
o Teatro do Sesc de Jaraguá recebe
hoje, às 19h, o escritor chileno

Rodrigo Naranjo. Ele vem falar sobre
a obra "Apartados", em comemoração

aos oito anos da Design Editora.

Literatura
em festa

Rodrigo Naranjo

APARTADOS

MIXVocê leva. um brinquedo para. casa

COMPRE 4 LITROS DE ÓLEO SHELL HEUX
OU 20 LITROS DE ÓLEO SHELL RIMULA

E GANHE UM BRINQUEDO

EDUARDO MONTECINO

Toda sexta-feira encartada aquino OCP

Preparativos
do blocoEm
Cima daHora

,

.

UM DOS TRÊS BLOCOS

carnavalescos de Iaraguá, o
Em Cima: da Hora entrará na
avenida neste sábado com
175 componentes. Fantasias
estão sendo finalizadas com
muito capricho. Página 17

•

\ Denguevolta
'I

. \
apreocupar

. , .

nomumcipio
A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

,

" de Jaraguá do Sul detectou
neste ano dois focos da larva
do mosquito transmissor
da dengue, localizados nos
bairros Jaraguá Esquerdo e

Czerniewicz. Página 7

Idosos participam de Colônia de Férias promovida pelo Centro de Referência em parceria com a Unimed.

Página20

, .

Areas de risco em Iaraguá
receber.ãoinvestimentos

Presidente da
CDLassume
oficialmente
o EMPRESÁRIO NEIVOR

Bussolaro fica no lugar que
foi deWanderlei Passold
nos últimos dois anos.
Solenidade de posse foi
realizada ontem à noite,
no Baependi. Página 4

Obras de contenção em 14 encostas contam com recursos de R$ 5,4milhões do Ministério das Cidades.

Página 6

,
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ÍNDICE PERÍODO
SELIC 10.5% 18.JANEIRO.2012
TR 0,010% 14.FEVEREIRO.20 12

CUB 1.133.85 FEVEREIRO.2012

BOVEspa ... -0,99% 14.FEVEREIRO.20 12

PoupaNça 0,5488 14.FEVEREIRO.2012

CÂMBIO COMPRA VENDa vaRo

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7210 1,7215 111-- 0,38%
DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,6400 1,7800 ., 0%

EURO (EMH$) 2.2588 2,2596 ... -0,26%
LIBRA (EM R$) 2,7004 2.7014 • -0,25%

Tragédia grega
o povo grego foi às ruas para protestar contra o pacote de
austeridade que acaba de ser aprovado. Claro que trata-
se de algo Il1uito ruim para o povo, mas, infelizmente, é o

preço dos gastos nos anos anteriores. HáalgUJ.<ls anos, em
visita à Portugal- então recém admitido ria comunidade

européia -, pude ver a satisfação do povo com o que estava

acontecendo. Agora, a conta chegou.

Lourival Karslen

.ResultadosWeg
A contece hoje a divulgação dos resultados 2011, Segundo
rlanunciou o diretor-presidenteHarrySchmelzerJunior, em
reunião daAcijs-Apevi, ofaturamento passou deR$ 6 bilhões.
Depois de dois anos com vendas contidas, a empresa
voltou a crescer com vigor que deverá se repetir ao
longo dos próximos anos, de acordo com o plano de

expansão que ainda nãofoi oficialmente divulgado.

Droga Raia
As grandes redes nacionais estão descobrindo a cidade e

brevemente estará instaladaem local estratégico uma farmácia
desta que é uma das grandes redes nacionais no setor.

Notícia desconcertante
Notícia vinculada pela Isto é de que aBMW estaria vindo

para Jaraguá do Sul causou alvoroço. Esta notícia foi recebida
com ceticismo por todas as pessoas que poderiam ter

conhecimento do negócio. A empresa necessita uma área de
200milmetros quadros de área construída. Pelo que se sabe, a
BMW já tem definido áreas para sua instalação emAraquari.

Eleições
na Acijs

•

Na próxima semana, não

haverá reunião plenária
da entidade em função
do Carnaval, mas no dia
27 a agenda está cheia,
pois além da prestação de
contas da atual diretoria,
será realizada a eleição
para a escolha dos novos

dirigentes. Monika
Hufenuessler Conrads é
o nome de consenso para
comandar a entidade no

próximo ano com direito
a reeleição para mais um
período, No intervalo
acontece a apresentação
dos BombeirosVoluntários
de Iaraguá do Sul.

Selic- .

O boletim Focus do Banco
Central traz as estimativas
revisadas pelo mercado para
a taxa básica de juros quê agora
deverá chegar a 10,5% no final
de 2013. Para o final de 2012 a

previsão continua em 9,5%.

Sessão de
, .

negoclos
Numa realização do Conselho
de Núcleos Setoriais Acijs/
Apevi, com apoio da Acíjs,
Apevi e Sebrae, acontece
no próximo dia 6 de março
este evento que pretende
estimular a criação de sua
"rede de negócios". Será no
Salão de Eventos do Cejas.

Arrecadação
Ainda não chegamos ao carnaval e os impostos pagos em 2012

.

já superam a marca dos R$ 200 bilhões. Estamarca alcançada
no dia 13 de fevereiro, no ano passado só foi alcançada no dia
22 de fevereiro.A voracidade do governo não tem limites.

LOTERIAS
QUINA

SORTEIO N° 2823
02 - 10 - 16 - 23 - 57·

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 714
04 - 06 - 07 - 08 -09

10-11-12-13-14
15 - 17 - 19 - 21 - 22

Ikarsten@netuno.com.br

GrupoOM
Grupo OM Comunicação Integrada,
formado pela OpusMúltipla Ideias
que Funcionam, Brainbox Design
Estratégico e ,HouseCricket Digital &
Direct comemora a sua contratação
pelo Grupo Lunelli, de Guaramirim (SC),
para conduzir a comunicação de todas
as suas marcas. O trabalho abrangerá
campanhas publicitárias, materiais de
merchandising para os pontos de venda
e ações na internet para a Lunelli (malhas
em rolo), Lunender (roupa adulto,
masculino e feminino), Alakazoo! (roupa

. infantil, masculino e feminino) e
Lez a Lez (roupa feminina adulta).

Carnaval e greve
Quase duas décadas atrás, as principais
empresas do país tiveram de enviar seus
executivos para cursos que divulgavam
as estratégias dos sindicalistas e formas
de evitararmadilhas. Hojemuitos destes
líderes sindicais estão instalados nosmais
diversos postos na administração pública
federal e estadual, mas, aparentemente,
não têmmuita habilidade para ficar do
outro lado damesa e enfrentar uma nova

geração de líderes sindicais infiltrados
no serviço público. As greves da Bahia
e do Rio de Janeiro aproveitam uma

ocasião em que o governo ficamuito

enfraquecido: um grande evento. No
caso é o Carnaval que apenas no Rio
de Janeiro movimentamais de US$ 620
milhões e'por isto tem grande influência
sobre a economia local. As táticas -

reveladas em escutas telefônicas - são

velhas conhecidas. O que muda é que a

pedra virou vidraça.

MARCELE GOUCHE

Saldão de verão
AFeira Saldão deVerão, em Jaraguá do Sul, é sempre um
sucesso e também sinônimo de boas compras e depreços
acessíveis.Por isso, a organização da próxima edição já
começou.Marcado para acontecerno próximomês de
março, o evento é uma iniciativa daEpisteme e reúne lojistas
de toda amicrorregião, interessados em oferecer aos clientes

produtos com descontos imperdíveis.Além de peças de

confecção, o público encontra também umaextensa gama de

opções como calçados, bijuterias, acessórios e presentes.

Ministério
otimista

Luz no Cade
Embora a existência de um órgão

I para julgar os eventuais prejuízos
para os consumidores em casos

de fusões e incorporações seja
uma necessidade, a recente
decisão da procuradoria-geral .

do Conselho administrativo
de Defesa Econômica (Cade)
determina que as fusões e

aquisições que não forem
julgadas pelo órgão em 330

dias estarão automaticamente

aprovadas. Desta forma, as
empresas se livram de um grave
problema que era a permanência
da operação realizada "no limbo",
aguardando uma decisão.

Antes de anunciar os cortes
no Orçamento deste ano,
oMinistério da Fazenda
atualizou sua previsão
para o crescimento do PIB,
que passou de 5% para
4,5%. Ainda assim, é bem
otimista diante do cenário
econômico que vivemos.

Quanto ao orçamento, o
corte nas verbas previstas
no mesmo é uma tradição
quase tão forte como o

Carnaval. Acontece todos os

anos, pelo menos um vez.

, Problemas no Japão
A economia japonesa já vem andando de lado há diversos anos,
mas, depois do terremoto e suas conseqüências, a situação ficou
muito pior e agora as enchentes'na Tailândia ajudaram a complicar
ainda mais a situação. Difícil prever quando as exportações voltarão
a crescer e o país possa obter um crescimento do PIB.

___,.- -._
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Ele era chamado de insensí
vel. Cocei o queixo, insensível?

Como pode um gênio ser insen
sível? Pensei, pensei e cheguei à
elementar conclusão que para os

toscos, a escandalosa maioria que
anda por aí, um sujeito exigente é
chamado de insensível. Foi o caso

de Steve Iobs, o revolucionário, o

gênio das tecnologias de consumo

damodernidade.
Sim, mas quem o chamou de

insensível e por quê? Quem o cha
.mou de insensível foram os seus

detratores emuitos dos que um dia
andaram por perto de Steve Iobs,
os incompetentes e os invejosos. E
quem por último o chamou de in

sensível, ainda que reconhecendo
sua genialidade e obstinação, foi o
'pessoal do FBI americano.

Então, vamos lá, não estou no

assunto sem razão, pelo contrário, o
assunto me incendeia. Dizem os. bi

ógrafos de Steve Iobs que ele foi um

obstinado, um sujeito que não desis
tia sem antes chegar aos seus propó-

ELETIN
sitos, caso típico dos gênios, gênios
que ardem numa certeza. Quando
alguém acredita intensamente em

alguma coisa, torna-se obstinado

por ela. Caso de Steve lobs, só que os

molengas por perto dele diziam que
ele era cruel no trato com os subalter
nos. Tinha toda razão, o Steve.

Não se pode ser tolerante, pa
ciencioso, leniente com os molen
gas, com os que deixam tudo para
mais tarde, que vivem olhando

para o relógio, que acham que al

guma coisa mais ou menos bem
feita está bem-feita... É preciso
chicote nessa gente.

As empresas, já disse isso aqui,
'

só têm 30% de funcionários que
a fazem andar, progredir; o resto

é carregador de piano, gente por
metade, débil, preguiçosa. Essa re

gra não comporta exceções, 30%
e pronto... Vale o mesmo para os

times de futebol. Iobs sabia disso e

não tinha paciência com os arras

tados. Baixava-lhes o sarrafo, e por
isso foi chamado de cruel. Bra gênio.

DO LEITOR

Aabundância é uma condição ,natural. Por que Deus quereria que
fôssemos pobres? Isso limitaria sua infi
nitude. Ele criou abundância à nossa

volta, veja a riqueza da flora e{ia fau
na proporcionada pela natureza.

O nosso planeta oferece todos os

alimentos de que precisamos; só é

preciso trabalhar com vontade, ad
ministrar e distribuir corretamente.
Eis uma questão de ética e justiça.

Deus, verdadeiramente, derrama
abundância sobre nós. Se não somos
ricos, o erro obviamente é nosso, pois
não lançamos o balde para recolher
a nossa parte. Nós mesmos estamos

criando o bloqueio.
Qual o conceito da prosperida

de? Se perguntarmos a 100 pessoas,
elas certamente responderão que é
ter muito dinheiro. Não, está longe
de ser isto! O dinheiro não passa de

farrapos de papel.
'

,

Lembram-se do conto clássico de
Mark Twain? A nota de um milhão de

. libras? De como os londrinos se abra

çavam como supostamente rico ame

ricano que sacudia uma nota de um

milhão de libras para a qual nenhum
deles tinha troco? E então ele aperdeu...
E os comerciantes, bravos, caíram-lhe

FALE CONOSCO

em cima exigindo pagamento! A mo

ral da história é que não é do dinheiro

que precisamos, mas das coisas que o

dinheiro pode nos proporcionar. O 'di
nheiro é apenas ummeio para um fim,
e não o fim em simesmo.

O que precisamos realmente é
de... Abundância. Eis aí a palavra
chave. O conceito de abundância

poderia ser: liberdade para fazer o

que queremos, quando queremos, e

o meio para fazê-lo. Quando for orar,
não peça dinheiro peça independên
cia financeira e trabalhe duro para isto.
O poder supremo irá lhe proporcionar
esse bem, pois você pediu e foi em bus

ca, ao contrário de muitos que exigem
do universo e esperam cair do céu.

A arte de promover a prospe
ridade pelo pensamento positivo
existe há milênios, porém, são pou
cos aqueles que acreditam, prefe
rem crer que são fracos ou que Deus
os abandonou. Sim, é mais fácil de
sistir, ir à luta exige suar a camisa e

raros são os guerreiros!
Experimente exercitar a sua fé,

acredite em você!

AdeJaide BruniIcIe Dombusch

Ender, empresária aposentada

-

CARÁTER
Da boca parti fora todo mundo tem bom caráter. Não

, é o caso do Ricardo Gomes, treinador do Vasco, que no ano
passado teve um AVC e ficou fora do clube por vários me
ses. Foi chamado agora para renovar contrato e não acei

tou, disse que só assinará novo contrato quando estiver em
condições plenas de voltar. Ele bem quepodia teraceitado a
oferta vascaína, achou que não, que não seria ético. Ricardo
Gomes, que tapa de luva deste em muitos vagabundos do
futebol que andam por aí, dentro do campo...

HIPÓCRITAS
O Barack Obama está sendo duramente criticado por

oposicionistas porque oDepartamento deSaúde dosEsta-
'

dos Unidos está obrigando as empresas do país a fornecer
métodos contraceptivos às suas funcionárias. Religiosos
histéricos dizem que essa medida é contra a vida. Que es

túpidos, contra a vida é mulher pobre fazer aborto clan
destino e se ferrar. As ricas fazem em boas clínicas e em

segurança. Críticos hipócritas.

CONSELHO
Conselhozinho barato e que ajuda a ser um pouco

maisfeliz:Nãogastaro dinheiro que não tenho e nãofin-
'

gir ser quem não sou. É batata, funciona. Ah, mas falta
dizer que para a maioria esse conselho -é rigorosamente
impossível de seguir. Dói muito deixardefingir.

