jonathan R. Kohbausch Regis E. Todt
Eduardo Jungton Libio M. Meier Reinaldo Furlani
Elicidio Kath Luana Prestini Rita C. L. Gonçalves
Fernanda L. Kreissig Lucimara A. Hernacki Roseli S. Maba
Gabriel R. Massaneiro Lucinéia B.de Lima Silvio M. Meier
Geovani Kuhn Luiz R. Povoas Sueli Strutz
Greice J. P. Feller . Mara R. Vargas Vanderlei M. de Vargas
Igor Cbruschelski Maria p, Gerent
Ivonete B. de Lirna Maria L. Meyer
Joice Milbeatz Murilo Bankhardt

"
-

Adilson Dias
Avani M. Gascho
Belmiro Stringari
Bruna E. Zwolinski
Bruna M. Pradi
Claudio Bruch
Delva Schneider

Diego de Souza

Djane R. S. Sander

QUAL SEU NÚMERO?

Ally lê um artigo numa revista,
no qual alega-se que mulheres

que já tiveram 20 ou mais
parceiros na sua vida têm
grande chance de ficarem
solteiras para sempre. Após
contar os homens da suà
vida, Ally começa a per.der
as esperanças de se casar.

Prometendo a si mesma
não ultrapassar a contagem
atual, ela pede a ajuda a seu

vizinho bonitão e torna-se
obcecada por localizar seus
ex-namorados para ver se ela
deixou escapar o cara certo .

. Prqu 'no )ír !HUtirí<.} t1l-
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PEQUENO DICIONÁRIO DE
PAlJ\VRAS AO VENTO -

Desde quando escreveu a

crônica que deu origem ao

premiado livro "Mania de
explicação", também publicado
pela Salamandra, a autora
vem realizando um trabalho
de ourives, explorando ao

máximo as possibilidades
de significado das palavras.
Não as palavras adormecidas
dentro do dicionário, mas sim
aquelas que estão sendo usadas
para representar e comunicar
sentimentos e ideias dos seres
humanos. Os livros de Adriana
são sempre assim: uma reflexão
criativa sobre os significados.
Jovens e adultos vão se divertir
com as definições que ela

"encontrou para palavras.

--- -
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A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHez

WILL LEITE. www.willtirando.com.br

Malvino Salvador
laia sobre ,separação
Separados depois de um longo
relacionamento, Malvino Salvador e

Sophie Charlotte continuam se vendo
todos os dias nos bastidores da novela
"Fina Estampa" onde interpretam um

casal de irmãos. "Trabalhar junto não é

simples, mas a gente sabe ser profissional
e continua torcendo um pelo outro.
Somos amigos também", disse o ator.

Hebe· camargo cai
e�a DO hospita
Hebe Camargomal voltou das férias e já
vai ter que ficar afastada do trabalho. A

apresentadora da RedeTV! sofreuumaqueda
em casa, noMorumbi, em São Paulo, e torceu o
tornozelo. Como não pode firmaro péno chão,
a artista cancelou a gravação de seuprograma

www.aselvaltda.com.br desta semanaA assessoria de imprensa da'
, emissora disse apenas que Hebe se queixou
de muita dor e, por isso, ficaria de repouso.

MÚSICA E DIVERSÃO EM
ALVIM E OS ESQUILOS 3
De férias a bordo de um luxuoso cruzeiro, Alvin, Simon,
Theodore e as Esquiletes estão agindo como de costume,
transformando o navio em seu playground pessoal, até '

que eles ficam encalhados em uma ilha deserta. Enquanto
Dave Seville procura neuroticamente por sua eqúipe
desaparecida, os 'Esquilos e as Esquiletes' fazem o que
fazem de melhor - cantam, dançam e causam confusão.
Mas eles terão uma surpresa quando embarcam em uma

aventura 'insular com seu novo amigo.

JARAGUÁ DO SUL
• ,Cine Breithaupt 1
• Viagem 2: A Ilha Misteriosa - Dub.- Livre -14h,
15h50,17h40,19h30 e 21 h20
• Cine Breithaupt 2
• Os Homens que não Amavam as Mulheres - Leg. - 16 anos -

15h, 18h e 21

• Cine Breithaupt 3
• A1vin e os Esquilos 3- 20 - Dub. - Livre -13h40,15h30 e
17h20

• As Aventuras de Tintim - Dub. - Livre - 19h20
• Sher10ck Holmes - O jogo das Sombras - Leg. -14 anos - 21 h30

BLUMENAU
• Cine Norte Shopping 1 - 3D
• Viagem 2:A Ilha Misteriosa- Dub. -Livre -13h, 15h10, 17htO,
19h30 e 21h40

• Cine Norte Shopping 2
• A Beira do Abismo - Dub. - 12 anos - 13h1O, 15h30, 17h45,
20h
• Cine Norte Shopping 3
• A1vin e os Esquilos 3 - 20 - Dub. - Livre - 12h20
• Filha do MaI- Leg. -14 anos-14h15, 16h10, 18h10, 20h10
e 22hl0
• Cine Norte Shopping 4
• Os Homens que não Amavam as Mulheres - Leg. -16 anos -

13h20, 16h30, 19h45
• Cine Norte Shopping 5
• Os Descendentes-Leg.-12 anos'-l4h40, 17h10, 19h50,22h30
• Cine Norte Shopping 6
• Sherlock Holmes - O jogo das Sombras - Dub. - 14 anos -

13h30,19h10
• J. Edgar - Leg.-12 anos -16h20 e 22h

• Cine Norte Shopping 7
• A Bela e a Fera - 3D - Dub. - Livre -14h, 16h e 18h
• As aventuras de Tintim - 3D - Dub. - Livre - 20h30

• Cine Neumarkt 1 (3D)
• A bela e a fera (3D) - Dub. - 14h15, 16h30, 18h40
• As aventuras de Tintim (3D) Dub. -10 anos - 21 h
• Cine Neumarkt 2
• A1vin e os EsquilOS 3 - Dub. - Livre 13h40, '15h30, 17h20
• Sherlock Holmes - O jogo das Sombras - Dub. - 14 anos

- 1!l110,21h50

• Cine Neumarkt 3
• Filha do MaI- Leg. -14 anos -14h, 16h, 18h, 20h, 22h
• Cine Neumarkt 4
• Os Descendentes - Leg. -12 anos-19h20, 22h10
'. Cine Neumarkt 4
• Viagem 2: A Ilha Misteriosa - Dub. - Uvre - 13hl 0, 15hl 0, 17hl °
• Cine Neumarkt 5
• J. Edgar-Leg.-12 anos-13h30, 19h
• Os Homens que não Amavam as Mulheres - Leg. - 16 anos

- 16hl0,21h40
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• A Beira doAbismo-Óub.-12 anos-l4h30,I6h40, 18h50,21h15

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Sherlock Holmes - O jogo das Sombras - Dub. - 14 anos
-13h40, 16h15, 19h10, 21h40
• Cine Garten 2
• Filha do Mal- Leg. -14 anos - 14h, 16h, 18h, 20h, 22h
• Cine Garten 3
• AMn e os EsquilOS 3- Dub. - Livre-13h30, 15h20, 17h10, 19h
• J. Edgar - 21h (Leg) -12 anos

• Cine Garten 4
• Os descendentes - 13h15, 19h45 (Leg) - 12 anos
• Precisamoofalarsolxe Kevin-l5h.lJ, 17h40,22h10(Leg) -16anos
• Cine Garten 5
• ABeira ãoAbismo-Dub.-12anos-141®, 16h45, 1!112O,21h30
• Cine Garten 6 (3D)
• A Bela e a Fera - 3D - Dub. - Livre -14hI5, 16h30, 18h45
• As aventuras de Tintim - 3D - Dub. - Livre - 21 h15

• Cine Mueller 1
• A1vin e os Esquilos 3 - 20 - Dub. - Livre - 13h30, 15h20,

,

17hl0
• Sher1od<HoImes-O jo!�)(IasSomlrcls�Dub.-14anos-1!l1,
21h40

• Cine Mueller 2
• Viagem 2 - A ilha misteriosa - 14h, 16h20, 18h30, 20h45
• Cine Mueller 3 (3D)

.

• As aventuras de Tintim (3D) Dub. -10 anos - 13h45, 16h
• Os Homens que nã!!Amavam as Mulheres - Leg. - 16 anos -

181115,21h20

Neymar comemora
20 anos com lesta
Neymar comemorou o aniversário de 20
anos na boateVillaMix, em São Paulo,
na noite do dia 5, após o clássico com o
Palmeiras. Neymar foi o último ao chegar
ao local e precisou da ajuda de seguranças
para entrar na festa. Uma fila demulheres
o aguardavam na porta. Já boate, que é

propriedade da dupla sertaneja Jorge &
Mateus, Neymar subiu ao palco e dançou
.os hits de Gusttavo Uma e Alexandre Pires.

Anysio respira sem

auxílio de aparelho
Um novo boletimmédico sobre o estado
de saúde de Chico Anysio foi divulgado J?,a
segunda-feira. Amedicação que controla
a pressão continua sendo reduzida, assim
como a retirada progressiva do respirador.
Em algumas horas Chico já consegue
respirar sem o auxílio de aparelhos e a
função renal já está normalizada.Chico
Anysio está internado desde o dia 22 de
dezembro com sangramento no abdômen.

Boninho responde
comentário de Faustão
A eliminação deDaniel, do BBB12, ainda
tem dado o que falar. Boninho usou o Twitter

para comentar a declaração dada por Faustão
durante seu programa, no último domingo.
Na ocasião, o apresentador disse para o
diretor do reality show que o público deve
escolher se omodelo volta para o programa.
"É uma opinião. Só isso. Cada um tem a sua.

Não cuida do BBB", escreveuBoninho.

OHanecchinigrava
nova campanha
Reynaldo Gianecchini gravou uma nova
campanha para aAssociação Brasileira
de Linfoma e Leucemia. No vídeo o ator

mostra uma aparência bem mais saudável

após o tratamento com quimioterapia e o

autotransplante de medula óssea a que foi
submetido. Na nova campanha daAbrale,
o ator fala sobre a importância dos serviços
que ela presta aos portadores de qualquer
tipo de câncer no sangue.

ir.] ÁRIES

•• Poderá conhecer pessoas interessantes, se estiver só. Tenha
cautela para não se envolver com pessoas erradas. Uma
nova fase se inicia para quem já tem um relacionamento.

TOURO
Evite tomar decisões ou terá que revê-Ias em breve.
Mantenha seu foco e não mude sua rotina. No campo
afetivo, cuidado com a ansiedade e a insegurança.

•
GÊMEOS
Já é tempo de assumir o controle da sua vida. Se lor
preciso, mude suas atitudes e trace novas estratégias!
A dois, demonstre seu carinho à sua cara-metade.

CÃNCER
Dia favorável para novas conquistas profissionais.
Demonstre seus talentos e poderá ter um aumento
salarial. Na vida a dois, a paixão toma conta do astral.

LEÃo
Antes de acreditar nas promessas que são feitas a você,
pense bem! Confie apenas na sua própria capacidade de

realização. Neste dia, procure dar mais valor ao seu par.

VIRGEM
Cuidado com as fofocas ao seu redor. Cuide de seu

visual, sem se importar com o que os outros acham.
No amor, sua instabilidade emocional vai dar as cartas.

UBRA

Algumas pessoas podem esconder o jogo ou agir de
má-fé, então, mantenha-se em alerta. A pessoa amada vai
sentir necessidade da sua presença e do seu carinho.

ESCORPIÃO
O entrosamento no seu emprego poderá se complicar. Seja
responsável e faça suas tarefas sem depender de terceiros.
Cuidado com fofocas em relaçãoà sua vida sentimental.

SAGITÁRIO
No trabalho, o contato com pessoas influentes será
favorecido. Sua capacidade de liderança estará em alta.
Cuidado apenas para não deixar o amor em segundo plano.

CAPRICÓRNIO
Tenha cautela ao fazer avaliações sobre as pessoas de seu
ambiente profissional. No romance, a lealdade e a confiança
são valores imporlantes para o relacionamento.

AQUÁRIO
No trabalho, mantenha o foco em seus compromissos.
Fique distante do olhar de pessoas fofoqueiras. No amor, o
clima de comprometimento vai aproximar ainda mais o par.

PEIXES
Você deve ter mais cuidado para não se iludir à toa.
No relacionamento afetivo, sinceridade e franqueza
serão fundamentais para manter o romance.
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Rumo à terra do "Tio Sam"
TURISMO

"

Prefeitoquer vistofacilitadopara turistasdoBrasil; China e India

Oprefeito de Nova York, Mi

chael Bloomberg, disse em

janeiro, que sua gestão trabalhará
com os congressistas americanos

para facilitar a obtenção de vistos
de turista para cidadãos do Brasil,
China e Índia, afirmando que ti
atual política afeta o emprego na

cidade. "Há inúmeros turistas es

trangeiros que desejam vir a nos
sa cidade e enfrentam tremendas
dificuldades para obter um visto.
Esse problema não afeta apenas
eles, está nos custando empregos

aqui", disse Bloomberg, em dis
curso no bairro do Bronx.

"Este ano, trabalharemos com

os senadores Charles Schumer e

Kirsten Gillibrand (ambos demo
cratas) para facilitar a obtenção
de vistos de turistas, especialmen
te para as pessoas procedentes de
mercados em crescimento como

Índia, China e Brasil", destacou

Bloomberg. O prefeito assinalou

que "milhões de pessoas em todo
o mundo desejam visitar Nova

, York e gastar dinheiro nos hotéis,

restaurantes, lojas e atrações".
Atualmente, para um cidadão

brasileiro obter o visto de turis
ta nos Estados Unidos é preciso
preencherum formulário online e

realizar uma entrevista no consu

lado americano mais próximo.
Em setembro passado, Bloom

berg criticou a política de vistos
dos Estados Unidos, que impede
a permanência de trabalhadores

qualificados no país, assinalando
que a medida representava um

"suicídio nacional".

FOTOS DIVULGAÇÃO

Vista do Central Park, em Nova York. Cidade quer facilitar emissão de vistos para turistas

EUA concederam 280
mil vistos a brasileiros

Eparece que o prefeito de NovaYork, Michael Bloorn
berg, tem razão em querer os brasileiros nos EUA,

pois os trâmites para satisfazer à crescente demanda

por vistos americanos no Brasil estão sendo agílízados
pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. O

país recebeu 280 mil novos documentos de viagem no

último trimestre.
As embaixadas e consulados dos EUA no Brasil con

cederam no último trimestre do ano passado 63%mais
vistos que no mesmo período do ano anterior, quan
do foram emitidos 171 mil vistos, segundo.informou o

Departamento de Estado em comunicado.
Para fazer frente à crescente demanda o governo

americano já "desdobrou pessoal adicional nos consu
lados, expandiu as seções de vistos e empregou novos
sistemas e tecnologias para facilitar as viagens legíti
mas sem comprometer a segurança nacional"; .