CHARGE

EDITORIAL

,I
1\
I
!
f

Com aàjudafinanceira de
R$ 7,5mil daPrefeitura,
cada bloco se vira como

podeparafazerbonito
na avenida improvisada
no Centro deJaraguá do
Sul.Ouemfor conferir
os sambasque serão
entoados blocos, poderão
acompanharo resultado de
um trabalhominucioso e

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br • Redação: redacao@ocorreiodopovo.com.br • Projeto Gráfico: Márcio Schalinski
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MARCELE GOUCHE

SOLENIDADE

Novo presidente assume a CDL
Depois de dois
anos à frente da
entidade, Wanderlei
Passold sai com
o sentimento 'de
dever cumprido
JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Na noite de ontem, no Clube
Atlético Baependi, o empresá

Tio Neivor Bussolaro, proprietário
da Cedro Móveis, tomou posse na

presidência da CDL (Câmara de Di
rigentes Lojistas) de Jaraguá do Sul.
Ele substitui o também empresário
Wanderlei Passold, proprietário da
Passold Calçados, que estava desde
2009 ocupando o cargo. "Tivemos
várias conquistas nesses dois anos",
dizPassold. "Vamos dar continuida
de ao trabalho que vem sendo feito",
garante Bussolaro,

No evento, estavam presentes
diversas autoridades, como o pre
sidente do Centro Empresarial de
Iaraguá do Sul, Durval Marcatto,

secretários do governo municipal,
vereadores, o comandante do 14°

Batalhão da Polícia Militar, José
Luiz Gonçalves da Silva, e, repre
sentado o governo do Estado, o

secretário de desenvolvimento

regional, Lio Tironi. O governador
Raimundo Colombo não pode
participar do evento, em função
de outros compromissos.

Durval Marcatto avalia posi
tivamente o trabalho da CDL e

destaca campanhas como a ilu

minação de Natal e a proteção ao

crédito. "É uma entidade muito

dinâmica", afirma Marcatto. O
secretário Lio Tironi ressaltou a

capacidade da entidade de agregar
cada vez mais comerciantes. O co

mandante da PM afirma que existe
uma possibilidade de parceria da
Polícia Militar com a CDL. "Quere
mos montar um serviço de inteli

gência dentro da CDL", conta Silva.

Neivor BussoIaro eWanderlei PassoId trabalham juntos na entidade

EX-PRESIDENTE SE: MANIFESTAM SOBRE ASSUR'1'QS IMPORTANTES

Neivor BlIssolaro
• Numera de associados:
Ameta do novo presidente da CDL é levar o número
de associados da entidade de 1.120para 1.500 nos

próximos dois anos. Para isso, de acordo com Neivor,
será fortalecida a gerência comercial da CDL, para que
se possaverrder mais a imagem da entidade e mostrar
a credibilidade e os benefícios de se associar..

• Estacionamento rotativo:
Neivor acredita que o estacionamento rotativo
melhorou o fluxo no Centro de Jaraguá do Sul e deixou'
o espaço mais democrático. No entanto, o presidente
afirma que seria importante para a.cídade, ampliar a
Zona Azul, já que há algumas tuas que comportariam
o aumento.

• Moradores que compram fora da cidade:
O novo presidente acredita que esse fenômeno
diminuiu no comércio da cidade. Mas para fazer
com que oada vez mais pessoas façam suas compras
somente em Jaraguá do Sul, Neivor diz que o foco

precisa ser no treinamento dos colaboradores
das empresas. "O comércio-de Iaraguã do Sul já
oferece uma grande diversidade de produtos, o que
precisamos é de pessoas mais preparadas para
receber esse cliente", explica.

• Projetos:
Para o proxímo mandato da CDL, Neivor afirma que
não terá nenhuma grande novidade em relação a

projetos. O objetivo é manter aquilo que está dando
certo e fortalecer as ações que já vinham sendo

praticadas pela gestão passada, como o Recicla. ÇDL
e o treinamento-para os funcionários. Uma novidade
que poderá acontecer é a vinda de um consultor para
orientar os associados.

uma conquista da entidadenesses dois anos de.'

gestão, pois já erauma reivindicação antiga de outras
gestões. "Conseguimos convencera poder público de
fazer o estacionamento rotativo", ressalta Passold.

• Moradores que compram fora da cidade:
Há cerca de um ano e meio, uma pesquisa foi
realizada para saber se muitos jaraguaenses ainda
optavam por fazer compras em outras cidades. De
acordo com Passold, o estudo apontou que 70% dos
entrevistados compram somente em Jaraguá do Sul.
Se considerar os que fazem amaior pa:rte das compras
na cidade, o número sobe para 90%. "O comércio tem

que estar preparado para atender os clientes, as lojas
precisam semodernizar é os colaboradores precisam
estar capacitados", diz Passold.

• Posturas do governo:
.

Para Passold, o comércio tem pouco incentivo

governamental para crescer, existem poucas
linhas de crédito. "Esperamos que mais linhas
de crédito sejam abertas", diz.

• Postura do governo:
A CDL espera que os governos façam um esforço no

sentido de diminuir a carga tributária e proporcionar
linhas de crédito com juros mais baixos. De acordo
com Neívor; o comércio não tem as mesmas

condições da pecuária e da indústria.

Wanderlei Passola

• Número de associados:
De acordo com Passold, emmaio de 2009, o número
de associados da CDL era de 833. Em dois anos, houve
um crescimento de 34%, passando para 1.120. O ex

presidente acredita que esse acréscimo aconteceu
devido ao trabalho de divulgação dos benefícios
proporcionados pela entidade.

• Estacionamento rotativo:
Passold classifica o estacionamento rotativo como

• Aumento nas vendas:
Em relação a 2010, as vendas no comércio de

Jaraguá do Sul aumentaram 4,5%, desempenho
considerado satisfatório, porém abaixo do esperado.
"O crescimento foi homogêneo, nenhum setor cresceu
mais que o outro", afirma.Passold.

.

__
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Calendário eleitoral

Diferente do que foi publicado na
página 4 da edição de ontem de

OCp, a data mais importante para "

quem deseja participar das eleições
para prefeitos e vereadores neste
ano é 5 de julho. Os partidos têm
o prazo de 10 a 30 de junho para
decidirem, em suas convenções, quais

para os candidatos escolhidos em

convenção apresentarem seus pedidos
de registro de candidatura perante a
JustiçaEleitoral, caso os partidos ou
coligações não os tenham requerido
até o já citado dia 5 de julho. Em 6 de

julho começa o prazo permitido para
fazer campanha eleitoral.

serão os candidatos e se concorrerão
I

isoladamente ou em coligação.
Tudo o quefordecidido atéo dia 30 de
junho em convenção constará em ata

que será apresentada àJustiçaEleitoral,
juntamente com os pedidos de registro de
candidatura, atéàs19h, no dia 5 dejulho.
No dia IOde julho, encerra o prazo

MARCELE GOUCHE
,

marca de Jaraguá
. do Sul, Alexandre

Sehmitt dos Santos, tratou so

bre o projeto. de lei que prevê
a criação do Instituto de Pes

quisa e Planejamento Físiço�
'Ierrítoriàl de Iaraguá .do Sul.

Em conzersa, o representa:n
�e do Ministério Público, que.
Participou do proçesso de

elaboração da proposta junto
com o. Exeçutivo, esclareceu
a ideia do projeto aos. verea
dores que tinham dúvidas. A
matéria entrou em primeira
votação na sessão de ontem.

,Entrega de documento
AAcijs (Associação Empresarial de Iaraguádo Sul)
reúne hoje as lideranças partidárias do município
para a entrega de documento com pleitos do
setor produtivo da campanha eleitoral de 2012.
O presidente da entidade, DurvalMarcatto,
comandará as atividades, às 14h, no Cejas (Centro
Empresarial de Iaraguá do Sull..

""--�,-,._-----------

Progressistas,
No feriado de Carnaval, dia 21, as nove pré
candidatas a vereadora do PR de Iaraguá do Sul
têm encontro marcado. Eni pauta, a agenda dos
trabalhos do grupo PR-Mulher deste ano.

Ordem de serviço Conselho I Conselho 2
O secretário de Desenvolvimento A primeira reunião do Conselho de

Desenvolvimento Regional de 2012
ocorre hoje, às 14h30"na sede da SDR

. de Iaraguá do Sul. Na oportunidade, -

tomam posse os novos conselheiros:
AdemarBrazWmter, presidenteCâmara de
Vereadores de Iaraguã do Sul, IvanRodrigo

Popular Kuczkowski, presidente da Associação
Caubi Pinheiro (PDT) é hoje a principal Empresarial deMassaranduba, Ivandel
liderança do partido em Cuaramirim. Hambus, presidente daAssociação
Afastado daCâmara para cuidar de Empresarial de Schroeder, Pier Gust�vo
problemas de saúde, o pedetista retorna nos _

Berri, presidente da Câmara de
próximos dias para continuar o seu trabalho Vereadores de Massaranduba, e Robert

já reconhecido na cidade, principalmente Burnett, reitor do Centro Universitário

pela sua atuação na comunidade. Católica de Santa Catarina.

Durante a reunião, os conselheiros
também vão discutir a aprovação
do repasse de recursos do Fundeb
e Salário Educação aomunicípio
de Massaranduba, para assegurar
a continuidade da Implantação
do Programa de Parceria
Educacional Estado Município,
para atendimento ao ensino
fundamental. Serão votados ainda

projetos nas áreas de Saúde e de
Infraestrutura. Além disso, devem
ser assinados dois convênios que
beneficiarão osmunicípios de
Massaranduba e Corupá. " t' , ,

Regional, Lio Tironi, juntamente com o

secretário de Estado da Educação, Marco
Tebaldi, participa do ato de assinatura de
ordem de serviço da reforma da escola
estadual Teresa Ramos, em Corupá.

j

Posse
O secretário de Desenvolvimento Regional
de Iaraguá do Sul, Lio Tironi, representou o

governador Raimundo Colombo na posse da nova'
diretoria da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas)

- ontem à noite. A não vinda do governador deve ter
frustrado quem esperava cobrar pleitos da região.
(Confira a cobertura do evento na página 4).

Suplente
A segunda suplente do PT na Câmara,
Terezinha Borba Machado Ténutti, já ocupa
cadeira no Legislativo de Guaramirim em

substituição ao vereador Jaime Teodoro de
Ávila - que pediu licença por 32 dias para
tratar de interesses particulares.

Eleições municipais
Amanhã, o DEM de Iaraguã do SU;1
reúne a executiva para planejar as ações
voltadas às eleições, Em discussão, as
alianças partidárias para a disputa
majoritária e proporcional. O presidente
da comissão provisória da legenda.
no município,Ademarêossamat
anuncia a criação de um grupo que será
responsável por negociar as coligações.
Em seguída, o presidente do DEM
estadual, Paulo Gouvêa, vem à cidade
para participar de um evento que deve
reunir os filiados e as lideranças da sigla.

Prioridade
Vice-presidente do PT em Iaraguá do Sul, Francisco
Alves demonstra estar satisfeito com a parceria
entre os trabalhadores e o PC do B, do vereador e
pré-candidato a prefeito Jean Leutprecht. O petista
reforça que "a prioridade das duas legendas é ter um

projeto para cidade e não apenas nomes".

Tucanos
Hoje, a executiva do PSDB continua com os

trabalhos juntamente com os pré-candidatos a
prefeito. A presiderite do partido, Isaura Silveira,
pretende fazer uma prévia, caso o grupo não entre
em consenso sobre o nome para amajoritária.

Conversas avançadas
Uma dobradinha entre o PDT e o PMDB de
Guaramirim ruma para deslanchar nestas eleições
municipais. Futuro candidato à reeleição, o
prefeito Nilson Bylaardt tem grandes chances de
ter um candidato a vice pedetista.

I
I·
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Tragédia quevi� nove pessoas.da mesma família, na� do Rio Cerro, em novembro de2� reforçou necessidatle deP�

,.."

.LICITAÇAO PARA
OBRAS EM MARÇO

ço das obras.De acordo com An
tônio da Luz, os R$ 1.697.533,60
fazem parte do montante em R$
5,4milhões que serão destinados
às contenções. Os repasses serão
feitos gradativamente, pelo siste

uma parceria para a conclusão ma demedições.
antes desse prazo". "O argumento mais forte para

As obras de contenção das 14 o critério de aprovação foram as

encostas, para preservação, re- 13 pessoas que morreram em

cuperação, manutenção de áreas 2008. Além disso, estamos lá em

interditadas ou em situação de Brasília constantemente, porque
risco, delimitadas pela Defesa existe uma carência de obras de
Civil de Jaraguá do Sul, contam contenção", atesta. "Esperamos
com recursos de R$ 5,4 milhões que as obras durem um ano e

do Ministério das Cidades. O meio. A intenção é que tão logo
contrato de parceria entre o Mi- se tenha a empresa vencedora da
nistério das Cidades e a Prefeitu-: licitação, seja concluído o mais
ra de Iaraguá do Sul foi assinado rápido possível, antes dos 24
em 15 de setembro de 2011. meses previstos". Ainda segun-

O Decreto número do Antônio Carlos da Luz, .a pie-
8.404/2012, assinado pela prefeí- visão era concluir a licitação no

ta Cedia Konell em 27 de janeiro ano passado, "mas por causa da
de 2012, abriu crédito adicional complexidade, a Caixa Econô

suplementar de R$ 1.697.533,60 mica Federal fez mais exigên
no OF�ameI'lto,w>geHt€"a.tta'.fefor..' / <feil'rS téenicas'[ I t i 111 li! fll' ti.

Empresa de engenharia vencedora terá
até 24 meses para executar contenção de
encostas de 14, áreasde risco mapeadas

JARAGUÁ.�DO SUL

s6NIAPILLON

Alicitação para as obras de

prevenção em 14 áreas de
risco mapeadas em Jaraguá
do Sul deve ser lançada até 20
de fevereiro, com previsão de
abertura das propostas até 20
de março. A confirmação é do
diretor de Planejamentos Estra
tégicos e Projetos da Secretaria

Municipal da Fazenda e se

cretário executivo do Comdec
(Conselho Municipal de Defesa

Civil), Antônio Carlos da Luz.
'A empresa de engenharia que
vencer a licitação terá prazo de

execução em até 24 meses, mas

a intenção da Prefeitura "é criar

,.

r:

ILHA DAFIGUEIRA
Ruas: das Acácias,
Rudolfo Sanson e

Rudolfo Grossklass

Mais 19 áreas
estão em estudo

paranovo projeto
O diretor da Defesa Civil de Ia

raguá do Sul, Ronis Bosse, confirma

que o órgão mapeia 19 novas áreas de
encostas que necessitam de obras de

prevenção, além das 14 que passarão
a trabalhadas apartir do final demar
ço próximo. "Estamos conseguindo
verba de R$ 600mil doMinistério das
Cidades para desenvolver projeto de
estudo e mapeamento, que deve ser '

feito por escritório de engenharia es

pecializado" , revela Bosse.
De acordo com ele, as 19 novas áre

as identificadas çomo de risco de des
barrancamento e desabamento, du
rante as enxurradas, estão localizadas
naBarra do RioMolha,VIla Lenzi,VIei
ra, Três Rios do Norte, Ilhada Figueira;
Santo António, Czerniewicz, Rio Mo

lha, Rio Cerro, Rau e Nereu Ramos.
Ronis esclarece que falta apenas a

líberação da Caixa Econômica Fede
ral (CEP) para obtenção da verba "Os
R$ 600 mil já estão disponibilizados. A
CEF pediu apenas que substituísse um
bairro, Jaraguazinho, por ser conside
rado área rural, pelo Loteamento Hen
riqueHeise, no Rio daLuz." O passo se

guinte é buscar recursos para obras de

contenção nos 19 pontosmapeados..

-�-----
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Investigação
. ,

continuara,
diz hospital
Lacen descarta doenças infecciosas
para a morte de Tânia Hamburg,
26 anos, registrada dia 9 de janeiro
JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Passado mais de um mês da
morte de Tânia Merlin Hor

nburg, 2Q anos, o marido, Osmar
Hamburg, 29 anos, se questiona
todo dias sobre o que matou a es

posa. A suspeita maior da equipe
médica que a atendeu era de lep
tospirose, doença descartada se

mana passada pelo Lacen (Labo
ratório Central de Saúde Pública).
O resultado do exame! também
tirou a suspeita de hantavírose,

Com as duas doenças infec
ciosas descartadas, cabe agora
ao Hospital São José investigar a
morte de Tânia. "Tanto aVigilân
cia Epidemiológica corno o La
cen não têm mais responsabili
dades no caso. Apenas voltamos
a investigar se houver suspeita
de outras doenças infecciosas",
afirma o diretor daVigilância em

Saúde,Walter Clavera.
No atestado de óbito assina

do pelo médico Haroldo Hors
chutAndrade Pinto, consta como
causa da morte choque séptico e

leptospirose. A reportagem do
OCP entrou em contato com a

direção do São José, mas não

houve retorno.
Tânia morava no bairro Ia-

raguá 99 e tinha uma filha de
8 anos. No dia 5 de janeiro, se

queixou de dores na garganta.
Três dias depois foi levada para
a emergência do Hospital e Ma
ternidade Jaraguá. O diagnósti
co apontou 'virose. Tomou soro e

ficou em observação. Na madru

gada do dia seguinte, já em casa,

passou a reclamar de falta de sen

sibilidade nos dedos e nas pernas.
Ela deu entrada no Hospital São
José às 2h do dia 9. Às 13h50 veio a

notícia de suamorte.

··Precisamos de
uma resposta··
A saudade de Tânia aumen

ta a cada dia na casa da família

Hamburg. A filha pequena chega
a dizer que sente a companhia
de um "anjinho" ao seu lado. O
marido evita tocar no nome da

esposa, assim como a filha que
se expressa com desenhos que
faz da mãe. Todos querem saber
o que causou.a morte de Tânia.
"Precisamos de uma resposta até
para proteger a família, pois não
sabemos se também temos algu
ma doença semelhante", afirma a

cunhada, Heloisa Hamburg.

Curta a nossa página no Facebook e,

fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo

ARQUIVO PESSOAL

Causa elamóI'te
de Tânia (ctetaIhe)
é desconhecida

para omarido
Osmar lIomburg

ORIENTAÇÃO
Prevenção
éo melhor
remédio
Segundo o diretor da

Vigilância em Saúde,
Walter Clavera, a
preocupação com
a dengue não deve
acontecer apenas no

verão, mas durante todo
-

o ano.

"Sendo uma cidade
industrial, Iaraguá tem
muito fluxo de cargas
que podem trazer o

mosquito de locais onde
a situação é declarada
como fora de controle.
Amaior preocupação é
evitar o contágio aqui no
município", afirma.
Para isso, é importante
não deixar acumular

.

água em terrenos baldios,
latas, embalagens, copos
plásticos, tampas de
refrigerantes, pneus
velhos, vasos e jarros de
plantas, garrafas, caixas
d'água, tambores, latões;
cisternas, sacos plásticos,
calhas e lixeiras, entre
outros.

",

Em 2011, Iaraguáteve 11'
focos do mosquito, além
de 29 ca�os de suspeita
da doença e sete casos

confirmados.

f
1.

i

: !

Focos da dengue preocupam
.VígílâncíaEpidemiológica

A Vigilância Epidemiológica
de Iaraguá do Sul detectou neste

ano dois focos da larva do mos

quito transmissor da dengue nos
bairros Iaraguá Esquerdo e Czer
niewicz.

Os focos foram identificados
através do monitoramento de 700
armadilhas dispostas em locais

que representam possíveis focos

mosquito (cemitérios, ferros-ve
lhos, transportadoras, etc.).

Segundo o diretor daVigílân
cia em Saúde, Walter Clavera, a

incidência de dois focos "em um

período de nove dias é preocu
pante, apesar da situação no

município estar controlada. "Por
isso, o cidadão deve combater
focos de acúmulo de água, áreas

'

propícias para o desenvolvimen
to do mosquito", diz.

A. Vigilância está monitoran
do um caso suspeito da doen

ça na cidade: um homem de 45

anos, que havia voltado do Mato
Grosso do Sul. O resultado do
exame enviado ao Lacen, em Flo

rianópolis; ainda não foi divulga
do, mas o paciente passa bem.

DIVULGAÇÃO
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Lunenâer ��2-
-

Grupo LuneJli

1954

Canalização relorça potencial do Bracinho
Na edição do.dia 15 de fevereiro de

1954, o jernal O Correio do Povo trazia
em sua capa a notícia de que o governo
estadual iria dar início aos serviços de

canalização do rio do Julio (localizado
em Ioinville), com o objetivo de refor

çar o potencial do Bracinho.
"Essa obra, também de grande

vulto e cujos estudos se acham há
muito concluídos, virá conforme já se

tem escrito, resolver em definitivo o

problema da energia elétrica no nor

te de Santas Catarina. Concomitante

mente, visando esse mesmo objetivo,
será aumentada a barragem do rio

Garcia, em Palhoça, possibilitando o

consumo de mais de 12 mil kilowats
hora na linha Capivary- Iaraguá", di
zia a publicação.

Segundo o semanário, assim que

as obras estivessem concluídas, todo
o Norte catarinense estaria em condi

ções de desenvolver melhor a atividade
industrial, que tanto se ressentiu em
virtude da escassez de energia elétrica

que se prolongou por vários anos na

região. A matéria também destacava

que as obras foram encarecidas pelos
técnicos contratados para auxiliar no

processo de canalização do rio do Julio.

PELOMUNDO

I

. ·Guerra contra Aguirre
No dia 15 de fevereiro de 1865, o então presidente uruguaio
Atanasio CruzAguirre é deposto, sendo o primeiro passo para o
fim da Guerra contraAguirre, ocorrida em 1864.e que integra o

conjunto das Questões Platinas (conflitos diplomáticos e militares
entre os países do Prata e do Brasil). O conflito' teve fim no dia 20 de

,
.

fevereiro, com a assinatura da Convenção de P!lZ.

Nesse mesmo dia, em 1878, acontecia a inauguração do
Teatro da Paz, localizado na cidade de Belém, no Estado
do Pará. Batizado em homenagem ao fim da guerra do

Paraguai, o teatro foi construído com recursos embolsados
da exportação de látex no Ciclo da Borracha, ehoje é
considerado o maior da região Norte do país.

DESCOBERTAS
ANTIGAS

Nebulosa
olho de gato
No dia 15 de fevereiro de 1786, o
astrônomo inglês nascido naAlemanha,
William Herschel, descobriu a nebulosa

(nuvem de poeira, hidrogênio e plasma)
planetária "olho de gato", a primeira
cujo espectro foi pesquisado.

Flohmarkt
O Flohmarkt significa literalmente,
na tradução do alemão, "Mercado de

Pulgas", e é uma feira aberta de compra
e venda de objetos antigos, usados e

de fabricação artesanal. O Flohmarkt

surgiu na Idade Média, quando as

roupas da nobreza feudal, muitas vezes
infestadas por pulgas, eram vendidas

para a plebe, originarido o nóme das
feiras. Hoje, os mercados de pulgas
são difundidos no mundo inteiro,
com a venda de móveis, brinquedos,
revistas, discos e roupas por preços
acessíveis. No Sul do Brasil, o Plohmarkt
foi difundido pelos descendentes de
alemães e acontece lias festas e eventos

da região, como naWinterfest e na
Kínderfest, de Pomerode.

.

...
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oCORREIO DO POVO
QUARTA-FEIRA, 15 DE FEVEREIRO DE 2012

Fechados! " '

o Museu Histórico Emílio da SIlva estara fech��o a

partir de sexta-feira, quando passará por descupímza-

ão ermanecendo sem atendimento no final de serna

c ,Pdurante o período de ponto facultativo de Carnava�.na e
. h d d' 22 A BI

A instituição reabrirá a partir das 13 , o I� .
"

blioteca públicaMunicipal Rui Barbosa tambem passara

pela mesma manutenção e estará fecha�a na segunda e

terça-feira reabrindo às 13h de quarta-feIra.

FOTOS DNULGAÇÃO

Quer se

. soltar?
Mostrar seu talento?

Se expressar, se comunicar?
Sair da rotina, se divertir? Então

olha só a oportunidade. O grupo de Grupo
Artístico Teatral Scaravelho está com inscrições

abertas PClFa o Curso de Teatro Gats 2012. O início será
emmarço e o objetivo é oportunizar a iniciação teatral de crían

ças, adolescentes e adultos que pretendem aprender a arte do teatro

ou que querem simplesmente ter uma segunda atividade na sua rotina.
Professores experientes e técnicas elaboradas irão proporcionar

aulas divertidas com exercícios e jogos teatrais, dando uma base tea
tral e bem-estar aquem faz o curso. O curso finaliza com umaMostra

Teatral, onde os alunos têm a chanc� de apresentarem-se e mostrar

o Grupo
Artístico Teatral

Scaravelho atuante
hámais de vinte anos está- com

inscrições abertaspara curso

tudo o que aprenderam. As aulas acontecem uma vez por-semana,
commensalidade de R$ 60 e amatrícula a R$ 35.

Para as crianças há turmas na terça-feira de manhã e a tarde.
-

Na quarta-feira a tarde há uma turma para pessoas acima de dose
anos. E para os adultos (acima de 15 anos) as aulas serão na se

gunda-feira à noite. Que for veterano, ou seja, aqueles que já
fizeram o curso Gats ou outro curso de teatro também podem
entrar em contato pois haverá turmas disponíveis também.

O curso já ocorre há vinte anos e é responsável pela
(armação de vários atores, artistas e grupos de teatro

atuantes na região. Ficou interessado: informe-se

pelo e-mail: grupogats@gmail.com, acesse: www.te
atrovivogats.wordpress.com, wwwgrupogats.com.
brou ligue: 3275-2309. O Gats fica na ruaMal. De
odoro da Fonseca, 1084, sala 4, Centro, Iaraguã,

Escritor chileno

Rodrigo Naranjo
� boje a noite
no Teatro do Sesc

Hoje a noite é de literatura
com escritor internacional-

o Teatro do Sesc de Iaraguá recebe
-

hoje, às 19h, o escritor chileno Rodri

go Naranjo. Mestre em Artes e Doutor
em Literatura pela Universidade de

Pittsburgh (EUA), Naranjo é Professor
do Departamento de Filosofia da Uni
versidad Metropolitana de Ciencias de
la Educación em Santiago, no Chile,
e um dos grandes escritores da nova

geração de áutores sul-americanos. O
autor vem para a cidade falar sobre seu
recente livro,

-

"Apartados", que acaba
de sair em edição bilíngue: espanhol
e português. "Apartados" é resultado
de um longo trabalho de diálogo, tra
dução e discussão sobre o espaço das
literaturas, das línguas imperiais QO
castelhano e do português �, particu-

larmente, da problemática da escritura
das imagens que revelam a potência
do pensamento da imagem, para loca
lizar o sentido singular da experiência
e das literaturas. A obra de Naranjo,
configuram-se como uma coleção de
cenas que se realizam no campo da ex

periência sensível partilhada nos cati
veiros urbanos, nos uivos dás cidades,
imagens que chamam a sair da anes

tesia diante do espetáculo, uma festa,
um banquete para leitores com boa

digestão.Venha bater um papo com o

autor e conhecer esta fascinante obra.
O acesso é gratuito. A promoção é a da

Design Editora em comemoração aos

oito �os que completa este mês. O
-

Sesc fic� na rua JOl1g� Czerniewicz, 633.
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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.

PALAVRAS CRUZADAS

H\'f l�riJII�I,'I!!I'�jk�4\FI(" I li,,· F� 'OI
J' I 'ir 'I i I ! r;: ." I 'I!II I! "I "

" :l'�"� "�I '";11
i
pOSSO tempO" ." A Recl7eativa ,'I� prlfli\�I�Q revj�t� deipaia;r:::'k cn.Jz�d;s 'd� Bra�;i ,�,

II I 11 1111)1Iii I ,'I. I I

1. O nome do fisiologista russo Pavlov (1849·1936), Prê. 12

mio Nobel de 1904/ Transferência de lntorrnação sem

a utilização de cabos 13

2. (Fam.) Criancinha de colo / Seguidor de uma seita de
puritanos ascetas maometanos, difundida na Pérsia
e na índia

3. Aviamentos, coisas necessárias ao acabamento de
uma roupa / São Paulo Futebol Clube

4. Antigo nome de Tóquio, capital do Japão / Profissional
especializado na construção e no reparo de violões,
violinos, etc.