Segundo o comunicado, "estas iniciativas estão

dando resultado", já que o prazo de espera para uma

entrevista no consulado do Rio de Janeiro caiu para 15

dias, enquanto 'no de Brasília se reduziu a seis.
Os brasileiros representam um "mercado crescente

para o turismo aos Estados Unidos", acrescenta o do

cumento, com um total de 820mil solicitações de visto
processadas no ano fiscal de 2011. Para 2016, calcula
se que os EUA podem receber o número recorde de 2,8
milhões de visitantes brasileiros.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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I I tpartirdeR$31990,OOcom freteincluso.Peugeot207passiOnX�1.4lFlex,4Portas,pinturasólida, ano/ aça revisoes em seu vetou o regu armen e.
��:��slJ�1�sPJ���o'àú���Ot��6d�df89�� ���dea4��sd� ��t���ra�Ã��x�7d�9�B'90ólr����éc�ót����� ���a linho 207 independente da versão, entrada a partir de 40% para 207 HB,SWe Escopode e'41% parà linha
Possion do valor do bem e prazo em até 60 meses. Peugeot 307 HB Presence 1.6L 16V Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12. Preço público sugerido para venda à vista a partir de RS 46.289,35, frete
incluso. Estoque Nacional das Concessionárias Peugeot: Peugeot 207 HB XR lAL Flex, 3 portos, pintura sólida, ano/modelo 11/12 - 30 unidades; Peugeot 207 Passion XR 1AL Flex, 4 portas, pintura sólida, ano/
modelo 11/12 - 20 unidades; Peugeot 307 HB Presence 1.6L 16V Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12 - 20 unidades. Consulte os-preços dos revisões com preço fixo para toda a Linha Peugeot. Prazo de

vigência da oferta para pedidos firmes fechcdos: entre 04/91�2912 e 29/02/2012 ou enquan�to. durarem os e.stoques. Peuçeot Hoggor .X�Line plnturu .sólido, !re�e incluso, 11/12, a pqrtlr de R� 29.990/C?0 com 3
unidades em estoque, venda direto de fóbrico poro pessoa /urldlca. Peugeot 408 Allure Mecamco, 11/12, Freios ASS.e Air-Bop. Ar-condiCionado, Direçôo Hidróulico. Vidros e Travas elétricos, pintura solida, frete
incluso, versões o partir de RS 59.990,00. Para a linha 408 Allure Automótica e Feline) o taxo de 0,00/0 a.m é válida com entrada de 55% do valor do bem e prazo em até 36 meses e nas versões (Allure Mecânico

e Griffe) taxo de 0,0% a.m com entrado de 55% do valor do bem e prazo em até 12 meses. Nõo cumulativa para outras promoções. Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de
Concessionárias Peugeot participantes, ligue para 0800 703 2424 ou acesse www.peuçeot.corn.br.

Strasbourg
www.strasbourg.com.br

Itajaí (47) 3344-7000
Brusque(47) 3355-4500

BLumenau (47) 3331-4500
Ria do SuL (47) 3522-0686Jaraguá do Sul (4713274-1900

R. Reinoldo Rau, 414
PEUGEOT
MOTION & EMOTION

Neste sóbcdo, das 9h às 13h.
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Libert1 ,I ITAJAí
(47) 3341-3341

JARAGUÁ DO SUL
(47) 3274-0000

BLUMENAU
(47) 3144-3144

JOINVILLE
(47) 3145-3145.

MUDE A DIREÇÃO

----------- .. ------ •... - _ .. __ .... -----.0 .• _' ..
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CITROEN C3 PICASSO GLX 1.6Flex2012
A MINIVAN DO ANO

• RODA DE LIGA-LEVE 16"
• AR-CONDICIONADO
• DIREÇÃO HIDRÁULICA
• FARÓiS DE NEBLINA
• VIDROS ELÉTRICOS
• TRAVAMENTO CENTRAL DAS
PORTAS NA CHAVE

• CD/MP3 PLAYER COM

COMANDO NO VOLANTE

E MUITO MAIS

A PARTIR DE

52.99D'
'AVISTA

TAXADEQrc em

Jr.JROS a� 24x

CITROEN C3 GLX 1.4 Flex 2012

O COMPACTO COMPLETO DE VERDADE

A PARTIR DE

'37.990

CITROEN AIRCROSSGLX 1.6Flex2012

AVENTURA DE VERDADE

5Z990' rt'ífo�O� 24x
À \liSTA

GRÁTIS3
CDjMP3 PLAYER

RODAS DE LIGA-LEVE 15"
À VISTA

CONFIRA TAMBÉM A VERSÃO DO
C1TROÉN C3 AUTOMATIQUE.

CONFIRA TAMBÉM A VERSÃO
AUTOMÁTICA DO CITROÉN AIRCROSS .

• ,

KM 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

LlNHAC3 3 x R$ 81,00 3 x R$ 140,00 3xR$ 170,00 3 x R$140,00 3xR$140,00

AIRCROSS/C3 PICASSO 3 x R$ 99,00 3 x R$ 160,00 3x R$175,00 3 x R$ 160,00 3 x R$ 160,00

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

1- Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên C3 Picasso GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 52.990,00 e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 24 pareeías fixas com taxa

0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. CitroênAirCrossGLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 57.990,00 e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% + 24 parcelas
fixas com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. Citroên C3 GLX 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 37.990,00. TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação em uma

de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. 2-PROMOÇÃO VÁLIDA APENAS PARA AS VERSÕES COM CÃMBIO MECÂNICO. 3- CD/MP3 player e iodas
de liga-leve 15" grátis na compra do modelo: Citroên C3 GLX Okm. Benefícios não podem ser convertidos Faça reviso

....

esem seu e I'Cu lo regu Iarmente
em espécie, Ofertas válidas até 15/02/2012 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas. .

V .

.

.
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Rua Walter Marquardt, 2670 TAXAS COMPARTILHADAS COM

Fone: (47) 3370-7500 O MERCADO CARROS COM

I!J!!!JD PROCEDÊNCIA O CLIENTE É ESPECIAL

,

Carros N�cionái�� e im'p'ortados' N'�";os e Sémi-l1(tvoSRevisados' .

I\!lau v.o I
Rua Angelo SChiochet, 80 Centro

;' .. , •
• '. , I 473275.1132 Fax. 473275.1132

.� VIsite nosso síte: www.maurovelculos.com.br "........., Jaraguá do Sul se��. <

J��' I=-:;':
, .

www.enlauioveiculos.com.br

RENAUIJ'/CUO AUTENTlC 2p I
,2008LD/AR,tCOND.��_J!pl

2010 - Prata - Gasolina -Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desernbaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Faróis de Neblina, Freios Abs, Air Bag Duplo, Bancos em

Couro, Computador de BordD, Câmbio Automático, Piloto Automático.

Sandero Privilege
1.616v

32.000,00
2009 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, FaróiS de Neblina, Cd Player, Computador de Bordo, Air Bag Duplo,
Freios Aos.

.

130 Automático

PROMOÇÃO
RS36.S00,OO

FIAT/PUNTO ELX 1.4 2010
COMPLETO/CD/FN/UD

Agile lt 1.4

33.000,00
Bora Mi 2.0

Triptronic

OKM - Branco - Flex - Direção Hidráulica, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Aquecimento. 45.500,00

Palio Weekend 1.8
Adventure loocker

2009 - Preto - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de
Liga-leve, Faróis de Neblina, Freios Aos, Air Bag Duplo, Bancos em Couro,
Cd Player, Computador de Bordo, Teta Solar, Câmbio Automático
Triptronic.43.500,00

2010 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, Faróls de Neblina, Cd Player, Computador de Bordo.

Zafira Elite 2.0
Automática

Astra Hatch
Advantage 2.0 48.000,00

42.800,00
2008 - Prata - Flex - Ar-condicionado Digital, Direçâo Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desernbaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Faróis de Neblina, Bancos em Couro, Cd Player, Piloto
Automático, Câmbio Automático, Freios Abs, 4 Air bag' s.

2011 - Bege - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Faróis de Neblina.
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COR�A SEDAN ,MILENIUM NO
GNV ANO 2002. R$17.000,00

S/TROCA.

CELTA 2004 BRANCO VALOR
16.500,00 S/TROCA

ECOSPORT XLT 1.6 2004 NO GNV
+ COURO I COMPLETA.

Valor de R$ 28.000,00 S/TROCA.

KANGOO 1.6 SPORTWAY
COMPLETA ANO 2007. VALOR DE

R$ 28.500,00 SI TROCA

Rua Waller Marquardt,
ff 1850 Sairro Barra do Rio Molha,

Jaraguá do ser- se

CONSULTE NOSSOS

PREÇOS COM TROCA!

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

MEGANE SEDAN 2.0 PRIV.TOP DE
LINHA AUT E COURO ANO 2009.

VALOR DE R$ 44.500,00 SI TROCA

STRAOA TREKING 1.4 CE ,AC
OH, RLL,FN;AO,TE,LM, ANO

2010. R$ 33.500,00 S/TROCA

UNO MILLE EP 04PTS ANO 1996
PTS, VE, TE, AL, LT, DT, AO.

VALOR DE R$ 8.900,00 SfTROCA

SANTANA 1.8 COMPLETO NO GNV
ANO 2003. VALOR DE
R$17.900,OO SI TROCA

ASTRA 2005 VALOR
28.900,00 srrROCA

CERí\TO 1.6 16V MEC. 2011
R$ 51.900,00 A VISTA

.··��mwc:r�
.•��m!)CI�
c����

UNO 2008 4P
COMOPCS

- --
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. BALCÃO NEGÓCIOS
ç ,

DOA-SE
• ACEITO doação de uma centrífuga. Tr:
8493-3438

• FILHOTES de gato. Tr: 3276-0340

'CACHORRO raça boxer, macho, de
aproximadamente 01 ano. Tr: 9919-2412

PROCURA-SE
• PROCURO balconista para farmácia
Família. Tr: 3371-7874

• TRABALHO com reformas em geral,
massa corrida e grafiato, textura,
entre outros. Tr: 3275-0280/ 8806-
4224

• PROCURO casa para alugar no valor
de até 400,00. Tr: 8493-3438

• PRECISA-SE; DE VENDEDORAS

EXTERNAS. Tr: 3372-0013/-3273-
5673 ou 9662-6777

• PROCURO Vendedor externo p/
embalagens, com experiência e que
resida em Jaraguá do Sul. Ótima
remuneração ajuda custo + comissões
e prêmios. Enviar currículo para:

vendaoportunidade@gmail.com

'TRABALHO como viagens de compras
p/ São Paulo e Paraguay. Tr: 8427-
5016 / 3372-0949

• PROCURO cozinheira, nutricionista
e auxiliar de cozinha para Indaial

Refeições de Jaragua do Sul. Tr::
3273-0023.

• TRABALHO de diarista de segunda á

quinta. Tr: 8427-5016

• PROCURO emprego de pedreir.o. Tr:
8493-3438 com Kelvin

'TRABALHO como serviço de poda e

cortes de árvores. Tr: 9158-00:\.9

• PROCURO pessoa 'do sexo masculino

p/ trabalhar em lavoura de palmeira
real. Ofereço registro em carteira,
salário de aprox. R$ 1.000,00 (a
combinar). Necessário ter moto ou

carro (receberá ajuda de custo para

combustível). Tr: 9163-7000 ou à
noite pelo 9102-6975.

• CONTRATA Vendedor de Tintas

automotivas com experiência.
Interessados entregar currículo a

Avenida Marechal Deodoró da Fonseca.

nr 1605, Centro - Jaraguá do Sul.

·.PROCURO trabalho na área têxtil à
noite. Tr: 8493-3438

• Procura-se 01 vaga para auxiliar de

mecânico com experiência e outra

Vaga para vendedor de veículos
com experiência em utilitários. Tr:
Currículos para graco@taipei.com.br

• PROCURA-SE calopsita desaparecida,
perto dos bombeiros no centro, cor
amarela e cinza, tem anilha azul na

pata esquerda. Tr: 9916-7747

• PROCURO Doação de cama e uma

cômoda. Tr: 8493-3438

• PROCURA-SE pessoa para dividir

apartamento no Centro. Prédio em

área central, com piscina e salão de

festas. R$ 500,00 aproximado c/
condomínio. Tr: 33791562/9997-
25�7

• Procuro emprego de Diarista. Tr: 9178-

1437

PROCURA-SE
• Procuro doação de lavatório para
cabeleleiro. Tr: 3370-1176

• Procuro doação para a associação de
moradores do Jaraguá 84 de 2 violões

para aula de canto. Tratar com Adilson

Tr: 3371-1305/9962-7720.

VENDE-SE
• FRIGOBAR 80 I, cônsul, branco. R$
340.00. Tr: 9953-5554

• TORNO E GUILHOTINA, interessados falar
com Cristiano 991$-675-7

• COMPUTADOR PC (Monitor LCD, CPU,
teclado. mouse e estabilizador): R$
450,00. n. 8468-8435 após 18 hrs.

• AR CONDICIONADO tipo janela, 12.000

Btus, frio c/ controle remoto. R$ 700,00.
Tr: 8425-6491 dia e 3379-2291 noite.

" COFRE de 800 kg, antigo. R$ 800,00. Tr:
3376-3200 / 9953-9966

• CÔMODA SAPATEIRA, cor tabaco
com branco e puxador prata. Valor a
combinar. Tr: 9656-1232

• CAPACETE da FOX trercy. Va lor a

combinar. Ir: 9656-1232

'VIOLÃO novo na caixa e uma capa cor

preta. Valor a combinar. Tr: 9656-1232

• EQUIPAMENTOS RECREAÇÃO: Cama
Elástica, Piscina de Bolinhas, Pula-Pula

Castelo, Tobogã, Chute ao Gol, Mesa de

Ping-Peng, Camarim de Pintura Facial,
Material para Pintúra em Guache e

demais acessórios. R$ 25.000,00
em 10 x de R$2.500;00 ou a-vista

R$22.500,00. Tr: 9192"0169

• Vendo 2 capacetes amarelos pelens
58/60. R$ 75,00 cada. Tr: 3373-1900

com Fabrício.

• Terreno de esquina com, 464 metros +

1 terreno com 2 casas. Bairro Estrada

Nova Tr: 3376-2028/ 9152-4268

• Compro carretinha para carro. Tr: 8485-

2375.
<'

• Precura-se Empreendedores.WWW.HLOM.

NET/VENCI

• Vendo filhotes de Labrador. Tr: 9958-

0439 ou 3376-3875 após as 19 horas.

• Som automotivo, DVD retratil pioneer
modelo 5950, 1 tela de 9 polegadas,
1 kit bravox 6, 1 par 69, 1 sub 12, 1
modulo 2000w, caixa dutada, toda

fiacao. Valor R$ 1.700,00 (tudo) Tratar
com Daniel. Fone 47 9962 3584

• VENDE-SE DOIS AR CONDICIONADO

SPLlT 18 BTUS, MARCA CONSUL,
NOVOS NA CAIXA COM NOTA FISCAL

CLASSIFICAÇÃO (A) NO VALOR DE

1.500,00 CADA UM. CONTATO: 8447-

9099 OU 8447-9101 GLORIA

• Vendo triliche semi-novo. Tr: 3370-1176

APARTAMENTO
• APARTAMENTO c/ 67 m2 de área interna - 2

quartos no Bairro Vila Rau. R$ 115.000,00
se aceita financio Tr: 9104-8600

• APARTAMENTO c/ suíte + 1 quarto,
sacada c/ churrasqueira, cozinha
mobiliada. R$ 149.000,00 (liberado para
financio E FGTS). Tr: 9104-8600

'APARTAMENTOS c/ 2 quartos +sacada c/
churrasqueira, área de festa, áreas de
53 á 65 m2• R$ entrada + parcelamento
+ financ.Tr: 9159-9733

• APARTAMENTO com Suíte + 01 qto,
sacada com churrasqueira no bairro Vila

Nova. R$ 158.000,00. Financiável. Pode
usar FGTS. Tr: 3371-4008

APARTAMENTO
• Prédio, Estrada Nova, 3 apartamentos e

1 kitinete nos fundos.Preço a Combinar.

TR 9987-3576.

• Apt.76m2 privativo na Vila Lenzi 3

quartos mobiliado R$145.000,00

• Alugo Apt com 2 quartos e garagem no

Rau prox. ao posto cidade. R$ 550,00.
Tr: 9993-2131

CASA
• VENDO casa no Jaraguá 99, 130 m3,
alvenaria, garagem p/ dois carros. R$
100.000,00 (negociar). Tr: 3371-8885/
8400-2172

• VENDE-SE. Casa Nova 100m2 no Firenze

terreno 370m2 murado R$135.000,00

CHÁCARA
'PROCURO chácara ou sitio para comprar
ou financiar direto com o proprietário
acima de 10 m que tenha casa, em

Jaraguá ou Schroeder ou proximidades
num valor acessível. Tr: 33745166/
91769527/91693566

• CHÁCARAS de 5.000 m2 cada, na Rua

Berta Weege. R$ 95.000,00 (cada) e se
aceita carro de até 20 mil. Tr: 3371-1305

/9962-7720 (OI)

• Vende-se uma chácara no perímetro
urbano com 21.300 mt a 300 mts do

asfalto com 2 lagoas e 2 córregos com

nascente mais cachoeira.Tr: 9118-5474.

9662-0885

·CHÁCARA 10.000m2, 3 lagoas de peixe,
casa para chacreiro,e casa mista de 108

m2 no município de Araquari (próximo
centro esportivo Zip). Tr: 3373-8388/
88036698

'CHÁCARA 50.000 m2 com cachoeira,
nascente e á 800 m do asfalto. R$

110.000,00. Tr: 3376-0726

SALA COMERCIAL
• ALUGO Sala Comercial 60 m2 no centro de

Guaramiritn (Antiga Biblioteca Municipal).
Valor a negociar. Tr: 9136-0256.

• VENDO uma lanchonete no alto da Serra em

Pomerode. Valor aoomblnar. Tr: 9662-0895

/9118-5474

• VENDO COMÉRCIO de pescados com 15

anos de clientela fixa. Tr: 9988-6649 ou

3370-1142

• VENDO quiosque em pleno funcionamento
retorno garantido e imediato.excelente

investimento clientela formada, ambiente

agradável e seguro.Tratar fone: 8445-0435

• Vende-se loja Patchwork e tecidos, empresa
em funcionamento(somos).Tr 9998-0082
Eike.

• Vende-se uma locadora com ótima clientela,

ponto de funcionamento a 13 anos, mais de

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

9631-2588

• Aluga-se sala comercial no centro de Corupá
120 mi' c/ estacionamento. Tratar no
horário comercial. 3375- 1004

• Vende-se loja de papelaria e presentes
em Guaramirim no bairro AvaL ótima

lotalização. Contat�s: 3373-4766 ou

99489798

LOCAÇÃO
• ALUGO apartamentos com 1 e 2 quartos
na Rua .MaxWilhelm 837, prédio azul. Tr.
3371-6021

LOCAÇÃO
• ALUGO casa com 2 quartos no Bairro Jaraguá
Esquerdo p/ casal sem filhos. R$ 600,00. Tr:
3370-8411

• ALUGO quarto p/ pensionista no centro. Ir:'

8826-2565

• Aluga-se quarto e kitinete na rua Prefeito

WélldemarGrubba, 1532.Tr : 3275-1185 -

9912-6200

TERRENO
• TERRENO 2.qOO m2, área plana, pronto
') p/ construir 4 casas. Valor a combinar. Tr:

3376-0726

• TERRENO no Jaraguá 84, com 1063 m2
com residência de madeira. R$ 75.000,00
(negociar). Tr: 3376-1683/8439-9541

• Vendo 1erreno na Barra - rua Benjamino Pradi,
405m2, plano, livre de enchente e desllzamentos,
400m da Malwee. R$12O.000,OQ-Tratar. Volnei
- 9107-3759 ou 3376-0977

• Vendo terreno na Barra - rua Benjamino
Pradi, 405 m2, plano, livre de enchente
e deslizamentos, 400 m da Malwee. R$
120.000,00 - Tratar. Volnei - 9107-3759 ou

3376-0977

• Vendo terreno c/ 600 mts e casa mista,
toda 'documentada na rua Oscar Schneider /
Barra do Rio Cerro 1800 mts da Malwee.R$:
110.0dO,00. Tr 9114-8093 /3273'1546 c/
Arcino.

CAMINHÃO
'VENDO, TROCO OU FINANCIO Caminhão
Truck ano 1981, c/ capacidade p/ 15
toneladas. R$ 25.000,00. Tr: 9929-8922

CHEVROLET
'CAMINHONETE MONTANA: ano 2010, preta, ar
quente e DH. R$ 26.900,00. Tr. 9218-4487

'CHEVETTE ano 1988, modelo)989, álcool,
1.6. Valor a combinar. Tr: 9631-9414 com
Cenildo.

FIAT
• STILO ABARTH 2.4, dourado, ano 2003, Air Bag
duplo, ABS nas 4 rodas, EDB, com ar, travas e

vidros, BC, alarme, sensor de chuva, sensor de
ré e de luz, aros 16 originais, Segundo dono.
RS 24.500,00. Tr: 8826-6655 com William

·.PALlO FIRE 2004, 4 portas. R$ 16.900,00
(aceito Biz 125 c/ partida). Tr: 3275-
3538/9931-9410

• STRADA 2009, cabine estendida, Tree

King. Valor a combinar. Tr: 3379-1463

• STRADA 2004, GNV, Lm rodas de liga. R$
19.000,00. Tr: 8873-1006

FORD
• RANGER STX, cabine estendida, ano 1997,
com GNV. R$ 23.000,00. Tr: 8425-6491/
3379-2291

• VERONA 1.81 GlX, ano 1995, azulmarinho, com
ar, DH, faróisde Milha eCibié, travas e vidros. RS
5.900,00 (aceito financiamento com banco) Tr:
8826-6655 comWillian.

• SCORT europeu, ano 1996. R$ 7.500,00
(troco por carro financiado ou moto). Tr:
3276-1410

• Ford Ka, preto ano 2010 com 10.000 km.

Preço a combinar.Tr. 3376-4366

• F 4000, ano 82 motor mwm, R$ 25.000,00./
ou troco por carro novo. Tr: 3371-6968

PEUGEOT
• PEUGEOT 206 SW Escapade 2007,
revisado. R$. 26.500,00. Tr: 9163-7000

ou à noite 9102-6975.

RENAUT
'Vende - se Megane 2007 2.0

• ALUGO sala comercial no centro de Guaramirim automático/completo. R$ 31.000,00. Tr:

com 60 m2• Valor. a combinar. Tr. 337.3-2847 , ��1�-9.QOº _ _ __

\
_.

VOLKSWAGEN
• Gol Gr5 1.0, cor prata, 4 portas com
25.000,00km. R$: 25.500,dO a vista. Tr:

3370-5124

• GOL ano 99, modelo 2000, 16v, alarme e

trava, ar quente e frio. Valor a combinar. Tr:

33762271

• VW Gal ano 2000, G3 2 portas, motor 2.0
8 valvulas, completo, serie comfortline, ar
condicionado, direcao hidraulica, vidros,
retrovisores, travas eletricas, alarme na

chave, etc. Tudo original. Com rodas 17
TSW. Valor R$ 16.500,00 sem troca.

.CITROEN
• Vende -se C3 1.04 ano 2006 azul, em
ótimo estado.Tr: 8422-2576/8433-7002

MbTOCICLETA
• SUZUKI BANDIT 650S, vermelha, segundo
dono, ano 2007,1400 km. R$ 21.000,00.
Tr: 8846-9199 com Cesar

• MOTO XR 200, ano 2001, nunca fez trilha.
R$ 3.700,00. Tr: 9952-7337

• BIZ 2008, c/ partida, vermelha, pneus e

corrente novos e revisada. R$ 4.300,00.Tr:
8464-2080

• CB 500, ano 1998, ótimo estado. R$
12.000,00. Tr: 9226-5009

• CG Titan 125,2000, azul, 63000 km, toda
revisada. R$-2.600,00 Tr: 8804-3482

• HONDA CB 300R, 2011, cor roxa. R$
10.500,00. Tr: 3371-8208/9176-4929

• FACTOR ED 2009, azul, documentada. Valor
a combinar. Tr: 9151.2805

• Vendo Moto YBR 125, 2004, bordô, único
dono, apenas 9.800km, original. R$
3.900,00 apenas a vista ou troco por mat.

construção. Tratar: Nilo - 3376 0977

• Vendo Moto Apache Dafra vermelha 150 c

com corpo de 250 Modela 2011 com um

ano de uso nova. 4500 km rodados.R$
2000,00 + assumir 15 parcelas. IPVA pago.
Tel: 9�23-9418.ou 99698058 falar com
Marcele

• Vende-se moto CBX 250 twister 2005 prata.
R$ 5600,00. Tr: 9196-8676 com Edivaldo

ou Jaqueline.

• Vendo Moto Kasinski, modelo WIN 110,
ano 2010, com 4500 KM rodados. Valor R$
2.800,00 interessados entrar em contato

com Ederson Oliveira no (47) 9118 - 4900

OUTROS
• HILUX 2008, prata, 75.000 Km, automática,
top de linha. Tr: 3370-7144

• Saveiro, ano 90, 1.6 a gasolina. R$ 8000,00.
Tr: 337H,968

• Corolla 2004/2005, preto 1.8 automático,
completo com sensor de estacionamento. R$
31.000,00. Tr: 9937-0655

• Vendo suspensão completa com roda xix

250. Preço a combinar. TR: 3273-Ül52 na

parte da manha.

• Kadett GL ano 97 MPFI 2.0 gasolina com

kit gnv, vistoria 2012 ok, cor preto, vidros e
travas elétricas, alarme, rodas esportivas
de liga, faróis de milha original, pneus semi
novos, bateria e amortecedores dianteiros na

garantia, ótimo estado de conservação. R$
11500,00 ceI. 9652-9616

• Cd Pionner Mp3 Novo c/4 falantes 5"Bravox
R$420,00

• Vendo Parati 86 cor vermelha, emplacada
em Schroeder em bom estado. Tr: 8822-

7731

• Vende-se Alfa Rorneo 164 ano 94 R$
11.000.00. Tr 3370-1550

• BUGGY BUGRE 1972, 1500cc,Verde, caixa
SP2, catraca suspensão SP2 - RARIDADE, R$
14.000,00. Tr: 9985-4101

• Vendo Escapade 2008 1.6 completa abaixo

da FIPE telefone de contato 47 999g.:2400

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PEGDRARO" Grupo Pegoraro contrata:
Vendedor Pracista

Atividades: Atender os' clientes conforme roteiro.

Empresa oferece: Salário fixo + comissão + ajuda de custo

alimentação e combustível

. Repositor(a) de Mercadorias
Atividades: Abastecer e verificar os produtos na área de vendas

-

nos clientes da empresa, conforme roteiro.

Empresa oferece: salário fixo + ajuda de custo alimentação e

combustível
Interessados encaminhar currículo para:
maria.cristimi@grupopegoraro.com.br

LOCAÇÃODE
IMPRESSORAS
E COPIADORAS
HP Office Jet 8500
.....ressão em PB e COR,
scanaer e fax, COIII fraIIq_ia
de 2000 págiaas, no valor
de R$ 100,00 .easal.
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• Controladoria e Gestão Tribútária -Início: 10/02

• Gestão Estratégica de Pessoas -Início: 10/02

• Estratégias Financeiras e de Custos -Início: 10/02

• Gestão Empresarial Esratégica -Início: 10/02

• Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos, -I�ício: 10/02

• Governança da Tecnologia da Informação -Início: 10/02

• Segurança da Informação -Início: 10/02

Cursos Informática

,

• Auto CAD 2D e 3D -iníciQ:06/03

• Tratamento de Imagem com Adobe Photoshop
- início: 19/03

Cursos Idiomas'

• Inglês (americano ou britânico) -início:01/03
.. ,..

• Alemão - início: 01/03_

• Francês - início: 01/03

• Espanhol (espanha ou latino) -íníclo:01/03

Apartir de

RS90.900
(Cd.: P525 Àvista
'ftellS op(ÍOOOG

KIASORENTO

A partlr de

Rsl07.900
(ód.: 5253 - ÀVISTA

Blumenau (Loja Centro): 47 3236-8000
Blumenau (Loja.BR): 47 3323-7171

Bal. Camboriú: 47 3360-9777

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

Joinville (Shaw Room): 47 3435-0885 R. Dr. João Colín. 2.359 - América

Joinville: 473435-3595 Av. Beira Rio,2.600--Saguaçu

Jaraguá do Sul: 47 3275-0808 Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1346 - Baependi

Power Imports
��-b

Preços válidos até 01/02112 ou término do estoque, o que ocorrer primeiro, para 5orento cód.: 5253 e Sportage coo.: P525, Para pagamento à vista.
Estoque de 5 unidade para Sorehto e 5 unidades para Sportage. Frete não incluso de R$ 2,000.00 para 5orento ou Sportage.
Garantia de 5 anos ou 100.000 km, o que ocorrer primeiro, para cobertura básica. Fotos ilustrativas.

�.

)

Cinto de segurança salva vidas.
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Celta LS 2012�
A partir de A partir de

Classic LS 2012
.

�

RS R$ •
• Novo volante' Para-choque na cor do veículo

• Brake light· Av]so sonoro de faróis ligados
• Novo grafismo do painel

• Direção Hidráulica' Aviso sonoro de faróis ligados
• Desembaçador do vidro traseiro

• Para-choque na cor do veículo
\.

Corsa Hatch (R7C) 2012

R$
Prisma LT 1.4 2012

í

AgileLT1.42012' �
A partir de

Com entrada de

R$•
:I- 60X de R$ 349 COM TAXA DE 1,09% A.M

• Ar quente' Desembaçador do vidro traseiro
• Instru�ento do painel com conta-giros e relógio digitai

GMAC Faça revisões em seu veículo regularmente

"

RS •
.

Completissimo
• Ar-condicionado • Computador de bordo' Direção hidráulica

• Air bag duplo' Som com Bluetooth, Mp3 e USB
• Travas e vidros elétricos' Piloto automático

CONTECOMIGO

Celta LS 1.0, R9A, 2 parlas, Flexpower, ano/fabricação 2011, ano/modelo 2012, com preço promoGÍonal à vista de R$23.990,OO. Classic LS 1.0, Flexpower, (config R6R), ano/modelo 2011/2012,
com preço promocional à vista a partir de R$25,990,OO.'Prisma LT 1.4, 4 portas, Econo.flex (config R7R), ano/modelo 2011/2012, com preço promocional à vista de R$29.990,00 trava e alarme

grátis, peça 93384855 e peça 94743053. Agile LT 1,4, 4 portas, Econo.flex (config R9U), ano/modelo 2011/2012, com preço promocional à vista a partir de R$39.990,00. Corsa Hatch 1,4,4 portas,
Econo.flex (config R7C}, ano/modelo 2012/2012, através de plano de financiamento com 53,73% de entrada (R$17.290,00), 60 prestações mensais de R$348,87 com taxa de juros de 1,09%.a.m.,
13,89% a.a e CET: 18,93 %a a. Valor total financiado: R$38.222,36. Ofertas válidas para o periodo de 05 a 15 de fevereiro de 2012 no Estado de Santa Catarina para veiculas Chevrolet 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 veiculas Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. www.chevroleLcom.br-SAC: 0800 702 4200.
Ouvidoria GMAC . 0800 722 6022.

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

-
.
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[ PeloEstado ]
Comemoração contida

Ontem
foi dia de agito nas casas parlamentares. Na Assembleia

Legislativa, a retomada das sessões plenárias repetiu o jogo de

sempre: deputados da base elogiando e enumerando avanços do

governo Raimundo Colombo/Eduardo Moreira, e parlamentares de opo
sição criticando o governo estadual e elogiando o federal. Enquanto isso,
em Brasília, o retomo das atividades legislativas no Congresso Nacional
trouxe mais trabalho para a ministra ldeli Salvatti, da Secretaria de Rela

ções Institucionais. Ela começou a semana em ritmo acelerado, entre reu
niões com os líderes do PT e PMDB na Câmara e no Senado. E transmitiu
o recado da presidente Dilma Rousseff de que gostaria de ver aprovados
o Fundo de Previdência para o Servidor Público Federal até o Carnaval,
o Código Florestal no início de março e a Lei Geral da Copa até o final
do primeiro semestre. Já o deputado federal [orginho Mello (PSDB-SC)
quer manter a posição entre os mais atuantes do país - em 2011 ficou em

segundo lugar. Tanto que já apresentou Projeto de Lei para regulamentar
convênios firmados entre órgãos de governo e entidades privadas sem

fins lucrativos, as conhecidas ONGs, na execução de programas e proje
tos. Ele quer a criação de uma espécie de "estatuto dos convênios", permi
tindo um controle mais apurado da utilização dos recursos públicos.
Ministroun ido

se mais forte Já que não deu com Leo

degar Tiscoski (pP-SC) no Ministério.das
Cidades, pode ser que Santa Catarina te

nhamais peso no governo DilmaRousseff
se o nome de Manoel Dias (PDT-SC) for
confirmado para o Ministério do Traba
lho. Ele concorre com pesos pesados da

sigla, como Brizola Neto (PDT-RD e Vieira
da Cunha (pDT-RS). Dias, que é secretá

rio-geral do PDT, é o mais forte na corrida

pela nomeação.
oi

�
c
o

fl
�

Relação partidária A relação de Ma
noel Dias e a já ministra Ideli Salvatti
não é das mais azeitadas. Saíram estre-

•

� mecidos das últimas eleições. Sorte de

.� Dias que, dentro da politica de DiIma

� de fortalecer os partidos de sua base, a

.� escolha do novoministro do Trabalho é

B
uma decisão que ca�e apenas ao PDT.