5. Elemento de composição: medo / A quantidade de mi·
nutos de um round

6. Efetuar, executar, praticar (um movimento corporal) /
Cidade brasileira do estado da Bahia, cujo nome faz
referência a rio homônimo que banha a região

7 . Fortitlcarrnoraürente / Artigo de exposição escrita
8. Cor entre vermelho e amarelo / Ave nordestina de porte

solene e imponente
9. Alta reputação no meio em que vive / Conferir o grau

universitário a:

HORIZONTAIS
1. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais / Documento

de Arrecadação da Receita Federal
2. Uma tonalidade de uma das cores da nossa bandeira
3. Sufixo indicativo de lugar / Que é de natureza má
4. Abreviatura (em português) do Nepal / A mulher que

não teve ancestrais
5. Um péssimo resultado
6. Cor que a vergonha praduz no rasto
7. Diz-se de liquido constituido por água, sais minerais e

carboidratos, muito consumido por atletas
8. (Ingl.) Instante de maior movimento, em que o tráfego

das ruas da cidade se congestiona por acúmulo de
veículos / Distância que separa os parentes consan

guíneos ou por afinidade
9. Meio .. , palito / Sufixo diminutivo / O centro da .. , arte
10. Diz-se do ácido contido no LSD
11. Observar
12. Supremo Tribunal Federal/Época histórica
13. Uma entidade muito popular das nossas lendas / O

nome do ator egipcio Sharil, de "Lawrence da Ará- 10

bia".
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PREVISÃO DO TEMPO

e

SEXTA

MíN: 20°C
MÁX: 35°C

TODOS OS MESES NAS BANCAS

Máquina para capturar ladrões
Cientistas testaram em NovaYork umamáquina para apanhar ladrões.
Com um sistema revolucionário, a invenção apanhou 1.500 ladrões em
apenas 5 minutos!

I

Resolveram então levar o aparelho e testá-lo na China. Resultado: em 3
minutos apanhou 2.000 ladrões.
Para o próximo teste escolheram a África do Sul, onde a máquina pegou
3.000 ladrões em questão de 2 minutos.
O último e derradeiro teste foi aqui no Brasil. Oscientistas desembarcaram
em Brasília. Resultado: em 1 minuto, roubaram amáquina!

Amigo no hospital
Os dois amigos se encontram:
:Você sabe que oArnaldo está hospitalizado? - comenta um deles.
- Não pode ser! Ainda ontem eu o encontrei num baile, dançando
com uma loira fenomenal ...
- Pois é, amulher dele também!

SUDOKU

DIVIRTA-SE

,#
�1I.

CHAPECÕ
....
19029°

l'""'_iIf�'
� �r--··......r�

....

<,
...............

Pouca chuva ®

t
Nuvens, aberturas de
sol e chuva isolada na

madrugada e a partir da
tarde da tarde no litoral

I
e noVale do Itajaí. Nas \
demais regiões, sol e chance '\'de pancadas isoladas de
chuva entre a tarde e noite.

Temperatura elevada. ......�Vento de nordeste, fraco a

moderado com rajadas.

dARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE
MíN: 19°C
MÁX: 330C

"'- ,til

QUINTA
MíN: 19°C
MÁX: 35°C

,.

Ensolarado

Temperatura
'mnda 9levada

-- -

Parcialmente
Nublado

• •

Nublado Trovoada

SÁBADO
MíN: 20°C r

MÁX: 36°C
:;;.� -;;;

\

�J��
CANOINHAS
......
17027°

oIIi""

�;i
JOAÇABA
....
17029°

Situação d.a '

estiagem é grave
Na sexta-feira e sábado sol em SC,
com aumento de nuvens no decorrer
do dia. Temperatura elevada.Vento
de nordeste a noroeste, fraco a

moderado.A tendência para o

período de 19 a 29 é que ocorra pouca
chuva no Estado, situação que deve
complicar aindamais a estiagem. As
temperaturas continuam elevadas.

/"""
,
- 6;ri

JARAGUÁ DO SUL
....
19° 33°
oIIi""

�'f�
BLUMENAU
....
20° 33°

I

A quinta-feira tem chuva na

'madrugada e entre a tarde e

noite na faixa leste do Estado.
Nas outras regiões, pancadas de
chuva com trovoadas isoladas
entre a tarde e noite, mas sem
grandes volumes. Temperatura
elevada. Vento de nordeste, fraco
amoderado com rajadas.

SE VOCÊ VAI PARA...
DIONísIO

CERQUEIRA
Terá sol, alternando

com pancadas de chuva
e possíveis trovoadas.
Previsão de temperatura

mínima de20"
e máxima de 30".

e MINGUANTE 14/2

NOVA 21/2

CRESCENTE 1/3

�� CHEIA, 8/3

'_
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:5.Casal Jane e An�sio Mees recebem
os cumprimentos pe_!9s 14 anos do
Sl:Iperlrtercado Mees, de Corupá,
comemorados no dia 16 com sucesso.
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Buraco
SÓ para lembrar os mais esquecidos!

Você que é dono do poder, metido a bes
ta e nariz empinado, fique ligado: depois
que você for deletado do poder, sua boia
vai murchar tanto que você não acredita
rá que isso aconteceu com você. Ah! Essá'e
a parte boa.A ruim, é que após serem dele
tados da vida, cairão num poço de esque
cimento tão grande que depois de algum
tempo, é como sejamais tivessem existido.

UPPER k,d�
- -- -------

Tim tim
Nada de bolo e guaraná! Sempre com
aquele sorrisão tão fixo quanto sincero,
Carlfnhos Rodrigues brinda mais uma
torta de aniversário hoje, ilhado de

amigos em sua bela casa.

·.q2}01�
iR i;-:,��)",n 4,:;, '- eE,�)f\.!t:.
'vV1,."fv" ,k�YlflfC}�l,o��te:i4m,bt

Vascaíno
Para quem interessar possa: Andrada,

.

73 anos, goleiro do Vasco no milésimo
gol de Pelé, em 1969, pode pegar prisão
perpétua.O argentino é acusado de
torturar e assassinar presos políticos
no tempo em que trabalhou para
a ditadura em seu país.

Leitor liel
o leitor fiel de hoje é João Santana, o
Todynho, que sempre lê esta coluna para
ficar por dentro das novidades de nossa
sociedade. Valeu mesmo!

Jean Carlos
& Malra
Hoje à noite todos os caminhos tem
um sentido. A direção é badalada casa

.

noturna Fuel Living. Pois é lá que rola
nesta quarta-feira a balada sertaneja com
a excelente dupla Jean Carlos & Mafra.

Imperdível. Elas free até 23h.

Moa Gonçalves

BEIJlS
GabrieUe
Radowilz
e Carolina

WiHkwski,
no encontro

promovido por
Tânia Cotrim e

Gisele Tavares

NIVER
Gabriela

Il.uhné mais

festejada
aniversariante

de hoje.
Parabéns!

SEGUROS
GARCIA

CORReTORA

47 3371·1788

• Quem recebe coro de
parabéns nesta quarta
feira é o boa gente
Rogério Blank. Cheers!

• Na quinta-feira,
.

dia 16, vai rolar a
tradicional "Garage".

• A Cia. da Saúde

também vai prestigiar
dia 31 de março,
na Fuel Living, da
40 Macarronada -

Beneficente do Moa.

• No sábado, dia 18, �

no Scondidinho Bar,
omeu amigo Moisa,
agita a sua 10 Feijoada
àBrasileira de 2012.

• Seja voluntário, doe
sangue!

• Com essa, fui!

www.lrnovetscepltal.net
473il70.2900

moagoncalves@netuno.com.br

MAURICIO HERMANN

FELIZ Edir Sasse,
durante encontro social

Dica de quarta-Ieira
Çonferir o happy hour da London Pub

Onde comer bem em Jaraguá
No Restaurante do Parque Malwee. A melhor comida
alemã do sul do mundo.

Pensando bem
"A vida é curta demais para eu tentar agradar cada idiota,
que pensa que .sabe, como eu deveria agir."

LINDA Juliana Zipf
conferindo a TheWav

MAURICIO HERMANN

SORRIMO· Toda bonitona

SJtelsya Splitter, abre
sorriso�a a coluna
desta quarta.feira

Quando todos
estão contra
você quer
dizer que.
você está

absolutamente

errado. ou
absolutamente

certo.

ALBERT
CUINON

Folocódromo
Sabe aquele "guapo' que
é midiãtíco, recruta da

política, deslumbrado,
prepotente e que anda
fazendo aulinhas de
"teatro" de como 'enganar
os eleitores que não
tenham empatia com ele?

Está difícil decolar, pois no
próprio local de trabalho
ele é extremamente

antipatizado. Simpatia
é nata! E o eleitor não é
besta. Já foi-o tempo em

que lugar de boneca era

dentro de caixa.

Niver da

Alzira
Não ousem esquecê-la:
Alzira Depiné, esposa do
meu camarada Joãozinho
Depiné, é a grande
aniversariante de hoje e .

vai adorar saber que foi
lembrada. Parabéns! O
meu desejo é que você e

sua linda família sejam
felizes eternamente.

Apaixonados
Juliano Janssen e Taissa
Suelen Guimarães
estão cada diamais

apaixonados. Pelicidades!

I

I
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ELYAHDRIA Sn.VA.
ESCRITORA

CRÔNICA

AQUEt.ES
QUEJA
FORAM
EMBORA

De tudo o que se pode guardar nessa vida
talvez o mais nobre e mágico seja guardar

a memória. Organizar o passado, engavetar as
ideias que descansam em berços esplêndidos
não é tarefa fácil, pois' depende de dedicação
que vai além dos olhos. Tenho admiração por
uma bela guardiã que é a Biblioteca Nacional,
provavelmente amaior guardadora da história
de todos nós. Entre todos os seus habitantes
certamente os livros são os que mantêm o

endereço na imortalidade ou enquanto durar o
cuidado que se tem com eles. Permanecem lá, em
suas casas de estantes, silenciosos, dormentes
até que venha alguém e os acordem para uma

viagem. São acompanhados por leitores vivos,
de carne e osso, e também por aqueles que já não
fazem parte deste mundo.

Outro dia, chegando para visitar meu pai,
me surpreendi com a reportagem na TV que
falava sobre os leitores invisíveis da biblioteca
nacional. Segundo os funcionários as histórias

peculiares de fantasmas frequentadores do local
vão muito além de lendas assustadoras, são
fatos reais, testemunhados. Barulhos estranhos,
vozes, sensações são relatadas por quem já ouviu,
sentiu e até viu. Certa vez, conta José Augusto,
que lá trabalha há mais de 30 anos, estavam ele,
uma moça e um rapaz em horário de expediente

. quando passou uma senhora nomeio deles. A

moça começou a-chorar na mesma hora, o rapaz
ficou pálido e José foi atrás da senhora para

saber aonde ela
ia, mas quando
esta dobrou ti
curva da estante

desapareceu. Os
dois, o rapaz e a

moça, pediram
demissão. José
também conta

que todos os

dias quando
abre a porta da

seção em que
faz seu trabalho

•.. e acreditam que os

habitantes do além

por lá circulam sim
e adorariam, como
qualquer um de

nós, encontrar em
a1guan corredor com
Machado de Assis ou
Carlos Drummond

de Anclr.lde

tem a impressão que o ambiente está lotado,
mas quando acende a luz não há ninguém. Os
imortais também se rendem a estas histórias
e acreditam que os habitantes do além por lá
circulam sim e adorariam, como qualquer" um de

nós, encontrar em algum corredor com Machado
de Assis ou com Carlos Drummond de Andrade.

Isso tudo ac.ontece lá no Rio de Janeiro,
porém, tenho certeza que também passeiam
aqui em Jaraguá, na biblioteca, aqueles que já
foram embora, que não podemos ver nem ouvir,
mas que sucumbem de saudade dos livros e

assim vem passear entre as estantes lotadas.
Não tenha medo, não fique preocupado e não
hesite em continuar indo a bibliotecas por

.

. causa dos fantasmas. Eles estão lá quietinhos,
não incomodam e só desejam, como eu e você,
apaixonados por livros que somos,
serem guardadores de palavras.

CLIQUE DO LEITOR
Envie sua foto para

contato@beatrizsasse.com.br

.
Sasha é uma poodle
de nove anos. Ela
faz pose no parque
para sair bem na

foto para edição
do Clique do leitor
desta terça-feira.
Quem envia o

registro são
Jaison e lliane

Contabilidade
Consultoria Empresarial

C1W/SC, 06S2��1fl
FToftss.'Úi-iahsmn

C0f11� elên��,

CredíbilidíldB

f·,llg:riêilChf
P.eSflVl1!':,ahfr��

Oualldade

Confiança
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NOVELAS
• AQUELE BEIJO - Globo

Regina confirma que conheceu o filho de Marus
chka e elas marcam um encontro. Gisele revela para Bri

gitte o segredo de Ticiano. Vicente descobre que Lucena
está indo embora. Maruschka quer que Odessa qesenne
um vestido para. Ashuarya, e a costureira chama Mari
sol para ajudá-Ia. Locanda insiste que não tem amante,
mas é desprezada por Felizardo. Marisol faz os últimos
ajustes no vestido de noiva de Sarita. Rubinho convida
Grace Kelly para acompanhá-lo ao casamento de seu pai

(
no Covil do Bagre, mas ela recusa. Raíssa conta para
Agenor que contratou um detetive para seguir Damiana .

Damiana não consegue pegar todo o dinheiro para pagar
Jorge e Raimu�dinha teme a reação do primo.

• A VIDA DA GENTE - Globo
Nanda conversa com Manuela. Eva se preocupa

com a demora de Ana em voltar para casa. Suzana avisa
a Renato que tentará salvar seu casamento com Cíce
ro. Nanda conta para Rodrigo sobre a discussão entre
Manuela e Ana. Manuela afirma a Iná que Ana a odeia.
Renato pede para falar com Alice. Olívia conta para Dora

que pegou o anel de Sofia e o perdeu. Rodrigo implora
que Ana desista de se casar com Lúcio.