�
� Exemplo Ao final de sua fala na sessão

� plenária de ontem na Assembleia Le-

gislativa o deputado Nilson Gonçalves
• (PSDB) falou que há preocupação den
§ tro de seu partido quanto à possibilida
� de de perda 'de espaço no governo Co
�
.lj lombo. O PSDB tem quatro secretarias

� (Educação, Assistência Social, Planeja-
0. menta e Assuntos Estratégicos), além
T§

da direção da Casan.
E

,& Base "Se fazemos parte da base do
.g governo, e fazemos, na saída de um
e

� deve entrar outro do próprio PSDB",

� pleiteou Gonçalves, Está preocupado
� com o avanço do PMDB, com a apro-
a. ximação do PP ou com o crescimento

Andréa Leonora (Colaborou RicardoWegl

do PSD? De qualquer forma o partido
está se mexendo e já anunciou para o

próximo sábado o início da Caravana
Tucana 2012, em São Miguel do Oeste,
com a presença do presidente estadual,
Leonel Pavan, dos deputados Marcos
Vieira e Gilrnar Knaesel e do senador
Paulo Bauer.

Aborto Deputado estadual Ismael dos
Santos (PSD) reclamou do discurso de

posse da nova ministra da Secretaria
de Políticas para as Mulheres, Eleonora
Menicucci, que teria defendido a lega
lização do aborto no Brasil. "É um dis
curso que contradiz a posição da pre
sidente Dilma durante sua campanha
eleitoral", apontou à parlamentar.

Liderança confirmada Deputados
Dado Cherem (PSDB) e Dirceu Dresch

(PT) foram reconduzidos à liderança de
suas bancadas. O mesmo deve ocorrer

com os demais partidos, já que nos cor
redores da Assembleia comenta-se que
não haverá mudanças também na com

posição das comissões.

Made in se A catarinense Arvus está
no Shaw Rural Coopavel, em Cascavel

(PR), onde vai lançar uma nova gera
ção da linha Titanium, com soluções
para maior precisão, qualidade, renta
bilidade e produtividade na lavoura .

O equipamento pode ser acoplado em

diferentes tipos de máquinas e realiza
controle emonitoramento eletrônico de

aplicação de insumos.
Florianópolis·- 08Fev12,

CBNT1W. DE DIÁRIOS
TIliNTA E UM INTEGRADOS lNo1tt.Uo]4i',U!li#l�CMl
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IMPOSTO DE RENDA

lariados, "o que reduz cada vez

mais as chances de sonegação".
Santa Catarina espera 970 mil

declarações.
Nunca é demais lembrar que

os que entregarem a declaração do
imposto de renda com atraso, esse
ano pagarão R$ 165,74 de mul
ta e máxima de 30% do imposto
devido. As retificações precisam
ser feitas pela internet, através
do Receitanet, ou pelo aplicati
vo "Retificação online", no site da
Receita Federal, em disquete, nas
agências do Banco do Brasil ou da
Caixa Econômica Federal. Saldos
de contas correntes bancárias e

demais aplicações que não ex

cedam-Rê 140 e bens imóveis -

exceto veículos, embarcações e

aeronaves, inferiores a R$ 5 mil,
não entram na cota do "leão". Na
mesma regra entram o conjunto
de ações e cotas de uma mesma

'empresa, ouro, ativo financeiro,
inferior a R$ 1 mil, dívidas e ônus

reais inferiores a R$ 5mil.

Novas regras para
o leão em 2012
Rendimentos tributáveis acima de

R$ 23.499,15 durante 2011 estão

obrigados a apresentar declaração
JMAGuÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

O"leão" do 'imposto de ren-
.

da está de volta, e com ele
as novas regras para o ano-base
2011. O acerto de contas com a

Receita Federal deve ser apre
sentado entre lo de março e 30
de abril, e quem quiser se an

tecipar aos atropelos de última

hora, a dica é baixar o programa
da declaração a partir de 24 de
fevereiro. Os contribuintes que
receberam rendimentos isentos,
não tributáveis ou tributáveis
exclusivamente na fonte, com

soma superior a R$ 40 mil, tam
bém não se escapam de prestar
contas ao Fisco.

Outra situação que prevê a

entrega obrigatória da declara-

CÁLCULO

ção é para os que obtiveram, em
qualquer mês de 2011, ganho de

capital na alienação de bens ou

direitos, sujeito à incidência do

imposto, ou realizar operações
em bolsas de futuros ou asseme

lhados. Os que tiverem a posse
ou a propriedade, em 31 de de
zembro de 2011, de bens ou di

reitos, de valor superior a R$ 300

mil, também estão inseridos. A

primeira parcela, ou parcela úni
ca, vence em 30 de abril. O salto
do imposto pode ser pago em até
oito cotas, de no mínimo R$ 50.

Para o administrador de em

presas Lourival Karsten, um

dado que chama a atenção é

que a cada ano a Receita Fe
deral aperfeiçoa o cruzamento

de informações sobre os rendi
mentos dos trabalhadores assa-

EDUARDO MONTECINO

aumento de horas atividades

para os professores, a implan-:
tação das matérias' de inglês e

artes a partir do pré-escolar e o

aumento das aulas de educação
física para os alunos da educa

ção infantil. "Se 'a lei for apro
vada, iremos implantar. essas
novas matérias já no segundo
semestre deste ano", explicou a

secretária.

A posse do novo ministro das Cidades,
Aguinaldo Ribeiro (PP-PA), representa uma

mudança interna do partido. "Mudança em

termos de diálogo, mudança em termos de
convivência com a bancada, de transparên
cia nas decisões", afirma o deputado federal

Esperidião Arnin (pP-SC). A mudança repre
sentada por Aguinaldo começou quando foi
escolhido corno líder da bancada. "Acho que
nós estamos unanimemente satisfeitos pela

.

homenagem ao nosso partido. O fato de ele
ter sido eleito líder, o que não era hábito no

partido, significa que ele foi renovação, foi un
gido pelos seus companheiros de bancada, e tem toda a condição política de
colaborar com O governo, tanto na parte administrativa, quanto na condução e

no relacionamento com a bancada" .:

Contribuintes devem se programar para a entrega da declaração do IR

,

Governo discutemelhorias para educação
Os secretários de Adminis

tração e Finanças e de Educação
estiveram reunidos com o pre
feito de Guararnirim na última

segunda-feira para discutir algu
mas ações que buscam o fortale
cimento da educação municipal.

o.principal tema em debate foi
a implantação do reajuste salarial

proposto pela lei do piso salarial

profissional nacional instituída

pelo Ministério da Educação. ''A
assessoria jurídica da Prefeitura
está estudando a viabilidade de
conceder esse aumento neste

ano, já que estamos em período
eleitoral e a legislação diz que
nesse período o aumento salarial
não pode ser superior a inflação",
destacou a secretária de Educa

ção, CristianaPoltronieri.
Outro ponto debatido foi o

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



DO LEITOR

QUEM QUER DINHEIRO?
OU SERIA... QUEM QUER

TRANQUILIDADE?

PONTO DE VISTA

DA AMIZADEIUlPRAEL ROCHA LOPES,
IU>VOGIU>O E PROFESSOR

Recomeçando o-ano, vou falar
um pouco da amizade. Muita

gente já divagou sobre a amiza

de. Pessoas infinitamente mais

gabaritadas do que eu. .Bscrito
res, filósofos, poetas e por aí vai.

Segundo o Aurélio, amizade é um
substantivo feminino que signi
fica "sentimento fiel de afeição,
apreço, estima ou ternura entre

pessoas". Nada como ter alma fe
minina para representar um sen

timento tão nobre.
E tenho certeza que os leito

res estão pensando, agora, em

seus amigos, ou em quantos
amigos possuem, ou quais dos

amigos são "verdadeiramente

amigos"; daqueles em quem se

pode confiar ou buscar nas horas
mais difíceis ou nefastas.

Dizem por aí que amigos de
verdade se contam nos dedos de
uma mão só. Se essa for a média

verdadeira, acredito que sou um

cara privilegiado. Contei bem
mais de cinco amigos e amigas
que, não tenho qualquer som

bra de dúvida, me acudiriam nas

horas mais impróprias. E amaio
ria deles sequer perguntaria o

que eu estava fazendo ali (claro
que depois provavelmente viria

a bronca digna dos verdadeiros

amigos; mas só depois de ter sido
salvo da forca).

Entretanto, hoje não resol
vi escrever sobre a amizade por
causa dos meus velhos e bons

amigos do tempo de adolescên
cia que se encontram pelo me-

nos uma vez por ano há mais de
20 anos. Houve uma época que
nos encontrávamos nas festas
de casamento; houve vezes que
eram dois, três ou quatro casa

mentos no mesmo ano. Embo
ra a fase dos casamentos tenha

passado, nós continuamos nos

encontrando uma ou duas ve

zes por ano. Os velhos amigos
da época do segundo. grau (ou
o atual ensino médio), com as

mesmas histórias dé sempre e

uma ou outra novidade por con
tadas novas aventuras agora na

pele de pais.
Mas, como disse, não foi

por causa desses meus amigos
irmãos que resolvi escrever. Foi

por conta da surpresa. De agra
dável surpresa, registre-se.

Estive em viagem com minha
filha e minha namorada. E mais
um grupo considerável. Particu
larmente não sou muito afeito a

viagens em grupo com pessoas
que não conheço. Mas como ha
via uns quatro ou cinco, além das
duas, que eu conhecia, arrisquei.
Foram pessoas mais velhas do

que eu e uma meninada no ápi
ce da sua adolescência (aborres
cência para alguns).

Aprendi duas coisas. A pri
meira delas, em realidade, vivo
reaprendendo

.

todos os dias:
cuidar eom o preconceito, ou

com o pré conceito. Um conceito

premeditado, .

sem fundamento,
sem referência. Um achismo. Eu
achava que juntar seis ou sete

adolescentes numa mesma via

gem seria uma turnê pelo pur
gatório. Enganei-me. Pelo menos
com esses adolescentes não foi.

Tranquilos, educados, respeita
dores, inteligentes e até diver
tidos. Claro que volta e meia ti
nham suas adolescentites. Tudo

puramente normal. Os adultos
- eu inclusive - também as têm.
Aos pais destes adolescentes dei
xo meus parabéns porque, pelo
menos longe deles, souberam se

comportar tranquilamente.
A segunda foi sobre ser feliz.

Conheci a Márcia. Mãe de uma

amiga. E eu imaginei que a ida
de fosse um limitador. Outro

pré conceito. Embora realmente
possa ser, não é regra e não foi o
caso dela. Colocou a molecada
e outros adultos no bolso. Duas
semanas sem ver uma sexage
nária (Márcia, desculpe-me, essa
referência parece coisa de velho)
reclamar de nada, brincar com
tudo e participar com todos, in
clusive das montanhas russas.

Foi o exemplo da viagem.
E eu ganhei novos amigos. De

todas as idades.

�

Emais fácil gastar do que ga-
nhar. É mais difícil economi

zar do que ganhar.
A maioria das pessoas gasta

mais do que ganha. O dinheiro
extra vem pelo empréstimo ou

pela compra com promessa de

pagar no futuro. Você não preci
sa estar sempre à altura dos vi
zinhos. Tentar adquirir mais do

que seu bolso comporta é viver
em constante agonia mental.
Gastarmais do que se tem é sub
meter-se à escravidão perpétua.

Juntamente CGm a arte de ga
nhar dinheiro, convém aprender
a de economizá-lo. Uma renda
considerável não será para você
um bem duradouro se só criar
hábitos de luxo, sem nenhuma
reserva. Pense por um ínstan-

te: caso fique doente de súbito,
como sobreviverá sem seu salá
rio se não tiver economias?

Não seria melhor Viver com

simplicidade e ter mais liberda

de, gozando da riqueza autên
tica que é a tranquilidade? Uma

dica que vale ouro: guarde parte
do seu salário todos os meses e

esqueça-o lã. Um dia você pode
precisar para algo urgente, mas
se não for preciso, você terá guar
dado um verdadeiro tesouro,

pois será utilizado com sabedo
ria para viajar e conhecer lugares
bonitos e outras culturas, enri
quecendo o seu saber!

Adelaide Brunilde

Don1busch.Ender,
empresária aposentada

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br-: site: http://www.schrõeder.sc.gov.br

ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERViÇOS

DE ENGENHARIA N°. 12/2011 - PMS
PROCESSO LlCITATORIO N°. 151/2011-PMS

TIPO: MENOR PREÇO GLOBA�

o Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos

interessados, o encerramento da Licitação Processo de licitação na. 151/�011- PMS, na
modalidade Tomada de Preços na. 12/2011-FMS, para execução (com fornecimento de

mão de obra, materiais e equipamentos), de estrutura metálica na Escola Rui Barbosa,
com área total de 292m2, localizada na Rua 23 de março, no município de Schroederl

se, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos

que fazem parte integrante do instrumento convocatório, sem que houvesse licitantes
interessados nas duas tentativas de abertura da licitação para contratação.
S�hroeder, 07 de fevereiro de 2012.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL�FS1l\DODESAND\CIITARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramírírn - CHRISTA INGE HIU.EWAGNER, Interventora

Rua28 deAgosto n" 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário de Funcionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDITAL DE INTIMAÇÃO

lor: 11.047,68 Liquidação após a intimação: R$1l,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00

18/01/2012 Valor: 308,60 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 26995 Sacado: MAIARA RONCHl MELCHIOREI1D CPF: 091.481.079-05 Endereço: Rua
Batista Melchioretto n" 77, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: EMERSON COMEROODEMA

QUINAS LIDA ME CNP): 10.945.510/0001 -95 NÍlmero do Título: 1825C/4 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL Data Vencimento: 16/01/2012
Valor: 435,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital:
R$15,00
Protocolo: 26996 Endereço: Rua BatistaMelchioretto n" 77, Centro, 89108-000,MassarandubaCedente:
EMERSON COMERCIO DEMAQUINASODAME CNP): 10.945.510/0001-95Número doTínilo: 000171
Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: CAIXAECONOMlCA FEDERALData
Vencimento: 16/0112012 Valor. 265,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Di
ligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 26997 Endereço: Rua Batista Melchioretto n" 77, Centro, 89108-000, Massaranduba Ceden
te: EMERSON COMERCIO DE MAQillNAS ODA ME CNP): 10.945.510/0001-95 Número do Título:
2283C/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE
DERALDataVencimento: 16/0112012 Valor. 280,00 Liquidação após a intimação: R$II,60, Condução:
R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 27046 Sacado: FABIANO GIOVANEUA CPF: 050.554.189-07 Endereço: Rua Massaranduba
Baixo n' s/n', Massaranduba Baixo, 89108-000, Massaranduba Cedente: BRASEUO INDUSIRIA E CO-

-

MERCIO DEMAQUINAS ODA CNP): 01.768.763/0001-40Número do Título: 4730/1 Espécie: Duplicata
deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENDAGUARAMIRIMData
Vencimento: 17/0112012 Valor. 75,06 liquidação após a intimação: R$Il,60, Condução: R$ 50,76, Dili
gência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abai
xo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou

pagar no trfduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimen
to de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o

protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a{s) pessoa{s) indicada{s) para
aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível,
ou for{em) residente{s) ou domiciliada{s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda,
porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em

conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCG).

Protocolo: 26210 Sacado: FRANOSCOVANlLDO DE MELO JUNIOR ME CNP): 11.991.420/0001 -O i En
dereço: Rodovia BR 280 n" 15685, Imigrantes, 89270-000;Guarantirim Cedente: GELASIO INDUSIRIA
DE PEQ\S ETRONEARIAODA CNP): 83.872.028/0001-46Número doTítulo: 5468/1 Espécie: Duplicata
deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MUlTIPLO Data
Vencimento: 04/01/2012 Valor. 308,00 liquidação após a intimação: R$ll,60, Condução: R$ 5,00, Dili
gência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 26671 Sacado: AGRO METAL METALURGICA LIDA CNP): 10.330,492/0001-37 Endere

ço: Rodovia SC 474 n" s/n, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: FUNDiÇÃO NOBRE LTDA
EPP CNP): 04.265.827/0001-88 Número do Título: 4944-2/2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil

por indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento:
13/01/2012 Valor: 541,63 Liquidação após a intimação:'R$II,60, Condução: R$ 50,76, Diligência:
R$ 35,60, Edital: R$15,00

.

Protocolo: 26999 Sacado: lillEMAR)ANESCH CPF: 304.429.159-34 Endereço: Rua Linha Telegrafica n"
s/n', Guarani Açu, 89108-000, Massaranduba Cedente: BANCO BRADFSCO S/A - AGENDA INDAIAL
CNP): 60.746.948/0353-31 Número do Título: 850809-7 Espécie: Cheque Apresentante: BANCO BRA
DFSCO S/A- AGENCIA INDAIAL DataVencimento: 23/06/2010 Valor. 983,00 liquidação após a intima
ção: R$Il,60, Condução: R$ 52,98, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 27095 Sacado: MAIRA EUSIANE STENGER I:NP): 13.775.830/0001-32 Endereço: RuaApolo
nia Schímitz n" 66, Nova Esperança, 89270-000, Guarantirim Cedente: AllANTA FUNDO DE INVFSTI
MENTD EM DffiEITOS CREDfIDRIOSMUlTISSETORIALCNP): i 1.468.186/0001-24 Número do Título:
052882/A Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA
DataVencimento: 16/01/2012 Valor. 316,00 liquidação após a intimação: R$II,60, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Protocolo: 27097 Endereço: RuaApolonia Schimitz n" 66, Nova Esperança, 89270-000, Guaramirim Ce
dente: AllANTAFUNDO DE INVFSTIMENTO EM DIREfIDS CREDfIDRIOS MUlTISSETORlALCNP):
11.468.186/0001-24 Número do Título: 049098/B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADFSCO SA DataVencimento: 16/01/2012 Valor. 266,00 liquidação após a

intimação: R$1l,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
'

Protocol�: 27105 Endereço: RuaApolonia Schimítz n" 66, Nova Esperança, 89270-000, Guaramirim Ce
dente: CMR INDUSIRIAE COMEROOODACNP): 61.558.037/0001-24 Número do Título: 0003296202
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADFSCO SA DataVenci
mento: 17/0112012 Valor. 375,65 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 27033 Sacado: ALCIONE MELCHIOREI1D CPF: 468.879.979-91 Endereço: Estrada Braço
Direito n" s/n, Braço Direito, 89108-000, Massaranduba Cedente: CRAVILCNP): 85.789.782/0001-42 Nú
mero do Título: 0047590i Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASILSA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 18/0112012 Valor. 321,00 liquidação após
a intimação:R$Il,60, Condução:R$66,32, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

-

Protocolo: 27169 Sacado: )ACKES CKUS )ONSE CPF: 907.547.009-68 Endereço: Avenida 7 de Setem
bro n' 1237, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: NITJON DE ALMEIDA BERTDUNO CNP):
79.433.538/0001-40 Número do Título: 210. Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApre
sentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 19/01/2012 Valor. 310,00 liquidação após a
intimação:R$II,60, Condução: R$32,99,Diligência: R$35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 25656 Sacado: ALDAIR ALVES CPF: 062.977.079-44 Endereço: Rua Maria Lucia de Oliveira
n" 47, Corticeira, 89270-000, Guaramirim Cedente: BV FINANCEIRA SA CREDfID FINANQAMEN
m E INVESTIMENTO CNP): OLl49.953/0035-28 Número do Título: 131036620 Espécie: Céduia de
Crédito Bancário Apresentante: SERGIO SCHULZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento:
iii 11/2010 Valor.12.579,12 Liquidação após a intimação: R$1l,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$
35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 26998 Sacado: JOSE ALDO DA SILVA CPF: 69Ll42.776-20 Endereço: Rua Benjamin Cons
tant n" s/n, Benjamin Constant, 89108-000, Massaranduba Cedente: G MAlOCHI CIA ODA CNP):
84.091.974/0002-07 Número doTítulo: 28810 /1-1 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante:
G MAl0CHl CIA ODA Data Vencimento: 02/03/2010 Valor. 420,00 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 57,43, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 27126 Sacado: JOSE GILMAR DO NASCIMENTO ME CNP): 97.530.72110001-45 Ende

reço: Rua Integração n' s/n, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: REWMAX COMERCIO
MAN. REL ODA ME CNP): 13.173.59110001-40 Número do Título: 2B Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: !TAU UNIBANCO SA DataVencimento: 17/01/2012 Valor.
200,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$
15,00

Protocolo: 27005 Sacado: ANDERSONWO)ACHEMCZ CPF: 056.662.629-20 Endereço: Rua Padre Silvio
Micheluzzi n" 137., Guarani MIrim, 89108-000, Massaranduba Cedente: BANCO PANAMERlCANO S/A
CNP): 59.285.41l10001-13 Número do Título: 000041775363 Espécie: Nota Prontissória Apresentante:
BANCO PANAMERlCANO S/A Data Vencimento: 26/07/2010 Valor. 34.261,20 Liquidação após a inti

mação: R$ II ,60, Condução: R$ 44, 10, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 27006 Sacado: MARQUlANO MACHADO CPF: 069.923.739-43 Endereço: Estrada Geral
Massarandubinha n" s/n, Massarandubinha, 89108-000, Massaranduba Cedente: BANCO PANAMERI
CANO S/ACNP): 59.285.41110001-13Número doTítulo: 0000.43199736Espécie: NotaPromissóriaApre
sentante:BANCO PANAMERlCANO S/ADataVencimento: 26/10/2010 Valor. 16.520,64 Liquidação após
a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Guarantirim, 08 de fevereiro de 2012.Protocolo: 26946 Sacado: LUCIANA DOMASZAK MEYER ME CNP): 11.759.247/0001-02 Ende

reço: Rua II de Novembro n" 3194, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: CANAL ECO DE

DISTRIBUIÇÃO LIDA ME CNP): 08.674.864/0001-09 Número do Título: 5873-2-3 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADFSCO SA Data Vencimento:

Protocolo: 25309 Sacado: DAlANE TOMASELLI CPF: 048.589.709-14 Endereço: Rua Guilherme
Torúelin n' 100, Caixa d'água, 89270-000, Guaramirim Cedente: BV FINANCEIRA S/ACRI CNP):
OLl49.953/0001-89 Número do Título: 131038237 Espécie: Cédula de Crédito Bancário Apre
sentante: SERGIO SCHUIZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 03/12/2010 Va-

CHRISfA INGEHIllEWAGNER,
Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPROl'FSTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, para pagamento
no prazo de 3 (nês) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal FICAM INTIMADOS
DOPROIESl'O:

Apontamento: 201359/2012 Sacado: !Oll - PROJETO REAL 1!Vl0VEIS E REPRESENlA Endereço: RUA
DONALDO GEHRING, 145 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-470 Credor. GUMZ CONIABI
UDADE E CONSUI1ORlA EMPRESA Portador. - Espécie: DMI - N'Titulo: 9200117980 - Motivo: fulta de

pagamentoValor. R$ 430,00 - Data para pagamento: 13/02/2012-Valor total a pagar R$499,43 Descrição
dos valores: Valor do título: R$430,00 - Juros: R$1,57 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 199708/2012 Sacado: ADEMIR HOEFf Endereço: RUA PEDRO JOAO MEURER I - TIFA
MONOS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-160 Credor: BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL

(BRASIL)SA Portador. - Espécie: CBI - N'Titulo: 505722291-Motivo: falta de pagamentoValor.R$ 4.259,75
- Data para pagamento: 13/02/2012- Valor total a pagar R$4.561,95 Descrição dos valores: Valor '10 título:
R$ 4.259,75 - Juros: R$ 218,66 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20-
Diligência: R$ 25,64

Apontamento: 201543/2012 Sacado: AGUSTINHO GONCALVES Endereço: RUA ADEUNA KLEIN
EHLERf 68 LOTE 306 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-970 Credor. INFRASUL - INFRAESfRlJTIlRA E
EMPREENOIMENT Portador. - Espécie: DMl- N'TItulo: 19580 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
178,38 - Data para pagamento: 13/02/2012- Valor total a pagar R$256,00 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 178,38 - Juros: R$I,07 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$18,p5

Apontamento: 200681/2012 Sacado: ALEXANDRE RICARDO SCHWARZ Endereço: RUA ANO BOM
3069 - CORUPA-SC - CEP: 89280-000 Credor. LUCAS DUTRA ME Portador. - Espécie: DMl - N'TItulo:
0117004 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 120,00 - Data para pagamento: 13/02/2012- Valor total a
pagar R$232,16 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 120,00 - Juros: R$ 0,44 Emolumentos: R$1l,60-
Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 53,82

Apontamento: 201574/2012 Sacado: ANA TINA CONFECCOES IlDA Endereço: RODOVIA SR 280 KM
70 GALPAO OI - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor. BOOZ SERVlCOS EMPRESARIAIS IlDA ME Porta
dor. ACOPEL COM DE SUCATIIS Espécie: DMl- N'TItulo: 513-03 - Motivo: falta d�agamentoValor. R$
2.205,00 - Data para pagamento: 13/02/2012- Valor total a pagar R$2.286,61 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 2.205,00 - Juros: R$ 5,88 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 201469/2012 Sacado: BRIMAX SERV ESPEC DE LIMPEZA Endereço: RUA REINOLDO
RAU 60 SAL 15/16 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89251-600 Credor. DRlGARIA FARMAC MARECHALIlDA
Portador. - Espécie: DMl- N'TItulo: BRlMAX0911 - Motivo: fulta de pagamentoValor. R$ 229,85 - Data

para pagamento: 13/02/2012-Valor total a pagarR$306,44 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 229,85
- Juros: R$ 8,73 Emolumentos: R$ 1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
9,96

Apontamento: 201470/2012 Sacado: BRlMAX SERV ESPEC DE liMPEZA Endereço: RUA REINOlDO
RAU 60 SAL 15116 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-600 Credor. DRlGARlA FARMAC MARECHAL IlDA
Portador: - Espécie: DMl- N'TItulo: BRIMAXlOll - Motivo: fulta de pagamento Valor. R$ 101,47 -' Data

para pagamento: 13/02/2012-Valor total a pagarR$172,13Descrição dos valores: Valor do título: R$101 ,47
- Juros: R$ 2,80 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
9,96

Apontamento: 201407/2012 Sacado: ClAUDIA LUANA STOLFI ME Endereço: R JOAO JANUARIOAYRO
SO 2050 SALA 03 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89253-100 Credor. MALHARIA FEITO CRlANCA IlDA
EPP Portador. - Espécie:DMI-N'Titulo: NF032809-1 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 451,25 - Data

parapagamento: 13/02/2012-ValortotalapagarR$525,66Descriçãodosvalores: Valordo título:R$451,25
- Juros: R$1,80 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
14,71

-

Apontamento: 201493/2012 Sacado: CONO EDAMARANTHUS MORADORES Endereço: RUAADOLFO
SACANI 36lATERALRUAAMAZONAS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor. CARWALESSANDROMOREI
RA Portador. - Espécie: CH - N'Tirulo: 900243 O - Motivo: fulta de pagamento Valor. R$ 3.737,50 - Data

para pagamento: 13/02/2012- Valor total a pagar R$4.142,98 Descrição dos valores: Valor do título: R$
3.737,50 - Juros: R$ 337,62 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 9,96

Apontamento: 201261/2012 Sacado: D PRAMALHAS IlDA Endereço: R JOSETHEODORORIBEIRO 1061
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Credor. JARTEX INDUSTRIATEXT IlDA EPP Portador: - Espécie:
DMl- N'Título: 8855 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$2.176,95 - Data para pagamento: 13/0.2/2012-
Valor total a pagar R$2.261,19 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.176,95 - Juros: R$ 10,66 Emolu
mentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$23,IO Condução: R$23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 201040/2012 Sacado: DAMAMYTEXTILIlDAME Endereço: RUA FERDINANDO PRADI
440 - Jaraguá do SuI-SC - CBP: 89251-580Credor.lpCAUZARENTACAR SA Portador. - Espécie:DMl- N'
Titulo: CJGSOI2084 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 3.980,85 - Data para pagamento: 13/02/2012-
Valor total a pagar R$4.064,63 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.980,85 - Juros: R$ 15,92 Emolu
mentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96
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MAR GRUBBA 4489 - Jaraguá do SuI-SC - CBP: 89256-500 Credor. w,T. COMERCIO DE FERRAMENTAS
LIDA Portador. - Espécie: DMl- N'TItulo: 5532 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 284,40 - Data para
pagamento: .13/02/2012-Valor total a pagarR$361,26Descrição dos valores: Valor do título: R$ 284,40 - Ju
ros: R$1,l3 Emolumentos: R$ li,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 201366/2012 Sacado: DUTECH ROBQTICS IJ'DA ME Endereço: AV PREFEllD WALDE
MAR GRUBBA 4489 - Jaraguá do Sul-SC - CEPo 89256-500 Credor: w,r. COMERCIO DE FERllAMENli\S
ITDA Portador: - Espécie: DMl- N'Titulo: 5365 - Motivo: falta de pagamentçValor: R$55,00 - Data para
pagamento: 13/02/2012- Valor total a pagarR$131,18 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 55,00 - Ju
ros:R$ 0,45 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,63

Apontamento: 201367/2012 Sacado: DUTECl-I ROBOTlCS lJ'DA ME Endereço: AV PREFEITOWAlDE
MAR GRUBBA 4489 - Jamguá doSuI-SC - CEPo 89256-500 Credor. WT. COMEHCIO DE FERRAMENTAS
IlDA Portador: - Espécie: DMl- N'TItulo: 5335 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1I5,00 - Data para
pagamento: 13/02/2012-Valor total a pagarR$191,80Descrição dosvalores: Valordo título:R$1l5,00 - Ju
ros: R$1,07 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 201344/2012 Sacado: ERNANI FURLAN Endereço: RUAARTUR ENKE, 447, - AMIZADE
JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89255-755 Credor. INFRASUL - INFRAESTRlITURA E EMPREENDIMENT
Portador: - Espécie: DMl- N'Titulo: 0194931004 - Motivo: falta de pagamentoValor. H$151,28 - Data para
pagamento: 13/02/2012-Valortotal a pagar R$23l, 19 Descrição dos valores: Valor do título: R$151,28 - Ju
ros: RSI,05 Emolumentos: RS 11,60 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$23,20 - Diligência: R$20,96

Apontamento: 201341/2012 Sacado: ESPOliO DE HENRIQUE PEDRO CARDOSO Endereço: RUAFRAN
CISCO PAlNSl'ElN 439 - laraguã do SuI-SC - CEPo 89257-540 Credor: INFRASUL - INFRAESTRlJTIlRA E
EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMl-N'Titulo: 0176025015 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 100,00 - Data para pagamento: 13/02/2012- Valor total a pagar R$182,6.1 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 100,00 - Juros: R$ 0,70 Emolumentos: R$1l,6O - Publicação edital: H$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$24,01

Apontamento: 200727/2012 Sacado: FABlANA HUHL DE AZEVEDO Endereço: RU mTO HlLBRECHT,
691 - COHUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: VOlDRANTIM CIMENTOS LIDA Portador. - Espécie: DMl