• FINA ESTAMPA - Globo
Crô convence Celeste a deixá-lo fazer sua ma

quiagem. Dagmar fica contrariada quando Guaracy
contrata Jackelaine. Ouinzé dá instruções aos segu
ranças de Ouinzinho. Diversos clientes batem à porta
do consultório de Danielle. Teodora sugere que Danielle
enfrente os jornalistas. Pereirinha reclama dos segu
ranças de Ouinzinho. Henrique marca um encontro
com Danielle para que ela converse com Pedro Jorge.
A médica avisa aos jornalistas que fará uma coletiva de

imprensa. Joana fala para Álvaro que denunciou Tereza
Cristina à polícia. Griselda vai até sua antiga casa. Pau
lo chega à casa onde Esther está com Vitória.

• VIDAS EM JOGO - Recorel

Regina percebe que Lucas segura uma arma. Ela
. olha no porta-luvas de seu carro e pega sua pistola. Pro
tegida atrás da porta do veículo, a empresána grita para
Lucas que só vai se aproximar quando ele largar a arma.
O ex-motorista de van joga sua pistola para Regina. A em
presária se levanta e aponta a arma para Lucas. Antes que
ela consiga atirar, o ex-motorista de van saca outra arma
e os dois trocam tiros. Trêmula, Regina descarrega sua

pistola. Ela ainda tenta fugir, mas é impedida por Lucas.
Ele a coloca em sua van e vai embora. Margarida pede
a ajuda de Carlos para encontrar Elton. Dentro do carro,
Regina culpa Elton pela morte de Andrea.

• CORAÇÕES FERIDOS - SBI
Amanda não entende o que Eduardo diz e per

gunta por que eles irão dormir em quartos separados.
Gélido, Eduardo fala que precisa de sua privacidade
e também que sabe o que é melhor para os dois. Na
tentativa de entender o que se passa, Amanda diz que
precisa conversar com Eduardo, mas ele a trata. com
ignorância e sai do quarto. Roni ameaça Flávio caso ele
não arrume a quantia de dinheiro que precisa. Amanda
está em prantos no quarto, pois ela não sabe o que _

fez para Eduardo tratá-Ia mal. Amanda diz a Eduardo

que não entende o que ele quer e pergunta por que ele

desejou se casar com ela. Maria comenta 'com Janaina

que Eduardo e Amanda estão tendo uma discussão.
Amanda chama Eduardo de grosso e machista e diz

que ele conseguiu o que queria. Agressivo, Eduardo diz

para Amanda sair do mundo de faz de conta em que
vi�e. Glauco elogia a beleza de Amanda a Eduardo, que
fica enciumado. No restaurante, Aline diz a Vitor que
está disposta a fazê-lo esquecer de Amanda. Ela pede
uma chance a Vitor. Eduardo, Amanda e Glauco estão
caminhando pela fazenda. Amanda fala seu nome

completo a Glauco, que pergunta se ela conhece Olavo.
Amanda responde que Olavo é seu tio.

. (O resulmfífós capítulOS é de responsabilidade das em�ras).

ANIVERSARIANTES
15/2
Aldair (Principal Calçados)
Alida Marquardt
Aurélio Jose Rosati
Carlos Henrique Eggert
Clara A. da Silva
Daniele A. Jalenski
Edeniar Dumke

Gabriella Araújo
Guilherme Fontana
Helena M. G. Prochnow
Henrique T. Fodi
Irani Ap. Ansini
Ivete Krueger
Jackson Decker
José C. Rahn

Karolinetíos Anjos
Laion F. de Ar.aújo
Leno A. Nagel
Léo G. Ristou
Luis C. Koepp
Mairon de A. Nagel
Mara Hening
Marilda Santos

Marineusa T. da Silva
Norival Viebrantz
Ronaldo J. Limberger
Sandro Voltolini

Sérgio A. Martins
Teodoro J. de Castilho
Vanderlei Avila
William R. F. Oliveira, , ,

NÃO TENHA MEDO DO ESCURO
OVO �BLURAY

Sally Hurst (Bailee Madison), uma
criança solitária e introvertida,
acaba de chegar a Rhode Island
para morar com o pai, Alex (Guy
Pearce), e a nova namorada
dele, Kim (Katie Holmes), na
mansão do século 19 que eles
estão reformando. Enquanto
explora a ampla propriedade,
a menina descobre um porão
oculto, intocado desde o estranho

desaparecimento do construtor
da mansão um século antes.
Quando Sally, inadvertidamente,
liberta uma raça antiga e obscura
de criaturas que conspiram para
dragá-Ia para as profundezas
infinitas da misteriosa casa, ela

precisa convencerAlex e Kim que
não se trata de uma fantasia -

)
antes que o mal que espreita na

escuridão os consuma.

Sempre atualizado no conteúdo
e também na forma, o "Vade
Mecum Saraiva" - 13a edição
oferece facilidade de consulta,
mais conforto na leitura e na

- portabilidade, entre outras

vantagens que o tornaram o

preferido dos profissionais,
estudantes e concurseiros. A
7a edição, do "Vade Mecum
Compacto'" também já está,
disponível, reunindo a legislação
selecionada "essencialmente"
para a consulta básica do dia
a dia de todos aqueles que
militam na área jurídica.

I· ,111.' .lli ., II
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TIRINHAS

SoU Eu BoLA DE 1=000,

-

WILL LEITE. www.willtirando.com.br

-

-

CINEMA

o ESPIÃO QUE
SABIA DEMAIS
Baseado em best-seller do mesmo nome de John Le
Carré. No final do período da Guerra Fria, George Smiley
(Gary OIdinan), um dos veteranos membros do Circus,
divisão de elite do Serviço Secreto Inglês, é chamado para
descobrir quem é o agente duplo que trabalhou durante
anos também para os soviéticos. Todos são suspeitos, mas
como também foram altamente treinados para dissimular
e trabalhar em condições de extrema tensão, todo cuidado
é pouco. George precisa indicar o espião e não pode errar.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1

,

• Cada um tem a gêmea que merece - (leg.) -14h10, 16h,
17h50 19h40 21 h30

• Cine Breithaupt 2
• Alvin e os Esquilos 3 - (Dub.) -15h30, 17h20, 19h10
• Os Homens que não amavam as Mulheres - (leg.)
-16anos-21h

• Cine Breithaupt 3
• Viagem 2-A Ilha Misteriosa - (Dub.) -14h, 15h50, 17h40,

19�30, 21h20

BLUMENAU
• Cine Norte Shopping 1
• Viagem 2: A Ilha Misteriosa 3D - (Dub.) -livre -13h, 15h1 O,
17h20, 19h30, 21 h50

• Cine Norte Shopping 2
• O Despertar- (leg.) -14 anos-13h15, 15h35, 18h,,20h30

• Cine Norte Shopping 3
• Cada um tem a gêmea que merece - (Dub.) -10 anos-

13h30, 15h45, 17h50, 20h, 22h

• Cine Norte Shopping 4
• Filha do mal- (leg.) -14 anos -15h15, 19h45, 21h55
• Os Descendentes - (leg.) -12 anos -17h10

• Cine Norte Shopping 5
• Histórias cruzadas - (leg.) -12 anos -13h45, 16h50, 19h50

• Cine Norte Shopping 6
• Abeirado abismo-(Dub.) -12 anos-14h20, 16h40, 22h15
• Os Homens que não amavam as Mulheres - (leg.)
-16 anos -19h

• Cine Norte Shopping 7
• A Bela e a Fera 3D - (Dub.) - Uvre -12h, 14h

.�Warsh EP 1 3D - (Dub) - Uvre -16h, 18h50, 21h40

• Cine Neumarkt 1 (3D)
• A Bela e a Fera 3D - (Dub.) '" livre -13h30
• S1arWrulih Ep. 1-Aamea;a fmtasmá 3D - (Dub.) - livre -15h30
• StarWarsh Ep.1-Aameaçafantasma3D- (Leg.) -livre-
18h30, 211i30
• Cine Neumarkt 2
• Cada um tem a gêmea que merece - (leg.) -10 anos -

14h, 16h, 18h, 20h, 22h
-

• Cine Neumarkt 3
• O Despertar- (leg.)-14 anos-14h15, 16h311, 18h45, 21h40
• Cine Neumarkt 4,
• Alvin e os esquilos 3 - (Dub.) - Livre -15h15

• Filha do mal- (leg.) -16 anos- Terror -19h45, 21h45
• Os descendentes - (leg.) -12 anos -17h15

• Cine Neumarkt 5
• À beira do abismo - (leg.) -12 anos - 21 h50
• Millennium , os homens que não amavam as mulheres -

(leg.) -16 anos -18h50
• Viagem 2 ,A ilha mlsterlosa - (Dub.) - 10 anos

- 14h45, 16h45

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Histórias cruzadas - (leg.) -10 anos - 15h, 18h, 21 h

JOINVILLE
• Cine Müeller 1
• Cada um tem a gêmea que merece - (leg.) -1 O anos

-14h, 16h, 18h, 20h, 22h
• Cine Müeller 2
• Viagem 2 , A ilha misteriosa - (Dub.) - 10 anos

-15h, 17h, 19h, 21h
• Cine Müeller 3 (3D)
• Alvin e os esquilos 3 - (Dub.) -livre -14h30, 16h30
• Millennium, os homens que não amavam as mulheres - (leg.)
-16anos -21h10

I

• Sher1ockHolmes - O jogo desombrlis- (Dub.)-14anos-18h30
• Cine Garten 1
• Cada um tem a gêmea que merece - (leg.) -1 O anos

- 14h, 16h, 1 Bh, 20h, 22h
• Cine Garten 2
• À beira do abismo - (leg.) -12 anos - 19h
• Alvin'e os esquilos 3 -(Dub.)-livre -15h, 17h
• Os descendentes- (leg.)-12 anos -21h10

• Cine Garten 3
• A dama de ferro - (leg.) Pré-estreia - 12 anos - 19h1 O
• O espião que sabia demais - (leg.) -14 anos

-13h50, 16h30, 21h40

• Cine Garten 4
• Histórias cruzadas- (leg.) -10 anos -15h15, 1Bh15, 21h15

• Cine Garten 5
• Filha do mal- (leg.) -16 anosTerror-16h45, 21h20
• Sherlock Holmes - o jogo de sombras --(leg.) -14 anos

-14h10,1Bh40
• Cine Garten 6 (3D)
• A bela e a fera 3D - (Dub.) - livre -13h30
• StarWarsh Ep. 1 - A ameaça fantasma 3D - (Dub.) -livre -

15h30
• StarWarsh Ep. 1-Aameaça fantasma 3D - (Leg.) -livre-
18h30,2�h30, .. ,. "_,,,, C'_'H � 0_' .,

Benício será Tulão
em Avenida Brasil

- Dos campos de batalha para os campos
de futebol. Após viver o capitãoWilson
em mais uma temporada da série Força
Tarefa, em 2011, Murilo Benício está de
volta à televisão para interpretar o jogador
Tufão, um artilheiro do Flamengo. O ator

está no elenco de Avenida Brasil, próxima
novela das nove da Rede Globo, que tem
estreia prevista para março.

Luan Santana

prepara novo álbum
o cantor sertanejo Luan Santana começou
2012 com a agenda lotada de shows. Mesmo
assim, ele conseguiu encaixar um espaço no

cronograma para gravar seu quinto disco.
Com uma pequena pausa de sua turnê de

shows, o próximo compromisso é no dia 17

em Brusque, ele correu para finalizar o novo
álbum que deve ser lançado emmarço e

que trará composições próprias e de autores

consagrados. Uma das faixas será "Nega".

Substitutos de

··TheWalking Dead··
tem novos episódios
Depois de muita espera, os fãs do
seriado de zumbis vão finalmente
saber como continua a história dos
sobreviventes. Depois do chocante

episódio sete, que marcou a pausa da

temporada, o que ser espera é uma

grande quantidade de ação e problemas
para os sobreviventes, que finalmente
perceberão que não há lugar seguro. A
série é exibida no Brasil pelo canal Fox.

'Balinha na Band
Com a saída do comediante Rafinha Bastos
da Band, o apresentador daMTVCazé

Peçanha(D) vai sermais um reforço para o
programa ''A Liga". Até então, a substituição
seria feita apenas pelo cantor Lobão, mas
segundo informações, Cazé que continua na
MTV onde terá um programa novo, também
fechou contrato com a Band. Aliás, ele já
teria começado a gravar as reportagens para
''A Liga". O programa volta emmarço.

Casseta & Planeta Filme comWhitney
reestreia em abril Houst�n ganha data
Casseta&Planeta (Globo) reformulado, com
previsão de estreia em abril, deixarámuitas
das antigas piadas no passado. O programa
não terámais as "OrganizaçõesTabajara"
nem o bordão "seus problemas acabaram".
Os humoristas também aparecerãomenos
caracterizados como personagens e investirão
na interatívídade com o público. O nome do

programa será Casseta& Planeta,Vai Fundo.

"Sparkle', último filme deWhitneyHouston,
já estava finalizado e ainda não-havia
conseguido garantir sua distribuição. Mas
como há todo um lado necrófilo no show
business, agora que a cantoramorreu, o

filme vai estrear em agosto. Trata-se de uma
refilmagem cujo original foi coescrito por
Ioel Schumacher e acompanha um trio vocal

enquanto conquista sucesso de público.

Hoje, o dia promete ser animado. Aproveite para expandir
seus horizontes no setor profissional e iniciar novos estudos.
A alegria também estará presente em seus relacionamentos.

TOURO

Aposte mais nos compromissos que tem com pessoas
importantes. Poderá até ampliar suas chances de se destacar
no trabalho. No campo afetivo, muita paixão e sexualidade.

GÊMEOS
Excelente momento para dinamizar seu trabalho. Aproveite o

dia para ir à academia, praticar esportes ou atividades físicas.
No setor afetivo, saia mais, passeie e dMrta·se com seu par.

cANcER
No trabalho, o dia é favorável para delegar tarefas
rotineiras, assim conseguirá manter seu foco em atividades

estratégicas. No amor, você vai contagiar sua càra-metade.

LEÃo
No serviço, mostre toda a sua capacidade e encontre

prazer ao realizar tareias criativas. Paixão ardente,
especialmente para quem já vive uma relação estável.

VIRGEM

Dedique este dia à organização de suas pendências, sejam
.

elas do trabalho óu do seu lar. Também não permita que
fofocas interfiram no seu relacionamento afetivo.

UBRA
O bom humor vai prevalecer! Dia propicio para fazer viagens
curtas, estudos e leituras. Para manter o clima de paz, evite

impor suas vontades. No romance, há promessa de alegria.

ESCORPIÃO
Alguns atrasos poderão atrapalhar sua vida, porém não deixe
suas energias diminuírem. Os desafios no trabalho vão exigir
dedicação. No setor afetivo, muita sinIDnia com a pessoa amada

SAGITÁRIO
Se trabalha com o universo feminino, não poderá reclamar
da sorte. Terá habilidade para criar coisas bonitas e

originais. Boas vibrações na área sentimental.

CAPRICÓRNIO
Manter a discrição é essencial para trazer a harmonia
para o lar. Aposte em sua capacidade de unir as pessoas e,
mostre o seu entusiasmo pelo par.

AQUÁRIO
É melhor terminar uma tarefa antes de assumir uma nova.

Entre os amigos, mostre sua criatividade. A dois, o seu desejo
de liberdade pode atrapalhar seu relacionamento afetivo.

PEIXES

Hoje, você conseguirá se expressar de maneira convincente.
-

Se está em busca de um amor, conheça pessoas novas.
Se já tem um par, cautela com sua possessividade.
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6. Divida as despesas - se re

úna com amigos e divida
as despesas; o Carnaval é uma
festa que émuitomelhor emais
barata quando a compartilha
mos;

7. Gaste menos - limitar as

bebidas alcoólicas evita res
saca e gastos, pois este é o item
com que as pessoais mais gas-

.

tam e normalmente perdem o

limite;

8. Dinheiro
- evite levar para

as festas grandes quantias
de dinheiro, cartões e objetos
de valor. No meio da folia você

poderá perder os documentos
'ou mesmo ser furtado. O pouco
que levar ponha em locais de

confiança;

9. Use a criatividade - se es

tiver sem dinheiro e quiser
se fantasiar, busque usar a ima
ginação, economizando neste

item. Reciclar é uma ótima pe
dida;

1 Ü·-Evite dívidas - evite fa
zer dívidas por causa de

Carnaval; quatro dias de festa
não podem se refletir em mui
tos meses de dívidas.

TURISMO

I

Confira dicas para aproveitar oferiado de Carnaval
tranquilo esem prejudicar o orçamento

Boa parte, dos problemas financeiros pessoais
está ligada àmá gestão do orçamento em mo

mentos de festividades, como férias, fim de-ano e

feriados como o Carnaval. Assim, para aproveitar
essa data (e os outros feriadões que estão por vir)
e evitar uma "ressaca" no seu bolso, vale a pena
observar algumas dicas. A re

comendação dos especialistas
gira em tomo de duas atitudes
fundamentais: planejamento e

organização. Comprar por im
pulso e não observar seu orça
mento mensal possivelmente
vai comprometer sua vida fi
nanceira.

É muito comum, nessa

época do ano, as pessoas fa-

zerem dívidas que não conseguem liquidar e que
comprometem o crédito por um bom tempo. Por
isso, é fundamental o planejamento financeiro
para conseguir se divertir, sem prejudicar o seu or-

.

çamento mensal.
'

Durante o Carnaval (e outras folgas), portanto,
apesar de ser ummomento de
descanso e lazer, não se deve
descuidar da gestão dos gas
tos. Caso contrário, quando
você retornar da viagem, terá
muitos problemas para li
dar. Utilize o crédito de forma
consciente, antecipe sonhos
e evite pesadelos. Tudo é uma

questão de planejamento e or

ganização.

Abertura de Vaga para Contratação
Vagas pam ambos as sexos

Servente
01 (uma)

Segunda a sexta, Sh30min/dla (manhã e tarde, das 6h às 16"30)
Jaraguá do Sul

R$ 822,00 por mês
·Conhecimentos: procedimentos de limpeza e de copa.

"'Escolaridade: preferencialmente ensino fundamental completo.
1. Análise Corrlcular - critérios: escolaridade e experiências na área;

2. Ditado e prova prática;
3, Entrevista IndividuaI.'

Preencher ficha de in5crição ou levar currículo no Senac, de Jilraguá do Sul (Endereço: Rua do� Imigrantes, "11410,
.

Vila Rau. Fone: 3275-S4(0), das 81'1 H 221'1, até o dia 20/02/2012.
M demal§Jnf_��&{jPf_�IWO� §(ir�tí� OOMm "fr"ooltleeo-"OOWWWWMMDM.bf•

.

�réooO" SfNAC poderá h<l"e, llpf(We1WmlInk> 00 carnlídaW:li�� iIMiJW_�<Ii' lInkflOf, no pf#W d# 1!l� 24�I ({I§p!!lWrn'I
!1lMdgm�ia;r6�..

Siga algumas dicas para
retornar de viagem com

as finanças em ordem

1. Dentro do orçamento - es

colha um local de acordo
com suas reais condições fi
nanceiras; não adianta querer
esbanjar em um evento fora de
sua realidade e depois ter de
arcar com dívidas;

2. Planejando as festas - leve

para as noites apenas um li
mite de dinheiro contado, pois,
no impulso, sempre se gasta
mais da que pode;

3. Organizando eventos - or

ganize eventos pré-bailes e

festas em casas de amigos ou

em sua própria casa, economi
zando assim no consumo de
comes e bebes;

4. Cuidado com os excessos"

se for beber, pegue um táxi
ou deixe que um amigo que
não beba dirija; evite os riscos e

custos de multas e acidentes. A
saúde.deve ser a prioridade;

5. Esteja pronto para impre
vistos - reserve sempre 20%

a mais do que gastará para
imprevistos. Esta reserva pro
porcionará inais tranquilidade,
mas só deverá ser gasta em últi
ma necessidade;
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��u�����t ���r� �����Opj;,�u�� �LfJ�,��g)��rdelOof?/lg���oÇ�c�ÚbiU����a�e��d�S��������gàe·�i���� Faça revi50'"es em seu veícu lo regu Iarmente"partir de R$ 31.990,00 com frete incluso. Peugeot 207 Passion XR lAL Flex, 4 portas, pintura sólida, anal
modelo 11/12, preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 37.590,00, frete incluso ou em oté .

60 vezes de RS 549,00 com taxa de ',090/0 Q.m e 41% de entrada. A taxo de ',09 % o.m. é válida para toda linha 207 independente dó versão; entrada a partir de 40% para 207 HB,SW e Escapade e 41°/0 para Linha
Passion do valor do bem e prazo em até 60 meses. Peugeot 307 HB Presence 1.6L 16V Flex, 5 portas, pintura sólido, ano/modelo 11/12. Preço público sugerido para venda à visto a partir de R$ 46.289,35, frete
incluso. Estoque Nacional dos Concessionáriqs Peugeot: Peugeot 207 HB XR l.4L Flex, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12 - 30 unidades; Peugeot 207 Passion XR l.4L FLex, 4 portos, pintura sólida, ano/
modelo 11/12 - 20 unidades; Peugeot 307 HB Presence 1.6L 16V Flex, 5 portas, pintura sólido, ano/modelo 11/12 - 20 unidades. Consulte os preços das revisões com preço fixo para toda a Linha Peugeot. Prazo de
vtqênctc da oferta paro pedidos firmes fechodos: entre 04/91�2912 e 29/02/2012 ou...enquan__to. durarem os e.stoques. P�ugeot Hoqqorx-Line pinturusólido, fre�e incluso, 11/12, a portir de R� 29.990}?0 com:3
unidades em estoque, venda direto de fabnca poro pessoa /undlca. Peugeot 408 Allure Mecônlco, 11/12, Freios ABS e Air-Bcq, Ar-condiCionado, Dlreçôo Hldróullcc, Vidros e Travas elétricos, pintura solido, frete
incluso, versões a partir de R$ 59.990,00. Para o linha 408 Allure Automática e Feline) a taxa de 0,0% 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) taxa de O,OOfc� a.m com entrado de 55% do valor do bem e prazo em até 12 meses. Não cumulativo para outros promoções. Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de
Concessionários Peugeot participantes, ligue para 0800 703 2424 ou acesse www.peuqeot.corn.br, .

.

Strasbourg
www.strosbóurg.com.br

Itajaí (4n 3344-7000
Brusque (47). 3355-4500

Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686

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

PEUGEOT
MOTION & EMOTIQN

Neste sábado] das 9h às 13h.
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Celta LS 2012_

APil$24.990
. Novo volante' Para-choque na cor do veículo

• 8rake ligh.t • Novo grafismo do painel
• Aviso sonoro de faróis ligados

\

Corsa Hatch Maxx 1.4 2012�

Entrada de R$17.290 + 60X
DE R$ 349 TAXA 1,09% A.M.

Com direção hidráulica
• Travas e Vidros Elétricos com acionamento pela chave

. Ar Quente }Iarme

APR$39.990
Compleüssimo

• Ar-condicionado' Computador de bordo' Direção hidráulica
• Air bag duplo' Som com f3luetooth, Mp3 e USB
• Travas e vidros elétricos' Piloto automático

GMAC Faça revisões em seu veículo regularme-nte CONTECOMIliO

EM TODA A RED� DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET I CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO SITE: WWW.CHEVROLET.COM.BR/OFERTAS
Celta LS 1.0, 2 portas, Flexpower, (config R9A), ano/modelo 2011/2012, com preço promocional á vista a partir de R$24.990,00. Agência Autoinforme/Molicar - Dezembro/2011. Agile LT 1.4,4
portas, EconoJlex (config R9U), ano/modelo 20'11/2012, com preço promocional à vista a partir de R$39.990,00: Corsa Hatch Maxx, 1.4,4 portas, Econo.flex (config R7C), ano/modelo 2012/2012:
Plano de financiamento com 53,73% de entrada (R$17.290,00), 60 prestações mensais de R$348,87 com taxa de juros de 1 ,09%a.m. CET:18,93%�:a. Valor tota,1 financiado: R$ 38.222,36. Ofertas
válidas para o período de 6 a 15 de fe'Vereiro de 2012 no Estado de Santa Catarina para veículos 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 veículos Chevrolet estão em conlormidadecom o PROCONVE
- Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. www.chevrolet.com.br-SAC: 08007024200. Ouvidoria GMAC - 08007226022.

,I
I
I

I
�)
•
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CITROEN C4 e;L)U.6 Flex 2012

[S_])®Rill'I�IID:tXQE IDE VERDADE

TAXADEQ% em

JUROS afl. 24x
• FREIOS ABS • AIR-BAG DUPLO

• RODAS DE LIGA LEVE16"
• PAINEL DIGITAL COM

COMPUTADOR DE BORDO
.'

• FARÓiS DE NEBLINA

• AR-CONDICIONADO
• CD!MP3 PLAVER COM

COMANDO NO VOLANTE

.

• VOLANTE COM COMANDOS'

CENTRAIS FIXOS E MUITO MAIS!

CITROEN C4 PAL.LA$fGLX2.0 Flex 2012

SEDÃ DE VERDADE

TAXADEQ% @Wl

JUROS afl. 241x
• MOTOR2.0 16VCOM 151êV
• RODAS DE LIGA LEVE16" • PRI:IOS ABS + EBD

• AR-CONDICIONADO DIGITAL' AIR-BAG DUPLO
• FARÓiS DE NEBLINA' pAINEL DIGITAL

COM COMPUTADOR DE BORDO

• SENSOR DE CHUVA E LUMINOSIDADE
• PORTA-MALAS COM CAPACIDADE PARA

·

580 LITROS E MUITO MAIS!

CITROEN C4 PICASSO �.01tíM 20]G)
EONFe>R'fe>. ôl?; VERDA[)�

• CÂMBIO AUTOMÁTICO SEQUENCIAL

COM TROCA NO VOLANTE
• 6 AIR-BAGS • FREIOS ABS + ESP

• RODAS DE LIGA LEVE 17"

• LANTERNA TRASEIRA CRVSTAL BLACK

• CD!MP3 PLAVER E MUITO MAIS!

OPERADO POR:

A PROMOÇÃO BON VOYAGE NÃO É SORTEIO. VOCÊ COMPRA UM DOS CARROS DA LINHA

C4 OU C5 E GANHA NA HORA DUAS PASSAGENS PARA UMA VIAGEM INESQUECíVEL.
CITROÊN. CARROS COMPLETOS E PROMOÇÕES IMPERDíVEIS DE VERDADE. APROVEITE.

= - -- - - - • • --

LEmonDE' JARAGUÁ DO SUl- Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 1909, Vila lalau (47) 3902-1800
FlORIANOPOllS I jOINVllLE I BLUMENAU I CRICIUMA I LAGES I ITAjAI I TUBARAO

. J' A D O R E C I T R O E N WWW.LEMONDECOM.BR

N N __ __ _ __

1
('

I
�
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CORSA 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 Walter Marguardt,
ff 1850 Bairr.o Barra do7Rio Moll1a,

Jaragu,á do Sul· se

CONSULII NDISOS

.REÇOS CO,. IROCA!

Conlalos: 3372-1,070 • 3370-4714 • 9125·200.

,
.MEGANE SEDAN 2.0 PRIVTOP DE
LINHA AUT. E COURO ANO 2009.

Vi\LOR DE R$ 44.500,00 SI TROCA

STRADA TREKING 1.4 CE ,AC
OH, RLL,FN,AQ,TE,LM, ANO

2010. R$ 33.500,00 SI TROCA

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

VALOR DE R$ 8.900,00 S/TROCA

SANTANA 1.8 COMPLETO NO GNV
ANO 2003. VALOR DE
R$17.900,OO SI TROCA
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.tI jaraguá do Sul: 473275-0808
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1346 - Baependi

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

Slumenau (Loja SR): 47 3323-7171

Joinville (Show Room): 473435-0885
Joinville: 47 3435-3595
Florianópolis: 48 3248-0777
São josé: 48 3288-0777

Power .Imports
'WWW,pOW@fimporc§icom,b�'h-rU

Preços válidos até 29/02/12 ou término do estoque, o Que ocorrer primeiro. Valor a partir de RS 68.400,00 à vista para (erato cód. E283.12. 11/12.
Ou simulação de ffnanciamento pelo Banco Safra através de coe com entrada de RS 34.200,00 (50%) à vista mais 36 parcelas de RS 1.186,00. Taxa de juros
0,99% a.m. IOF incluso. TA( R$1.00Q,00 não incluso. Estoque de 10 unidades para (erato cód E283.12. Frete não incluso no valor de RS 1.800,00.
Crédito suielto a aprovação. Garantia de 5 anos ou 100 mi! kHometros. o que ocorrer primeiro, para cobertura básica. Fotos ilustrativas. into

Palio Celebration
Fire Flex 1.0

Punto Essence 1.6 22.800,00
2007 - 4 portas - Vermelho - Vidros Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro e Aquecimento.