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCAFEDERATIVA DO BRASIL - ES1l\DO DE SANThCATARINA

Novo endereço: Rua Cei. Procópio Gnmes deOliveira, 380-Centro - 89251-201- JARAGUADOSUL- SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

- N'Titulo: 000424001- Motivo: fultade pagamentoValor. R$1.961,47 - Data para pagamento: 13/02/2012-
Valor total a pagarR$2.094,35 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.961,47 - Juros: R$ 23,53Emolu
mentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 200728/2012 Sacado: FABlANA KUHLDEAZEVEDO Endereço: RUA arro HILBRECHf
691 - CORUPA-se - CEP: 89278-000Credor.VOlDRANTlM CIMENTOS IlDA Portador. - Espécie:DMI
N'TItulo: 0000424002 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$1.961,47 - Datapara pagamento: 13/02/2012-
Valor total a pagar R$2.094,35 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.961,47 - Juros: R$ 23,53 Emolu-
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Apontamento: 201068/2012 Sacado: GRUPOVOLUNT DE BUSCA E SALVGERAR Endereço: RUAVIlDR
SOl'EROVARGAS 53 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 892S6-160 Credor. EDILCE DE PR DASILVA CONFECCO
ESME Portador. - Espécie:DMl-N'TItulo: 1122 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 270,00 - Data para
pagamento: 13/02/2012-Valor total a pagarR$343,42 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 270,00 - Ju
ros: R$ 0,81 Emolumentos: R$11;60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 201380/2012 Sacado: JANEMARIA DA LUZ FERRARI Endereço: RUAARNO HENSCHEL
54 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89254-000 Credor. PARlWI1D COMMAT CONSIRUCAO IlDAME Porta
dor. - Espécie:DMl- N'TItulo: 96/1- Motivo: falta de pagamentoValor. R$153,54 - Data para pagamento:
13/02/2012-Valor total a pagar R$237,61 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$I53,54 - Juros: R$ 0,46
Emolumentos:R$II,60 - Publicação edital:R$23,IO Condução:R$23,20 - Diligência: R$ 25,71

Apontamento: 201373/2012 Sacado: JOSIAS FERREIRADE UMA Endereço: RUA HERCIUOANAClElD

GARClA,426 - Jaraguá do SuI-SC - CEPo 89266-270 Credor: INFRASUL-INFRAESfRlJTIlRA E EMPREEN
DIMENT Portador. - Espécie: DMl- N'Titulo: 0191081006 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$139,64
- Data para pagamento: 13/02/2012- Valor total a pagar R$235, 15 Descrição dos valores: Valor do titulo:
R$ 139,64 - Juros: R$ 0,97 Emolumentos: R$ 1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di-

.

ligência; R$ 36,84

Apontamento: 201564/2012 Sacado: KAROISA LTDA Endereço: RUAWAUER MARQUARDT 3050 SL 02
- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89259-795 Credor. BANCO FIBRA S/A Portador: TBM TEXTIL INDUSTRIA E
COMERCIO S Espécie: DMI - N'TItulo: 15461-3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 4.382,50 - Data

para pagamento: 13/02/2012- Valor total a pagar R$4.460,58 Descrição dos valores: Valor do título: R$
4.382,50 - Juros: R$ 10,22Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 9,96

Apontamento: 201568/2012 Sacado: KAROlSA croA Endereço: RUAWAUER MARQUARLlT 3050 SL 02
- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89259-795 Credor. BANCO FIBRA S/A Portador: TBM TEXTIL INDUSTRIA E
COMERCIO S Espécie: DMl - N' Tirulo: 15461-2 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 4.381,20 - Data

para pagamento: 13/02/2012- Valor total a pagar R$4.481,18 Descrição dos valores: Valor do título: R$
4.381,20 - Juros: R$ 32,12 Emolumentos: R$ 1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 9,96

Apontamento: 201421/2012 Sacado: KAROlSA croA ME Endereço: RUAWAUER MARQUARDT 3050
SALA 02 - BARRA DO RIO MOLHA - Iaregué do SuI-SC - CE!': Credor. GRAFICA REGIS IlDA Portador.
- Espécie: DMl- Ns Tirulo: 6664 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 781,00 - Data para pagamento:
13/02/2012-Valor total a pagar R$852,76 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 781,00 - Juros: R$ 3,90
Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$23,IO Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 201194/2012 Sacado: KASA DESIGN COM DE MOVEIS E DECORACOES L Endereço: AV
GETUUOVARGAS 5 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor. HAF &MAN MOVEIS IlDA Portador. - Es

pécie: DMl- N'TItulo: 1709/0 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$1.150,05 - Data para pagamento:
13/02/2012- Valor total a pagar R$1.262,08 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.150,05 - Juros: R$
2,68 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$51,45

Apontamento: 199705/2012 Sacado: KASA DESIGN COM DEC IlDA Endereço: AV GETULIO VARGAS
5 SL OI E 02 - CORUPA-SC - CEPo 89278-000 Credor. RECUNERS INDUSTRIAL IlDA Portador. - Espé
cie: DMl - N'TItulo: 3168-3/5 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.082,02 - Data para pagamento:
13/02/2012-Valor toral a pagar R$1.193,89 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.082,02 - Juros: R$
2,52 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 199706/2012 Sacado: KASA DESIGN COM DEC IlDA Endereço: AV GETULIO VARGAS
5 SL 01 E 02 - CORUPA-SC - CBP: 89278-000 Credor. RECUNERS INDUSTRIAL croA Portador. - Es

pécie: DMl - Ns Iltulo: 2953-6/6 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 379,31 - Data para pagamento:
13/02/2012-Valor total a pagar R$489,54 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 379,31- Juros: R$ 0,88
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 201516/2012 Sacado: Ki\JRE INDUSTRIAL E COM DE EMBALAGE Endereço:JOSETHE
ODORORIBEIRO 1801 FUNDOS - Jaraguádo SuI-SC - CEP: 89258-001 Credor: BANCOVOlDRANTIM SA
Portador. POLPADE MADEIRASLIDA Espécie:DMl- N'TItulo: 16388-3 - Motivo: fulta de pagamentoVa
lor: R$ 4.178,85 - Data para pagamento: 13/02/2012-Valor total a pagar R$4.260,36 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 4.178,65 - Juros: R$ 8,35Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 201578/2012 Sacado: KATRE INDUSTRIALECOM DEEMIlAlAGE Endereço: JOSETHEO
DQRORIBEIRO 1801 FUNDOS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor. POLPA DEMADEIRAS IlDA
Portador. - Espécie: DMl- N'TItulo: 166851 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.674,51 - Data para
pagamento: 13/02/2012-Valor total a pagarR$3.760,1I Descrição dosvalores; Valordo título: R$ 3.674,51
- Juros: R$ 12,24 Emolumentos: R$ 1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$15,46

Apontamento: 201027/2012 Sacado: KDG EQUlP SEG IlDA ME Endereço: RUA EXPEDlCIONARIO
CABO HARRY HADliCH.8, - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-380 Credor: CAVEMAC INDUSTRIAL
E COMERClALDE MAQUINAS !MP. Portador. - Espécie: DMl- N'TItulo: 0088930017 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 472,93 - Data para pagamento: 13/02/2012- Valor total a pagar R$541,89 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 472,93 - Juros: R$I,IO Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 201388/2012 Sacado: liON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSfRUCAO Endereço:
RUA ALWlN KOCH 1559 - jaragua do SuI-SC - CEP: 89254-210 Credor: FUNDO DE INVESTIMEN,ro EM
DIREITOS CREDIT Portador: ROJ-lDENARTEFATOS DEMADElRA lJ'DA Espécie: DMl- N'TItulo: 9970/3
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$19.366,65 - Data para pagaínento: 13/02/2012- Valor total a pagar
R$19.487,36 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 19.366,65 - Juros: R$ 38,73 Emolumentos: R$ 11,60-
Publicação edital: R$ 23,1O Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,08

Apontamento: 199890/2012 Sacado: USlANE RODRIGUES DE MELLO Endereço: RUA DOMINGOS
ANACmO GARCIA 1155 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89266-300 Credor. SV FINANCEIRA S/A CFI Por
tador: - Espécie: CSI - N'Titulo: 131038098 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$I.897,97 - Data para
pagamento: 13/02/2012- Valonotal a pagar RS2.253,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$I.897,97
- Juros: R$ 261,28 Emolumentos: R$ 11.60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$36,64

Apontamento: 201514/2012 Sacado: LOJA DE ROUPAS VAES lJ'DA ME Endereço:·RUA WAJ1'ER MAR

QUARDT 155 SAlA 13 - Jaraguá do SuI-SC - CEPo 89259-700 Credor: SC CONFECCOES IlDA Portador.
- Espécie: DMl- N'TItulo: 004026/A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 245,00 - Data para pagamento:
13/02/2012- Valor total li pagar R$308,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 245,00 - Juros: R$ 0,24
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 201518/2012 Sacado: LoJA DE ROUPAS VAES LTDA ME Endereço: RUAWAlJ'ER MAR,
QUARDT �55 - laraguá do Sul-SC - CEPo 89259-700 Credor: COMPANHlA INDUSTRIAL CA'D\.GUASES
Portador: - Espécie: DMl- N'TItulo: 078748/11 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 518,00 - Data para
pagamento: 13/02/2012-Valor total a pagarR$582,37 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$518,00 - Ju
ros: R$I,20 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$5,27

Apontamento: 201519/2012 Sacado: LOJA DE ROUPAS VAES croA ME Endereço: RUAWAJ1'ER MAR

QUARDT 155 SALA 13 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89259-700 Credor. COlITE FINO CONFECCOES IlDA
Portador. - Espécie:DMl- N'Titulo: EOI353/04 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 859,26 - Data para
pagamento: 13/02/2012-Valor total a pagarR$924,43 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 859,26 - Ju
ros: R$ 2,00 Emolumentos: R$ 1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 201553/2012 Sacado: LUCIANA DALCANALU Endereço: JOAO JANUARIO AYROSO 1699
- Jaraguádo SuI-SC - CE!': 89253-100 Credor. INFRASUL- INFRAESTRlJTIlRA EEMPREENDIMENT Por
tador. - Espécie: DMl- N'TItulo: 0168911020 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$170,00 - Data para
pagamento: 13/02/2012-Valortotal apagarR$243,63Descrição dos valores: Valordo título: R$170,ilo - Ju
ros: R$1,02 Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,7I

Apontamento: 200425/2012 Sacado: LUlZTREUTLER Endereço: RUATHEREZlA FERRAZA 483 - Jaraguá
do SuI-SC - CEP: 89250-000 Credor. SlLMAQ S/A Portador. - Espécie: DMl- N'TItulo: 53113'006 - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 233,00 - Data para pagamento: 13/02/2012- Valor total a pagarR$317,08Des
crição dosvalores: Valor do título: R$ 233,00 - Juros: R$ 0,54 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10' Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 25,84

Apontamento: 201540/2012 Sacado:MARCIA CA'D\.RlNAFILLA Endereço: RUAADEUNAKLEIN EHLERf
187 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-637 Credor. INFIlASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENOIMENT
Portador: - Espécie:DMl-N'Título. 0176825014 - Motivo: fultade pagamentoValor:R$I72,oo - Datapara
pagamento: 13/02/2012-Valor total a pagarR$249,S6Descrição dos valores: Valor do titulo: R$I72,oo - Ju
ros: R$I,03 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$23,IO Condução: R$23,20 - Diligência: R$18,65

.. or

Apontamento: 201062/2012 Sacado: MARCIO PACHECO Endereço: RUA DR WALDEMlRO MAZURE
CHEN 878 AP 11- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-830 Credor. CENTRO FORM CONO LES [fDAEPP
Portador. - Espécie: DMl- N'Titulc: 29914 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 174,00 - Data para paga
mento: 13/02/2012- Valor total a pagar R$244,06 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 174,00 - Juros:
R$ 2,20 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 201379/2012 Sacado: MARIA LOURDES VOLPI Endereço: RUA ERMEUNA TRENTlNI
MENEL LOTE 33 - Iaragua do Sul-SC - CEP: 89265-827 Credor: INFRASUL - lNFIlAESTRUTURA E EM
PREENDlMENT Portador: - Espécie: DMl- N'Tírulo: 0201965001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$
2.501.65 - Data para pagamento: 13/02/2012- Valor total a p�gar R$2.617,12 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 2.501 ,65 - Juros: R$ 21,68 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: RS
23,20 - Diligência: R$ 35,89

Apontamento: 201356/2012 Sacado: MARILDA FERNANDES PErERS Endereço: AV. MAREC1-lAL DEO
DORO DA FONSECA, 855 - APID 2 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-701 Credor. COOPERATIVA DE
CREDITO VALE DO ITAJAI-VlACREDI Portador. CONDOMJNlO EDlFICIOM Espécie: DMl- N'TItulo:
0204/0001- Motivo: falta de pagamentoValor. R$442,09 - Data para pagamento: 13/02/2012-Valor total a

pagar R$5II,57 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 442,09 - Juros: R$ 1,62 Emolumentos:R$ll,60-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 201163/2012 Sacado: MARIHIN SAlAlmUN Endereço: RUAANIDNlO JOSE GON
CALVES 343AP 601 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-160 Credor. CONDOMINIO RESlDENClALFIGUEI
RA Portador. - Espécie: DMl- N'TItulo: 00000OO633 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 317,18 - Data

para pagamento: 13/02/2012-Valor total a pagarR$392,65Descrição dos valores: Valor do título: R$317,18
- Juros: R$ 2,11 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
15,46

Apontamento: 201147/2012 Sacado: NELSON BISONI Endereço: RUA DOMINGOS SANSON 655 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89256-180 Credor. SHOPINGCOMCERMATDECONSfR Portador. - Espécie:DMl
N'Titulo: 18740/2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$131,00 - Data para pagamento: 13/02/2012-Valor
total a pagar R$206,04 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 131,00 - Juros: R$ 0,87 Emolumentos: R$
1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 201545/2012 Sacado: ODILON DE AVILA PEREIRA Endereço: ADEUNA KLEIN EHLERT
289 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: Credor. INFIlASUL - INFRAESTRlJTIlRA E EMPREENDIMENT Por
tador: - Espécie: DMl- N'TItulo: 0176800013 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 209,40 - Data para
pagamento: 13/02/2012-Valor total a pagarR$289,71 Descrição dos valores: Valordo título: R$209,40- Ju
ros: R$ 3,76Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 201354/2012 Sacado: ROLF KLEBBER Endereço: AV. MARECHALDEODORO DA FONSE
CA, 855AI'f - Jaraguá do Sul-SC - CBP: 89251-701 Credor. COOPERATIVA DE CREDITOVALEDO ITAJAI
VlACREDI Portador. CONOOMJNlO EDIFICIO M Espécie: DMl- N'Titulo: 0105/0002 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 326,30 - Data para pagamento: 13/02/2012- Valor total a pagar R$395,35 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 326,30 - Juros: R$ 1,19Emolumentos: R$ 1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10

. Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 199874/2012 Sacado: ROSEU MARIA orrnz Endereço: RUA JOAO BORCHARDT 06-
CORUPA-SC - CEPo 89278-000 Credor- FARMACIA ESPOsrro aDA ME Portador: - Espécie: DMl - N'
Titulo: 03/03 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$240,00 - Data para pagamento: 13/02/2012-Valor total
a pagarR$352,28 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 240,00 - Juros: R$ 0,56Emolumentos: R$ll,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 53,82

Apontamento: 201542/2012Sacado: ROSIVANE DA SILVA Endereço: ADELINA KLEIN EllLERT S61- lara
guádo Sul-SC - CEPo 89254-837Credor. INFRASUL - INFRAESTRlJTIlRAE EMPREENDIMENT Portador.
- Espécie: DMl- N'TItulo: 0176821014 - Motivo: fulta de pagamento Valor. R$I72,oo - Data para paga
mento: 13/02/2012- Valor total a pagar R$249,S6 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$172,00 - Juros:
R$1,03 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23, IO Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 18,65 •