'c 43.500,00-

43.500,00

Ecosport XIt
Freestyle 1.62012 - Branco - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, travas'e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de liga
Leve, Faróis de Neblina, Cd Player Mp3, Computador de Bordo.

2009 - Bege - Ar-condicionacjo, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, Faróis de Neblina, Cd Player.207 Hatch Xs 1.6

Automático

34.000,00 C3 Glx 1.4

27·500�00
2009 - Preto - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros, Travas
e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, Farois de Neblina, Cd Player, Freios ABS, Câmbio Automático.

2008 - Bordo - Ar-condicionado, Direção Elétrica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Bancos em

Couro, Cd PlayerMp3.

rança sa vidas.

Fluence

Dynamique 2.0

73.000,00
2011 - Prata - Ar-condicionado Digital; Direção Elétrica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis
de Neblina, Cd Player Mp3, Computador de Bordo, Bancos em Couro,
Câr,nbio Automático, 6 Air Bag

.

s, Freios Abs.

Fit Lx-11.4 AT

49.000,00
2009 - Cinza - Ar-éondicioando, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, Cd PlayerMp3, Air Bag Duplo, Freios Abs.

Carros Nacionais e Importados. Novos e Semi-novos'Revisados II AaU irO I
Rua Angelo Schio�het. 80 Centro

Visite nosso site:www.mauroveiculos.com.brIVI�1�r���:·J��2ur��473275.1132
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CITROEN

,., ,
,

BALCAO NEGOCIOS
DOA·SE
• ACEITO doação de uma centrifuga. Tr:
8493-3438

• FILHOTES de gato. Tr: 3276-0340

• CACHORRO raça boxe r, macho, de
aproximadamente 01 ano. Tr: 9919-
2412

PROCURA·SE
• PROCURO balconista para farmácia
Famnia. 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 pedreiro. Tr: 8493-
3438 com Kelvin

• TRABALHO como serviço de poda e cortes

de árvores. Tr: 9158-0019

• 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 Deodoro 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

mecãnico 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

cõmoda. 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:
33791562/9997-2597

• Procuro emprego-de Diarista. Tr: 9178-1437

• 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.
• Compro cisne preto. Tr: 3273-2347.

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

• TORNO E GUILHOTINA, interessados falar com
Cristiano 9918-6757

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

VENDE·SE
• 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. Valor a combinar. Tr:
9656-1232

• VIOLÃO novo na caixa e uma capa cor preta.
Valor a combinar. Tr: 9656-1232

• EQUIPAMENTOS RECREAÇÃO: cama Elástica,
Piscina de Bolinhas, Puja-Pula Castelo,
Tobogã, Chute ao Gol, Mesa de Ping-Pong,
camarim de Pintura Facial, Material para
Pintura em Guache e demais acessórios.

R$ 25.000,00 em 10 x de R$2.5oo,00 ou a

vista R$22.5oo,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.

• Procura-se Empreendedores.WWW.HLOM.NEr/
VENCI

• Vendo filhotes de Labrador. Tr: 9958-0439

ou 3376-3875 após as 19 horas.

• Som automotivo, DVD retratil ploneer 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 CONDICIONADOS 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-

9101GLORIA

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

• Vendo marrequinha exótica, coelhos e
Pincher. Tr: 3273-2347

APA TAMENTO
·APARTAMENTO c/ 67 m2 de área
interna - 2 quartos no Bairro Vila Rau,

R$ 115.000,00 se aceita financi. Tr:

9104-8600

• APARTAMENTO c/ suíte + 1 quarto, sacada

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

• Prédio, Estrada Nova, 3 apartamentos e 1

kitinete nos fundos.Preço a Combinar. TR
9987-3576.

• Apl76m2 privativo na Vila Lenzi 3 quartos
mobiliado R$145.000,00.Tel 9918-9996
8443-3633

• 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 m2,
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.
Tel: 9918-9996 ou 8443-3633

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(01)

• 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 10.0oom2, 3 lagoas de peixe,
casa para chacreiro,e casa mista de 108 m2

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

• CHÁCARA 50.000 m2 com cachoeira,
nascente e á 800 m do asfalto. R$
110.000,00. Tr: 3376-0726

• Sftio Rancho Bom Schroeder, casa alvenaria
170m2, lagoas, ranchos plano 8mil.m2 total
35mil.m2 R$310mil aceita casa ou terreno

até R$150mil. 3054-1696 Ivan

SALA COMERCIAL
• ALUGO Sala Comercial 60 m2 no centro de

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

• VENDO uma lanchonete no alto da Serra em

Pomerode. Valor a combinar. 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 mt2 c/ estacionamento. Tratar no
horário comercial. 3375- 1004

• Vende-se loja de papelaria e presentes
em Guaramirim no bairro Avaí. ótima
localização. Contatos: 3373-4766 ou

99489798

LOCAÇÃO
·ALUGQ apartamentos com 1 e 2

quartos na Rua .Max Wilhelm 837,
prédio azul. Tr: 3371-6021

• ALUGO sala comercial no centro de
Guaramirim com 60 m2. Valor a
combinar. Tr: 3373-2847

·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.

Tr: 8826-2565

• Aluga-se quarto/ kitinete na R:Prefeito
Waldemar Grubba,1532.Tr: 3275-
1185/9912-6200

• Aluga-se quitinetes no Centro, Vila
Lenzi e Vila Nova com '12, 3 quartos
e Casa na Vila nova. Tr: 3371-

9311/8809-8185(vivo) Com Evonete/
Alberto.

TERRENO
• TERRENO 2.500 m2, área plana, pronto
p/ construir 4 casas. Valor a combinar. Tr:
3376-0726

TERRENO
• TERRENO no Jaraguá 84, com 1063 m2

com residência de madeira. R$ 75.000,00
(negociar). Tr: 3376-1683/8439-9541

• 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 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$: 110.000,00. Tr 9114-8093 /3273-
1546 c/ Arcino.

• VENDO Reflorestamento de eucalipto com
11 anos, já possui madeira quadrada, área
toda plana de 50.000 m2, próximo de Rio do

Sul, valor a combinar, fone 47 3328-3560.

FORD
• VERONA 1.81 GLX,.ano 1995, azulmarinho, com
ar, OH, faróis de Milha e Cibié, travas e vidros. R$
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 semi-novo. Tr: 3371-6968

PEUGEOT
• PEUGEOT 206 SW Escapade 2007, revisado.

R$ 26.500,00. Tr: 9163-7000 ou à noite

9102-6975.

• Peugeot 206, 1.0 16v, gas. 2005, vermelho,
Ar cond., vidro/trava elétr. , manual, 02 chaves,

insufilm, MP3, R$ 16.900,00, (47) 3371-1634

RENAUT
• Vende - se Megane 2007 2.0

automático/completo. R$ 31.000,00. Tr:
9918-0000

• Renault clio hatch authentique 2004 4

portas vermelho, alarme', trava, vidros
eletricos, ar quente, des. traseiro.
entrada 6mil+financiamento, aceitamoto
como entrada. 9132-7771

• Renault Clio Expression 1.0 - 16 válvulas,
Ano/Modelo 2004, COMPLETO (Ar Cond,
Dir Hidr, V.Eletr, Travas Eletr, Air-Bags
(Motorista e passageiro, Insulfilm) em
perfeito estado de Conservação.H'Và
2012 pago. R$ 17.000,00 sem troca.

Contato com Rosana / Eduardo Fone:

(47)3370-7014.

VOLKSWAGEN
• Gol Gr5 1.0, cor prata, 4 portas com
25.000,00km. R$: 25.500,00 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.Ó
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.

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

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

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

• CHEVETTE ano 1988, modelo 1989, álcool,
1:6. Valor a combinar. Tr: 9631-9414 com
Cenildo.

FIAT
• snLOABARTH 2.4, dourado, ano2003,AirBag
duplo,ARS nas4 rodas, EDB, com ar, travas e

vidros, BC, alarme, sensorde chuva, sensorde
ré e de luz, aros 16 originais, Segundodono. R$
24.500,00. Tr: 8826-6655 comWilliam

• PALIO 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

• VENDO sem troca, pálio 2006, 1.8 HLX

completo, comp. bordo, 4p, branco, torro
por R$ 20.500,00 (tabela Rpe de 23.500),
3371-1634

MOTOCICLETAS
• BIZ 2008, c/ partida, vermelha, pneus e
corrente novos e revisada. R$ 4.300,00.Tr:
8464-2080

• FACTOR ED 2009, azul, documentada. Valor a
combinar. Tr: 9151-2805

• Vendo Moto YBR 125, 2004, bordô, único
dono, apenas 9,8ookm, original. R$
3.900,00 apenas a vista ou troco por mat.

construção. Tratar: Nilo - 3376 0977

• 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: 3371-6968

• Coro lia 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: 3273-1852 na

parte da manha.

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

• Vendo Escapade 2008 1.6 completa
abaixoda FIPE telefone de contato 47

9999-2400

• Vende-se Ford Focus Hatch GL 2006, 1.6
, 8V , gasolina, prata, ar condicionado,
direção hidráulica, vidros elétricos, travas
elétricas, alarme, pneus Yokohama e

amortecedores dianteiros novos. Todo

original. Valor R$24.600,00 . Tratar pelo
fone (47)8428-7650 c/ Douglas

• Vende-se Fax 1.6 4P preto completo, ano
2004/2005. Possui ar-condicionado,
vidros elétricos nas 4 portas, trava, alarme, • Vende-se 2 fuscas ano 68 e 70.Tel: 9654-

direção hidráulica, retrovisores elétricos, 2206
farol de neblina, roda de' liga leve 15',

• VENDO 02 trailer da marca Turiscartodos os itens são originais de fábrica. .

Carro bem conservado. Valor: R$ 24.900. Eldorado (04 janelas), um 1990 por R$

Tratar com Thiago, Fone: 91725331 ou 9 mil e outro 1999 por R$ 13mil. estudo

32761265
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A oporunidade
gue voce procura
está aqui.

AÇOUGUEIRO - Não é necessária experiência na função
(URGENTE). .

ASSISTENTE TECMICO - Necessário ensino médio com

pleto.
ATENDENTE DE AÇOUGUE - Vagas para diversos bairros.
AUXILIAR DE MOTORISTA - Disponibilidade para atuar
em Nereu Ramos (URGENTE).
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS - Para Jaraguá do Sul e
Guaramirim (URGENTE).
ELETRICISTA - Necessário curso NR10.
ESTOQUISTA - Disponibilidade para atuar em Nereu Ra
mos (URGENTE).
MECANICO - Manutenção predial e de equipamentos.
OPERADOR DE CAIXA - Vagas para diversos bairros. Ne
cessário ensino médio completo.
OPERADOR DE ESTACIONAMENTO - Para atuar em Gua
ramirim.
PADEIRO - Não é necessária experiência na função.
REPOSITOR - Para atuar com reposição de mercadorias.
SUPERVISOR DE DEPOSITO - Desejável curso em Admi
nistração/Logística completo ou cursando.
TEFEFONISTA - Para atuar em Jaraguá do sul. Necessário
ensino médio completo.
TELEVENDAS - Necessário ensino médio completo e vi
vência com vendas (URGENTE).
VENDEDOR INTERNO - Vagas para diversos bairros em

Jaraguá do Sul.
VENDEDOR EXTERNO - Para atuar com representação de
máquinas e equipamentos.
VIGILANTE - Necessário curso em dia.

BACK RH em parceria com o Grupo Breilhaupt está selecio
nando Pessoas com Deficiência (peD).

S BREITHAUPT
AUXILIAR DE CORTE - Desejável vivência na função (Indústria
têxtil) .

AUXILIAR DE COZINHA - Desejável vivência na função. Para atu
ar em Três Rios do Norte.
AUXILIAR DE EXPEDiÇÃO - Necessário vivência na função.
AUXILIAR DE GARÇOM - Necessário disponibilidade para atuar

nos finais de semana.

AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS - Para atuar com jardinagem
e limpeza de pátio.
AUXILIAR DE LIMPEZA - Limpeza em geral. Para atuar em Três
Rios do Norte.
AUXILIAR DE TINTURARIA - Necessário vivência na função.
COLCHOEIRO - Desejável vivência na função.
COSTUREIRA - Desejável vivência na função.
ooBRADEIRA/REVISORA - Para atuar na revisão de peças.
ENCARREGADO (ESTAMPARIA) - Desejável vivência na função.
Para atuar em Gorupá.
ESTOFADOR - Desejável vivência na função.
EXPEDIÇÃO - Desejável vivência na função.
LAMINADOR - Desejável vivência na função, para atuar em Gorupá.
OPERADOR DE CALDEIRA - Desejável vivência na função.
OPERADOR DE FELPADEIRA - Não é necessário vivência na função.
OPERADOR DE PRODUÇÃO - Para atuar com carga e descarga
no bairro Jaraguá Esquerdo.
OPERADOR ESTAMPARIA AMOSTRA - Necessário 10 grau com

pleto. Desejável experiência em estamparia manual. Disponibili
dade para atuar em 1° turno.
PEDREIRO - Desejável vivência na função. Para atuar no Bairro
Vieiras (trabalho temporário).
PINTOR INDUSTRIAL - Desejável vivência com pintura de pistola.
PINTOR INDUSTRIAL - Desejável vivência na função.

PRENSISTA - Não é necessário vivência na função.
SERVENTE DE LIMPEZA - Para aluar em diversos bairros de Ja

raguá do Sul, ambos os sexos.
SERVENTE DE PEDREIRO - Desejável vivência na função. Para
atuar no Bairro Vieiras (temporário).
TORNEIRO MECÂNICO - Desejável vivência na função.

ANALISTA DE ENCAIXE - Vivência no ramo de modelagem têx

til, conhecimento com sistema Audaces.
ANALISTA DE ENGENHARIA DE PRODUTO: Necessário ensino

superior completo. Desejável experiência na função. Para atuar
na avaliação e desenvolvimento de materiais, tecidos e avia

mentos, bem como análise da qualidade dos mesmos.