Apontamento: 201399/2012 Sacado: soaTRlMODAS COMERCIO DECONF IlDA Endereço:AVGImJ-
110VARGAS 142 - CORUPA - CEP: Credor. SORAIANUERNBERG ZANEITE Portador. - Espécie: DMl- N'
Titulo: 0724-1 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 913,86 - Data para pagamento: 13/02/2012- Valor
total a pagar R$I.032,95 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 913,86 - Juros: R$ 9,74 Emolumentos: RS
11,60 - Publicação edital: R$23,IO Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 201406/2012 Sacado: STYLUS COM DE ROUPAS E ACESSORlOS LT Endereço: RUA PAS
TOR ALBERlD SCl-INEIDER 699 SL 02 - JARAGUA DO SUL-SC - CEI': 89260-300 Credor. CONFECCOES
THAROG lJ'DA Portador: - Espécie: DMl- N'Tttulo: 0031355503 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.573,13 - Data para pagamento: 13/02/2012-Valor total a pagar R$1.655,66 Descrição dos valores: Valor
do til':'o: R$ 1.573,13 - Juros: R$3,67 Emolumentos- R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 201551/2012 Sacado: VALIRlO HORNBURG Endereço: RUA PASTOR ALBERT SCHNEl
DER 238 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-300 Credor. INFRASUL - INFRAESrHUTURA E EMPREEND1-
MENT Portador: - Espécie: DMl- N'TItulo: 0201950001- Motivo: falta de pagamenrovalor: R$ 2.249,98
- Data para pagamento: 13/02/2012-Valor total a pagar R$2.342,33 Descrição dos valores: Valor do título:
RS 2.249,98 - Juros: R$ 13,49 Emolumentos: R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$ 23,20-
Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 201221/2012 Sacado:VALMIR JOAO DE UM Endereço: ARTl-IUR SREITHAUPT 26 - Jara
guá do Sul-SC - CE!': 89254-839Credor.lNFRASUL - INFllAESl'RLTrURA E EMPREENOIMENT Portador:
- Espécie: DMI - N'1itulo: 18893 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 163,73 - Data para pagamento:
13/02/2012-Valor total a pagar R$241,42 Descrição dos valores: Valor do título: R$I63,73 - Juros: R$I.J4
Emolumentos R$II,60 - Publicação edital: ll$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "QCOtTcio do Povo", na data de
08/02/2012. Jaraguá do Sul (SC), 08 de fevereiro de2012.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 51

T
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atualizados. De acordo com o

coordenador do programa em

Jaraguá, Celso Luiz Costa, das 41

famílias' que não recebem mais
o benefício, 25 não foram loca
lizadas. Segundo Costa caso o

beneficiário procure a Secretaria,
terá o desbloqueio da conta. Para
mais informações, o telefone é

(47) 2106-8101 ou 2106-8109.

ATUALI�AÇÃO DE DADOS

Recadastrar
para tentar

,
-

.

casapropna
Interessados em programas habitacionais
com cadastro até 2010 devem procurar
a Secretaria Municipal de Habitação
JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

Aqueles que têm interesse em

buscar a casa própria por
meio dos programas habitacio

nais, precisam recadastrar-se,

Quem se inscreveu 'pela primei
ra vez entre os meses de janeiro
e outubro de 2011, não precisa
rá fazê-lo novamente. Mas, para

- os inscritos antes desse período,
será necessário retornar à Secre
taria de Habitação e Regulariza
ção Fundiária. Caso as informa

ções não forem atualizadas, os

mutuários, possíveis beneficia

dos, correm o risco de não serem

contemplados. Se o recadastra
mento não for realizado, o cadas
tro pode ser inativado e a família
não ser selecionada para os pro-

gramas de habitação.
Para recadastrar-se, além

dos documentos exigidos (ver
Box), o interessado deve pré
agendar um horário por meio
dos telefones: (47) 2106-8631 ou

3376-0536. O mutuário será in
formado sobre dia e horário para
comparecer à Secretaria de Ha

bitação. De acordo com a secre

tária da pasta, Maristela Menel,
a decisão de recadastrar se deu
em função de muitas famílias da

lista, ao serem chamadas para
adquirir casas ou apartamentos,
terem mudado de endereço ou já
adquirido um imóvel. Maristela
lembra que essas pessoas não

procuram a Secretaria para dar

baixa, algo que deveria ser feito.
"Não podemos construir

mais moradias do que o núme
ro de famílias para colocar nos

conjuntos habitacionais", afir-
o ma Maristela. Conforme a Se

cretaria;' apenas 646 compare
ceram para atualizar dados no

último bimestre do ano passa
do, em mutirão realizado pelo
órgão. Somados aos 3.514 ca

dastrados anteriormente, hoje
4.160 estão inscritos. Antes do
início 'do processo de recadas
tramento, havia em torno de 12
mil pessoas na fila de espera.
Este ano, sete empreendimen
tos devem ser entregues. Para

2013, a previsão é de mais três

conjuntos habitacionais, entre

casas e apartamentos.
Os. critérios para uma fa

mília ser contemplada cpm os

programas são os seguintes: vi
ver em Jaraguá há mais de um

ano, tempo de inscrição, renda e

composição familiar, número de
famílias que reside em uma casa,

atividade do chefe da família e,

por fim, se ficaram desabrigados
pelas chuvas. Por lei municipal
de 2004, idosos têm 5% das uni
dades reservadas e deficientes

-

e familiares diretos têm 3%. No

programa do governo federalMi
nha Casa, MinhaVida esta é uma

regra nova. A idade mínima para
se cadastrar é 18 anos.

Conclomú1io Dante MineI foi entregue em 2011 e hoje abriga 288 famílias
_

EXIGÊNCIA
Veja os

documentos
, .

necessarlos:

• Carteira de Identidade e

CPF;
• Carteira de Trabalho;
• Título de Eleitor;
• Comprovante de rendá

(atual);
• Comprovante de
residência (atuâH

• Certidão de nascimento
dos tllhos menores de 18

anos;
• Certidão de casamento
pu de nas€iJ.;iientb (se
sclteírc.ou' amasiado);

• l\..te&tado df1Jrêquência
dos filhos (ereche ou
escola);

• Telefone para contato.
A Secretaria ..de
Habitação fica na rua
Ângelo Rubini, n° 600,
bairro Barra do �io
Cerro. Telefones: (47)
2106-8631 cm3376-0536.

Atualização de cadastro para
Bolsa Família vai até dia 29

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAÉ
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 18/2012
TIPO: MENOR PREÇO PGR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO

o

OBJETO: MACApAME
RETIRADA DO ÊDITAL: A partir do dia 8/2/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h às

16h
DATA DA ABERTURA: 24/2/2012 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na
Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 21 06-91 00.

Isair Moser
Diretor Presidente

Os beneficiários do programa
do governo federal Bolsa Família

que não. receberam à benefício
de janeiro, precisam atualizar
seus cadastros até o dia 29 deste
mês. Depois desta data, os bene
fícios serão cancelados. As famí
lias assistidas devem procurar a
Secretaria de Assistência Social
ou os Cras (Centro de Referên
cia de Assistência Social) das 8

às l1h30 e das 13 às 17h para o

recadastramento.
Em Iaraguá do Sul, 1.731 fa

mílias recebem o auxílio do go
verno. Até 31 de dezembro de

2011, das 161 famílias com ca

dastro expirado, 120 foram en

contradas e tiveram seus dados

Quem não recebeu o

benefício em janeiro,
precisa atualizar

o cadastro até o dia

29 deste mês.

--------�--------------------���------------�.�]

F"'que por dentro de tudque acontece no reg'-
o

tWi"e,..'oo
@Ocorreiodopovo
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. Henrique Porto redacao@avanteesportes.com

História
ARQUNO PESSOAL/HENRIQUE PORTO

T Jócê tem ou conhece alguém que possui a camisa da foto
V acima? Este éo primeiro uniforme da história do luuentus,

o qual pretendo fotografar e catalogar em nome do

departamento deMarketing e Relacionamento do clube. Meu

objetivo é resgatar a história juventina, que está se perdendo
com o passar dos anos. Quem puder ajudar, pode deixar a
camisa-na secretaria do clube ou na recepção de O Correio

do Povo, ambos em horário comercial. Devolvo o material na

sequência, intacto, da mesma forma que mefoi entregue.

Copa Fla(l)
O que a gente não faz pelos amigos. Sábado almocei um chapeado
e depois saípara fazer fotos dos jogos da tarde, sob aquele calor
desértico. Chegando no Flamengo, fui abordado por Ierrí Luft, dizendo _

que tinhame inscrito no time que ele era o técnico. Falei que só

entrava em campo em condições extremas, como infarto ou perna
quebrada, mas não passou cincominutos e eu estava lá, tentando

jogar. Tentando, pois até chapéu quiseramme dar. Óbvio que não
deixei, mas ficou um cartão amarelo de recordação.

Copa na (2)
Por falarem Copa Flamengo, .

seguem os resultados da primeira
rodada: MegaTranze o Pé 6x2

Palmeirinhas, JJ Bordados 3x6

MetalúrgicaTS, Bangu 2x2 Carila
Malhas, Néki 5xOÁguiaGaribaldi,
Escolinha TC 2x5Textilfio, Batavo
6x2 Iaraguá 99 e 2000Multimarcas

7x1 Forte Acessórios. A partida
entre Barrabaxo e Cruz deMalta
foi adiada para o próximo sábado,
junto à segunda rodada.

FME
Sem querer ser chato, mas já
sendo, hoje é dia 8 de fevereiro.
A última notícia divulgada pela
Chefia de Comunicação da
Fundação Municipal de Esportes
foi distante dia 19 de dezembro
do ano passado. E não pensem'
que nada está acontecendo.A

autarquiamudou de comando e o

antigo presidente foi remanejado .

para uma nova função dentro da
entidade.

Beach Soccer
A equipe DutraÁgualDinâmica Pneus ficou pelo caminho do
Campeonato de Beach Soccer de BarraVelha. Foi eliminada no

mata-mata, por 5 a 4, pelo Equador, equipe de Joinville. A derrota
colocou fim no sonho da conquista do primeiro título. Em 2011,
foram vice. Já nosVeteranos, a história foi diferente. Uma goleada
de 6 a O colocou a equipe na final.

Downhill
o schroedense MarkolfBertchold foi semifinalista da lOa

Descida das Escadarias de Santos, realizada no domingo. Levou
azar com a quebra de uma peça da bicicleta, mas mostrou que
aos 31 anos ainda é um piloto rápido, de ponta. Para aqueles
que pensam que a idade pode a atrapalhar em um esporte de

explosão muscular, Mm!RW-ftPrbxa que lIilã,4���m���tm.1I1 ! I '11111111 i I r

Torcida compra a

ideia de resgatar
o Juventus e adere
às ações propostas
pela nova diretoria

do clube tricolor

JARAGUÁ DO SUL

HENRIQUE PORTO

,

Qapoio d�s torce�or�s na re�
construçao do Grêmio Espor

tivo Juventus vem surpreendendo
a nova diretoria do clube. "Quan
do assumimos o Iuventus, fizemos

apenas uma promessa. A de tra

balhar, e muito, para reerguer este
patrimônio jaraguaense", comen
ta o presidente Ierri Luft.

No último mutirão de Iim-
. peza do estádio João Marcatto,
realizado na manhã de sábado,
cerca de 50 pessoas comparece
ram de forma espontânea para

ajudar. "São pessoas que abriram
mão de uma bonita manhã para

ajudar o clube, sem ganhar nada
por isso", lembra o dirigente.

Entre os participantes, gen
te de todas as idades. Destaque
para os integrantes da torcida

organizada Raça Tricolor e da

equipe de futebol americano Ia
raguá Breakers. "Nunca vi uma

mobilização semelhante na his

tória do clube", festeja Raimundo
Pereira, o Xororó, dirigente da

RaçaTricolor.
A campanha de sócios tam

bém alcançou um resultado ex

pressivo no primeiro mês, quan
do setenta torcedores aderiram

ao projeto. "Pode parecer pouco,
mas para nós é muito. São pes
soas que acreditam realmente

J

Mutirões de Umpeza do estádio João
Marcatto são um grande sucesso

dentro dos grupos. Ao final, as

duas melhores equipes de cada
chave avançam para a semifi

nal, em cruzamento olímpico. A
decisão está marcada para o dia
17. Todos os jogos acontecem no

ginásio do clube, situado na rua

Ângelo Schiochet, no centro.
A rodada de abertura inicia às

19h, com a partida entre Kiferro

(atual vice-campeã do Aberto de

Schroeder) e ADF. Na sequência,

ajudar em mais este mutirão
devem comparecer ao estádio
na manhã de sábado, a qual
quer momento, de preferência
levando seus equipamentos, -

como mangueiras, enxadas,
vassouras, produtos de limpeza,
entre outros.

-

Já os interessados em serem

sócios torcedores devem requi
sitar o contrato de adesão junto
ao clube, o que pode ser feito por
e-mail (socios@juventusjaragua.
com.br) ou na secretaria, em ho
rário comercial.

O custo da mensalidade é de
R$ 30 (trinta reais) e dá direito a

diversos benefícios.

na instituição Iuventus e estão

ajudando da forma que podem",
analisa Luft. Vale lembrar que o

Campeonato Catarinense da Di
visão Especial inicia apenas no

meio do ano.

Aproveitando o engajamento
dos torcedores, a diretoria agen
dou mais ummutirão de limpeza
para o próximo sábado, dia 11.

"O estádio é muito grande e

ainda existe bastante coisa por
ser feita. Temos que deixar o

João Marcatto preparado para
a pintura, que pretendemos ini
ciar nos próximos meses", in
forma Luft.

As 'pessoas interessadas em

CopaBeira Rio de FutsaI inicia hoje
às 20h, é a vez do Cruz de Mal

ta/Kaiapós (campeão de Jaraguá
do Sul) enfrentar a equipe da

casa, reforçada por Chico (ex
Malwee). Fechando a rodada, às
21h, PQN e Global Pisos medem

forças.
A competição 'é uma promo

ção do Beira Rio Clube de Campo
e tem como objetivo divulgar as
melhorias realizadas no ginásio
de esportes.

A ti MOLEQUE TRAVESSO

�GD e. ,..,

dEsportes.A reconstruçao O

[uventus começou

Tem início hoje, a primei
ra edição da Copa Beira Rio

de Futsal. A competição é pre

paratória ao Torneio de Verão
deSchroeder e conta com oito

equipes. Na Chave A estão Ki-

11 ferro, ADF, Cruz de Malta/Kaia

pós e Beira Rio. A Chave B conta

com' PQN, Global Pisos, Bau

mann e Coremaco.
Na primeira fase as equipes

jogam entre si, em, turno único,
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Abreu comenta o
,

jogo do rival Vasco
Além de 'secar' o rival cruzmaltino,
ídolo do Botafogo comentará o jogo
de seu time do coração, o Nacional
AGÊNCIA FOLHAPRESS

/\ rtilheiro, cont�stador e, a.gorlra, comentansta esportívo,
Esse é o próximo passo do cen

·troavante Loco Abreu. O jogador
vai ser comentarista do canal Fax

Sports, hoje, no jogo do Vasco
contra o Nacional do Uruguai -

time de coração do botafoguense
- pela Taça Libertadores.

'

"Será uma experiência nova",
afirmou Abreu; em entrevista ao

jornal uruguaio "EI Observador".
A emissora ainda não sabe se o

atacante vai ao estádio ou co-

mentará a partida dos estúdios.
Tudo vai depender da logística,
uma vez que o Botafogo joga pelo
Carioca às 19h30 no Engenhão. A
partida deve terminar por volta
das 21h20, quarenta minutos an
tes do jogo do Vasco.

Com a mesma serenidade
de quem é capaz de bater um

pênalti decisivo em uma Copa
do Mundo com direito a "cava
dinha", o camisa 13 do Botafogo
afirmou que vai falar exclusiva
mente das táticas empregadas
e do andamento da partida nas

suas intervenções.
"Vou falar o que acho que

seja necessário e produtivo. Ou
seja, analisar a partida. Não fa
rei nenhuma crítica depreciativa
a qualquer jogador, porque sou'

um deles", disse.
Existe a possibilidade dele ser

contratado como comentarista
exclusivo do canal. As conversas

tiveram início na semana passa
da, mas Abreu coloca o Botafogo
acima: de da nova profissão, uma
vez que tem contrato com o alvi

negrp até o fim de 20l3, podendo
haver uma extensão de mais seis
meses.

.
A ideia do centroavante é en

cerrar a carreira após o Mundial
de 2014. Ou no Botafogo, ou no

Nacional . .E, após o término das '

atividades como jogador, antes de
continuar nos comentários, Loco
Abreu pretende ser treinador.

DIVULGAÇÃO

Após 19 dias, argentino é apresentado no Verdão
No Palmeiras desde 19 de ja

neiro, o atacante argentino Her
nán Barcos, de 27 anos, finalrrien
te será oficialmente apresentado
pelo clube. No entanto, resta a dú
vida sobre a participação dele no

jogo de hoje, contra o)0J de Piraci
caba, no Pacaembu, pelo Paulista.

O Palmeiras aguarda a Fede

ração Equatoriana de Futebol

enviar a documentação do atle
ta para a CBE 'Segundo nota da
diretoria do clube, se isso acon

tecesse até às 18h de ontem, o

atacante poderia ser relacionado

para a partida dentro de casa.

O clube desembolsou cerca

de R$ 7 milhões para adquirir
70% dos direitos econômicos do
atleta, ex-LDU. O contrato firma-

do foi de três anos.

Desfalque
No domingo, o Palmeiras der

rotou o Santos por 2 a 1, de vi
rada. Na partida, o meia chileno
Valdivia sofreu um estiramento
na coxa direita e vai ficar afasta
do por cerca de 115 dias.. I II" I

• 7 /2 � �2h '- Fluminense x_Arsenal*
• 8/2 - 22h - Vasco x Nacional
• 912 - 20h - Internacional x JuanAurich
"não finalizado até o fechamento desta edição

• 8/2 - 1711'- Ituano xBragantino
• 812 - 19h30 - Guarani x Portuguesa
• 8/2 - 19h30 - Guaratinguetá xMirassol
• 8/2 - 19h30 - Catanduvense x Ponte Preta
• 8/2 - 2.2h-MogiMirim xCorinthians
• 8/2 - 22h - PalmeirasxXVde Piracicaba

It 9/2 .....17h - Paulista x.São �aetano
• 9/2 -19li30 - Oeste x Linense
• 9/2 - 21b- Botaíogo xSaritos
• 9/2'- 21h50 - são Paulo xComercial'

• 8/2""" 20h30 - São Luíz,x Cerâmica
• 8/2 - 22hOO - Ypiranga xGrêmio
• 9/2 - 19h -r- Lajeadense xVeranópolis
• 9/2 -19h30 - Juventude xAvenida
·15/2- 19h30 - Internacional x Cruzeiro

• 8/2 - 19h30 - Ioinville x Chapecoense
• 8/2:_ 20h30 - Atlético-IB xMetropolitano
• 8/2 - 20h30 - Camboriú x Brusque
• 8/2 - 22h - Figueirense xCriciúma
• 9/2 - 21h --:: Marcílio Dias xAvaí
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ASSALTO FRUSTRADO

Bandidos tentam
arrombar caixa
Commaçarico, crinrinosos violaram parte
do caixa eletrônico, mas não contavam
com segunda placa de proteção
MASSARANDUBA

CAROLINA CARRADORE

Uma tentativa de arromba
mento foi registrada na ma

nhã de ontem, no Banco Brades

co, em Massaranduba. Os autores
ainda não foram identificados.

O crime foi descoberto por
funcionários, que ao chegarem
à agência no início da manhã, se
depararam com urn dos caixas
eletrônicos do auto-atendimento

parcialmente violado. Bandidos
tentaram abrir o caixa usando urn

maçarico. Uma placa foi destruída,
mas eles desistiram da ação quan
do se depararam com mais urna

placa de proteção. Nada foi fur
tado e o caixa passou a funcionar
normalmente. A polícia fez ronda

na tentativa de localizar os crimi

nosos, mas até o momento, nin

guém foi identificado.
Dia 23 de dezembro do ano

passado, quatro homens inva

diram a agência bancária do
Bradesco em Corupá, durante
a madrugada. A quadrilha de
tonou um caixa eletrônico uti
lizando explosivos .. A quantia
furtada não foi revelada. Além
do caixa, grande parte da área
de auto-atendimento da agên
cia foi danificada. No dia 7 de
dezembro, cinco homens in
vadiram a agência Viacred, em
Massaranduba e explodiram
um caixa eletrônico usando di
namites. A quantia roubada não
foi revelada. Em janeiro do ano

passado, a mesma agência foi

r

Bebê ferida em incêndio

ganha alta e volta para casa
Foram longos e intermináveis

29 dias de internação para a pe
quenaDáfni de Lima, de um ano.

Ontem, ela recebeu alta do Hos- .

pital Infantil e Maternidade Joa
na de Gusmão, em Florianópolis,
e voltou para Iaraguá do Sul, nos
braços da mãeÂngela de Lima. A,
bebê teve 38% do corpo queima
do em um incêndio ocorrido na

.

casa onde morava com a família,
.

em Iaraguá, no dia 9 do mês pas
sado. A irmã gêmea Stéfani, con
tinua internada na UTI em esta

do grave. A notícia foi antecipada
ontem no site do OCP.

Dáfni passou por cirurgias
de 'reconstrução de pele e che

gou a se alimentar por sonda.

Recuperada, a bebê já come so

zinha e continuará o tratamento

em casa. Mãe e filha saíram de

Florianópolis às 13h de ontem,
rumo a Jaraguá. Dáfni ficará aos

cuidados de uma tia, enquan
to Angela retoma para a capital
amanhã para acompanhar a pe
quena Stéfani, que teve cerca de
80% atingido pelo fogo.Amenina
chegou a ser levada para o quar
to na semana passada, mas re

tornou para a UT!, devido a uma

pneumonia. Ela continua sedada
e respirando por aparelhos.

Inconclusivo

O delegado Weydson da Silva
recebeu ontem o resultado do
laudo pericial sobre a causa do
incêndio que vitimou as bebês.
O laudo, assinado pelo perito
Eduardo Linhares, atesta que o

foco do incêndio surgiu no in
terior

_

da residência, mas alega
que a causa é inconclusiva de
vido ao estado em que ficou o

imóvel. O motivo mais provável,
segundo o delegado, seria uma

falha elétrica. "Juntando o laudo
com o depoimento da mãe, que
afirma que levou um choque ao

acender a luz, essa é a causamais

provável", diz. Qualquer hipótese
de incêndio criminoso foi total
mente descartada pelo perito.

. alvo dos bandidos e um caixa
eletrônico foi arrombado.

Monitoramento

A implantação do sistema de
monitoramento eletrônico é um

dos projetos que podem coibir a

presença de criminosos na região.
Em Massatanduba serão instala
das cinco câmaras de segurança,
monitoradas tanto no quartel da
PM da cidade, quanto em Guara

mirim, onde funcionará todo o siste
ma de vigilância de Massaranduba,
Guaramirim e Schroeder.Aprevisão
do comandante de Guaramirim,
major Iofrey dos Santos, é que até
final de abril, todo o sistema esteja
em pleno funcionamento.

SEM ÊXITO
caixa eletrônico do

Banco lII'adesco fiCóu

parcialmente deslnúdo

DIVULGAÇAO/WlILlAM FRlTZKE

'" Droga

1!!1"B.�!€!Requisitos
o Superior Completo em Farmácia e CRF Ativo.
o Não é necessário possuir experiência
na função.

Para candidatar-se acesse:

http://bit.ly/vaga410

ATENDENTES DE FARMÁCIA
-. Vaga n? 393

Requisitos
� o 2° grau completo.

o Não é necessário possuir experiência
na função.

.

Para candidatar-se acesse:
http://bit.ly/vaga393

BALCONISTAS DE FARMÁCIA
Vaga n" 403

Requisitos
o Desejável curso de injetável e experiência
anterior em farmácias .

Para candidatar-se acesse:

http://bit.ly/vaga403

AUXILIARES DE REPOSiÇÃO
Vaga n? 397

CONSULTORES DE BELEZA
Vaga nO 407

PROCESSO SELETIVO - COMPAREÇA PESSOALMENTE
.

COMPAREÇA NO ENDEREÇO ABAIXO TRAZENDO CURRICULO IMPRESSO, RG E CPF E PARTICIPE

DO PROCESSO SELETIVO: DIA 09 DE FEVEREIRO. LOCAL: HOTEL MERCURE JARAGUÁ DO SUL

RUA EPITÁCIO PESSOA, 251 - CENTRO. HORÁRIO: DAS 08:00 AS 1BhOO_ PROCURAR POR THAíSA.

Requisitos
o 2° grau completo ou cursando.
o Não é necessário possuir experiência
na função.

Para candidatar-se acesse:

http://bit.ly/vaga397

Requisitos
o 2° grau completo.
o Desejável curso de cosmetologia
e estética.

Para candidatar-se acesse:

http://bit.ly/vaga407

t
/

Oferecemos: Salário compatível com a função o Plano de saúde o Plano odontológico' Auxílio refeição ou auxílio

alimentação o Seguro de vida em grupo' Vale Transporte' Desconto Farmácia o Auxílio estudantil.

monster.com.br _

-
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LISTA DE RUAS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Cargo
AgenteComunitário de Saúde- Imigran
tes, NovaEsperança - Micro área 06

.

Escolaridade! Pré-requisitos
Ensino fundamental completo e residir
desde a data da publicação do Edital
do Processo Seletivo em uma das

seguintes ruas: David Campigotto, Pas
tor LorenzHahns, NatalDeretti, Emilio
Prusse, Carlos Tomazeli.

Cargo
Agente Comunitário de Saúde - Gua

miranga, Poço Grande -Micro área 02

Escolaridade/ Pré-requisitos
Ensino fundamental completo e

residir desde a data da publicação do
Edital do Processo Seletivo em UII).a
das seguintes ruas: Lauro Zimer
mann (a partir da antiga Conservas
Soares), Caetanà BernardinaAlbanó:
Hermínio Stringari (Guamiranga),
Prederico RicardoMoglich, Olímpio
João de Souza, EvaristoKlein, Carlos
Bqrgmann, EstanislauWick (até a

divisa comAraquari).

Crugo
Agente Comunitário de Saúde -

Corticeira, Quati, Poço Grande -

Micro área 08
�

- Escolaridade! Pré-requisitos.
Ensino fundamental completo e resídír
desde a data da publicação do Editá!
do Processo Seletivo em uma das

seguintes ruas: 407, SantínaMachado
de Borba,Antonio Zonher, Hermínio
Stringari (apartir daUnidade de Saúde
até próximo a divisa comCuamlrangal.

Cargo
Agente Comunitário de Saúde - Caixa

D'Água, Serenata - Micro área 03
Escolaridade! Pré-requisitos

;t

Faça revisões em seu veículo regularmente.

. .,.",

mscrrçoes
para.seletivo

atenclimento nas unidades de Estra

tégia Saúde da Família (ESF). É pre
ciso ter o diploma de conclusão de
nível superior e ter registro no órgão
fiscalizador da profissão.

Os documentos necessários

para ambos os cargos são: fotocópia
da carteira de identidade, do CPF,
do certificado de conclusão (con
forme os requisitos de escolaridade
previstos no edital), do título de elei
tor' uma foto 3x4 e comprovante de
residência (especificamente para o

cargo de agente comunitário).
Além da cópia, deverão ser

apresentados os originais de cada
item no ato da inscrição que segue
até o dia 28 de fevereiro, na sede da
Secretaria. O edital com mais in

formações está disponível no site
www.guaramirim.sc.gov.br no link
"Concursos é Processos Seletivos".A

prova de seleção e classificação será
realizadano dia-i de março.

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 't 4732746000

Ensino fundamental completo e

residir desde a data da publicação do
Edital do Processo Seletivo em uma

das seguintes ruas: continuação da
Guilherme Tomelin até Creche Roseli

Ulmann, Santa Paulina (305), São
Paulo (441),442,443.

Cargo
AgenteComunitário de Saúde - Caixa

D'Água, Serenata - Micro área 04
Escolaridade! Pré-requisitos
Ensino fundamental completo e residir
desde a data da publicação do Edital
do Processo Seletivo em uma das

seguintes ruas:Angelo Zanluca,Artur
Zanluca, 398, RudiValdirSiedschag

cargo
AgenteComunitário de Saúde-
CaixaD'Água, Serenata - Micro área 05
Escolaridade! pré-requisitos
Ensino fundamental completo e

residir desde a data dapublicação do
Edital do Processo Seletivo em uma

das seguintes ruas: continuação da
GuilhermeTomelin a partir da Creche
RoseliUlmann, Estrada Serenata, 306.

Cargo
,

Agente Comunitário de Saúde -

ilha da Figueira - Micro área 1

Escolaridade! Pré-requisitos
Ensino fundamental completo e

residir desde a data da publicação do
Edital do Processo Seletivo em uma

das seguintes ruas: RafaelMarangoni,
340, Gustavo kinas, 338, 385, 413, Pe
dro João Raitz, Orlando SolanoDias,
Manoel de Freitas, Isidio R. de Freitas,
Liberato Micheluzzi.

Cargo
Agente Comunitário de Saúde-

de série

WWW.vw.com.br. Promoção válida até 08/02/2012 para veículos Okm. pintura sólida e custo de frete incluso. Novo Jetta 2.0 Total Flex, transmis
são manual (cód. 1623H1). Preço á vista a partir de R$ 65.755,00.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita_

Ilha da Figueira - Micro área 2

Escolaridade! Pré-requisitos
Ensino fundamental completo e

residir desde a data da publicação
do Edital do Processo Seletivo em
uma das seguintes ruas: EmilioM. Ir.,
Servidão, Mario Geovahe dos Santos,
Izidio Carlos Peixer, Erich Meyer.

Cargo
Agente Comunitário de Saúde
Ilha da Figueira - Micro área 3
Escolaridade! Pré-requisitos
Ensino fundamental completo e

.residir desde a data da publicação
do Editalllo Processo Seletivo em
uma das seguintes ruas: Aureo
Mess, AffonsoMru;tin,a, Izidoro
Carlos Peixer entré ErichMeyer
él2de Julho.

Cargo
Agente Comunitário de Saúde-
Ilha da Figueira - Micro área 4

.

Escolaridade! Pré-requisitos
Ensínofundamenfal completo e residir
desde a data da publicação do Edital
doProcesso Seletivo emuma das

seguintes ruas: 12 de Julho, Leopoldo
friedel, 21 deAgosto, Medianeira,
Ernesto Reinke,Wendelino Domer,
JardimBromélia, 12 de Outubro.

Cargo
Agente Comunitário de Saúde -

Ilha da Figueira - Micro área 5

Escolaridade! Pré-requisitos
Ensino fundamental completo e

residir desde a data da publicação do
Edital do Processo Seletivo em uma

das seguintes ruas: Daniel Carnregher,
Albino Reinke,Vílibaldo Bruehmuller,
Servidão, DonaBentaAguida de Borba,
RosaMachado, 355, 409.

/

SAÚDE

As vagas oferecidas

pela Secretaria
são para agentes
comunitários de
saúde e médicos
GUARAMIRIM

DAREDAÇÁO

/\ Secr��ana d� Saúde. de ��arlrammm esta com mscnçoes
abertas para o processo seletivo
da área. São 11 vagas para o cargo

.

de agente comunitário de saúde e

quatro vagas para médico. Quem
tiver interesse nas vagas de agente
comunitário deverá residir em uma

das ruas pré-determinadas (confira
lista ao lado) no edital. O candidato
ainda precisasermaior de 18 anos e
ter O ensino firndamental completo.

As vagas de médico são para

dianteiro e traseiro
com sistema visual
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