AUXILIAR DE LABORATÓRIO - Desejável curso técnico lêxtil

completo ou em andamento e vivência na função.
AUXILIAR DE INSTALAÇÃO - Necessário conhecimento em in
formática básico. Para fazer back up de filmes/infrações nos

radares eletrônicos.
DESENHISTA! DESIGNER GRÁFICO TÊXTIL - Desejável experi
ência em Gorei Draw, lIIustrator e Photoshop. Desejável experi
ência no ramo têxtil e experiência com estampas
ENGENHEIRO CIVIL - Necessário superior completo. Desejável
vivência na funcão.
MECÂNICO DE MANUTENÇÂO - Desejável vivência no ramo têxtil.
MECÂNICO D� MANUTENÇÃO - Desejável vivência na função.
MONTADOR MECÂNICO AUTOMOTllio - Para atuar com ba

lanceamento, geometria, montagem de peças de automóveis e

borracharia.
PCP - Desejável vivência no ramo têxtil.
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÂo - Necessário formação técnica
em refrigeração. Desejável vivência na função.

Confira a listagem completa de vagas e se cadastre:

www.backflh.com.br

(47) 3376-9700
Arthur Muller - 78

Centro I Jaraguá do Sul I SC

Vagas para ambos os sexos.

ASSISTENTE DE COMÉRCIO EXTERIOR - Desejável curso su

perior e vivência na área de importação.
ATENDENTE - Desejável ensino'médio completo, disponibilida
de para atuar de segunda a sábado.

CoMPRADOR(A) DE OUTSOURCING: Necessário ensino supe
rior completo ou cursando e habilidade em inglês e Excel inter
mediário. Disponibilidade para realizar viagens.
ENCARREGADO DE SETOR - Vivência com liderança no ramo

têxtil.
MÉDICO DO TRABALHO - Para atuar em empresa do ramo têxtil
e cllnica de medicina do trabalho.
RECEPCIONISTA - Desejável vivência na função.
SECRETÁRIA EXECUTIVA - Necessário ensino médio completo.
Desejável vivência na função.

AUXILIAR DE VENDAS - Necessário estar cursando ensino su

perior. Desejável experiência na função.
ESTAGIÁRIO DE MARKETlNG - Necessário estar cursando su

perior em Administração com ênfase em marketing ou Publici
dade e Propaganda (máximo 4" fase). Desejável habilidade com

os programas Gorei Draw.:PI1otoshop e Microsoft Oflice.

8ack RH seleciona para seus clientes
as seguintes vagas: Estamos com

200 vagas em aberto.

Contratamos profissionais de todos os níveis e escolaridades para todos 00s cargos e segmentos da indústria e do comércio.

Traga seus documentos e venha realizar seu cadastro conosco. Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 12h, 13h30 às 18h.

senac

M nistéio ce

Edllt:l(:ia
III.oVE.MO I'IiDIiR"L

LOCAÇÃO'DE
IMPRESSORAS
E COPIADORAS
MP Office Jet 8SOO
Irnpressão em PB e COR,
scanner e fax, COIII ia
de 2000 páginas, valor
de R$ 100,00 mensal.

Matriz (47) 3371..7805
�
NJE PRONATEC

J

IÊintr, + P�rcelas (Financ.).
*entrega 2013

Tratar: 8800.8800

CONTRATA-SE
• PLANEJA IMÓVEIS CONTRATA

CORRETORES COM EXPERIÊNCIA. E:NTRARI
EM CONTATO ATÉ O DIA 27 DE FEVERÊIRO'

DE 2012.
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SIE A FIRE F EX
1.0 - 2011/2012
A PARTIR DE

R$ 26.690,00
Itens de série:

• Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura
• Bancos com assento anti-submariníng
• Coluna de direção articulada
com deformação programada .

• Desembaçador do vidro traseiro temporizado

• Drive by Wire (controle eletrônico da aceleração)
• Grade frontal cromada
• Pára-choques na cor do veículo
• Retrovisor interno com função dia/noite
• Vidros climatizados verdes

.

Javel
NEGÓCIO BOM DE VERDADE

Nossa, nossa,
que dehcicl
Seu carro zero
tá aqui na Javel!

"

Ruo Francisco Fischer, 100 • Centro· JorQguó do Sul - SC

(47) 3274 0100 • www.iavel.com.br
\

1- Siena Fire 1.0 Flex, 4 Portas, básico, pintura sólida, 2011/2012, à vista, sem troca, a partir de R$ 26.690,00 ou escolha um dos modelos em estoque e adicione o valor dos opcionais
presentes no veículo. Disponibilidade em estoque: duas unidades.
Esta promoção pode ser revogada sem aviso prévio, As imagens são de caráter ilustrativo. Validade: 29/02/12.

FAÇA REVISÕES EM SEU VEíCULO REGULARMENTE.
I J I J Ir 1111111'

-
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FOTOS EDUARDO MONTECINO

Iracema Pinheiro conta que participa
do camavaI jaraguaense há 24 anos

Fundação premiará
campeão com R$ 15mil

A Fundação Cultural de Iara
guá do Sulpremiará o bloco car

navalesco campeão com R$ 15

mil. O vice-campeão receberá R$
7,5 mil. O prêmio para o terceiro

lugar será de R$ 3.750. Também
terá premiação de R$1,5mil para
cada um dos 10 quesitos: porta
bandeira, samba-enredo, comis
são de frente, fantasia, alegoria
e adereços, animação, evolução,
bateria, harmonia e baianas. Cada
bloco inscrito já recebeu em torno

de R$ 7,5 mil para a confecção de
fantasias e alegorias.

No sábado passado, das 14h

às 21h, a Prefeitura organizou
o Esquenta de Carnaval Nossa

gente para os três blocos parti
cipantes deste ano, Acadêmicos
do Samba, Verde e Rosa e Em

Cima da Hora.
Para o presidente da Funda

ção Cultural de Iaraguá do Sul,
Jorge Luiz da Silva Souza, que
tem acompanhado de perto o

empenho dos carnavalescos da

cidade, o desfile carnavalesco
de 2012 será uma grata surpresa,
pela qualidade e beleza das fan
tasias. "Será maravilhoso", reite
ra, confiante.

PROGRAMAÇÃO DO
CARNAVAL DA NOSSA GENTE
• Local- Parque Municipal de Eventos
• Acesso livre
; 15 horas - Baile Municipal Infantil, com DJ Xalinho
e Cia. de Teatro Alma Livre;
• 16h às 19h - Baile Municipal da Terceira Idade;
• 20h - Desfile dos blocos carnavalescos e presença deMarcos Diniz;
• 23h - Baile com Lino s Band e Banda In Natura, além do grupo
Detonaxé. Apuração e divulgação dos blocos campeões

Ontem, oclima de making off
imperava na casa da donaAvanir

Pinheiro, a célebre dona Nina, 88
anos, que nos meses que antece
dem o carnaval cede seu espaço
para a confecção das fantasias.
A filha de dona Nina, Iracema

Pinheiro, 64 anos � dos quais 24

anos são dedicados à maior festa
brasileira - se mostrava confian
te. Para ela, os jaraguaenses que
ficarem na cidade e decidirem
conferir a performance dos car

navalescos na pista, não vão se

decepcionar. Houve uma evolu

ção de uns seis anos para cá, mas
esse ano demos uma guinada
de 180 graus", assegura. "Temos
quatro gerações da família no

Em Cima da Hora. Minha mãe já
é tataravó", revela Iracema, atual
presidente da Liga Independente
dos Blocos Carnavalescos de Ia-

Em Cima daHora
quer surpreender

II
Houve uma

evolução de uns

seis anos para
cá, mas esse

ano demos uma

guinada de
180 graus. -

IracemaPinheiro

CARNAVAL 2012

Bloco sairá com 175 componentes distribuídos
em oito alas. Samba enredo tem temas mitológicos

j
I

I
JARAGUÁ DO SUL

SÔNIAPILLON

Sim, nós. temos .carnaval em

Jaraguá do Sul! Identificada
como uma terra predominante
mente colonizada por alemães,
em que a festividade mais po
pular é a Schützenfest (Festa
dos Atiradores), a cidade-pólo
do Vale do' Itapocu a cada ano

desperta mais e mais para a Fo
lia de Momo. E é nesse clima de

empolgação que o bloco carna

valesco Em Cima da Hora, com
cerca de 175 integrantes, prome
te "fazer tremer" a avenidaWalter

Marquardt, a partir das 20h deste
sábado. Plumas, pedras, paetês,
muito colorido e brilho prome
tem encher os olhos da platéia.
O samba no pé também promete
empolgar os foliões.

raguá do Sul.
Além dos 175 foliões que pro

metem fazer bonito no desfile,
pelo menosmais 15 ficarão na re

taguarda para garantir o espetá
culo. Paulo Vítor será o mestre de
bateria. O compositor do samba
enredo "Mitologia da Alegria, Em
Cima da Hora é Show", Jorge Mu
rilo Rosa, o Mr. Jorge, sairá como
puxador. Amadrinha da bateria é
Adriana de Mattos, neta de dona

Nina, peffeccionista assumida,
que nos bastidores produziu 160

cabeças de fantasias.

pra levantar a multidão

Hoje os deuses fazem a festa
E os povos se manifestam
Banhados de alegria e de

emoção.Mistura as etnias no

balanço da magia. Que faz
bater mais forte o coração

Sou em cima da hora
E sou feliz. Vou tocar com
apolo, Isis pede bis...
Sinta a bateria que é um
trovão. E como thor martela

Bloco entrará na avenida trazendo
muitas plumas, paetês, cores e brilhos

BLOCO CARNAVALESCO EM CIMA DA HORA
Samba-enrédo 2012

Efaz tremer o chão

Em papiros escrevi. A s leis do
alcorão. Meditei e respeitei
Culturas e tradições
Já está em cima da hora
Vou declarar aqui e agora
Que o samba éminha religião
Com a proteção dos orixás
Eu canto forte
Efaço a festa do povão

Enredo:mitologia da alegria
em cima da hora é show

Composistor: JorgeMurilo
Rosa (Mr. Jorge)

Quero bater o meu tambor. ..
Pros deuses nos abençoar. O
olimpo anunciou, shiva e uênus

aprovou. Afrodite vai sambar

Ogrande hera, Dei-me a
'sabedoria do dragão. Eu quero
mergulhar nestafolia. Cantar Quero bater o tambor. ..
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RAPHAEL ROCHA LOPES.
ADVOGADO E PROFESSOR

.

PONTO DE VISTA

PORQUÊ?
Há poucos dias estava lendo

um texto simples sobre filo
sofia. A autora; Marilena Chauí,
ensinava que filosofia é a arte

de questionar, de se questionar,
de questionar o mundo. Passa
mos a filosofar quàndo busca
mos descobrir a verdade por trás
dos fatos corriqueiros do dia,
dos grandes acontecimentos da

humanidade, das atitudes que
tomamos ou das rotinas que
adotamos. Filosofamos quando
queremos descobrir "como" e

"porque".
Imediatamente minha mente

voltou-se a duas pessoas peque
ninas. Meu afilhado de quase
três anos e minha sobrinha de

pouco mais de um ano.
. Ela ainda não fala, ou fala

muito pouco. Adora gargalhar
quando todos a sua volta estão
rindo. Não tem amínima ideia do

motivo das risadas alheias, mas
quer participar, quer interagir.
Por enquanto, seu jeito é dando
suas risadas quando todos riem.
E acredito que existam poucas
coisas nomundo que possam ser

mais revigorantes para a cabeça
de um adulto, que possam ser

um passaporte de imediata saída
do mundo das preocupações do

que uma gargalhada de criança
pequena. Talvez não haja nada
melhor, divertido e revigorante
de se ouvir. Tanto que uma ins

tituição financeira aproveitou-se
(no bom sentido) para conquis
tar nossas mentes (no mau sen

tido) de um vídeo da internet de
uma criança gargalhando por-_

que o pai simplesmente rasgava
papel. Duvido que alguém não
tenha no mínimo esboçado um

sorriso com a cena!
Em breve minha sobrinha

entrará na famosa fase dos "por
quês?"

.

Ele, por sua vez, meu afilha
do, é um furacão. O que tem de,.
serelepe e ativo, tem de inteligen
te. E já está na tal fase. Acontece

alguma coisa: "Papai, por quê?".
Alguém fala algo diferente: "Ma

mãe, por quê?". E assim vai, per
guntando para avós, padrinhos,
professoras "por quê?", "por quê,
"Porque?".

É um filósofo esse meu afi
lhado. E foi uma filósofa minha
filha. Como perguntava "por
quê?"LVolta e meia continua fi
losofando. Voltando um pouco
mais na linha' do tempo percebi
que também já fui um filósofo.
Sendo mais abrangente, eureka!,
fomos todos filósofos!

Dentro dessa viagem quase fi

losófica, então me perguntei: mas
por que deixamos de filosofar?
Por que deixamos de questionar
as coisas com a avidez dos três,
quatro, cinco anos de idade? Por

que nos acomodamos tanto e pas
samos a pensar que "sempre foi
assim" ou que "não adianta fazer
nada mesmo"? Onde está aque
la nossa"desconfiança produtiva
sobre o motivo das coisas, a ra

zão dos atos, e que nos fez crescer
mentalmente na infância?

Assim, resolvi filosofar um

pouco hoje com meus caríssi
mos leitores:

DO LEITOR

Quniverso .ressoa a música da
criatividade de Deus. Cada

ato de criação na Terra está soan-
-

do uma nota, contribuindo para
uma harmoniosa sinfonia que
está sendo tocada.

Uma parte ímportánte e inte

gral da vida é aprender a viver e a
trabalhar em harmonia uns com

os outros. Podemos compreen
der que não é por acaso que nos

encontramos onde estamos, ou

que convivemos com indivíduos

especiais que representam nossa

família, amigos e todas as outras

companhias.
Também não foto acaso que

nos trouxe até suas vidas. Todas
as ligações que formamos, foram
feitas com intuito de nos ensinar

a aprender a trabalhar e a cola
borar uns com os outros para que
abençoemos uns aos outros. As

sim, poderemos comunicar amor
e sabedoria dentro dos círculos da

família, de amigos, de colaborado
res, de colegas e de vizinhos. Indi
vidual e coletivamente, estejamos
empenhados com boa-vontade a

criar sons harmoniosos, que con

tribuirão para a execução da sínfo
'nia da paz sobre a terra.

Ummodo fácil de viverharmo
niosamente é lembrarmos que há
só umaVida, avida de Deus,mani
festando-se como cadaum de nós,
individualmente.

ftIbiano José ele Jesus,
�dínico

- Por que a senhora prefeita de
Jaraguá do Sul insiste em manter

seus parentes apesar das leis locais
que proíbem o nepotismo?

- Por que alguns vereadores
fazem vistas grossas a esta situ

ação, mesmo com as decisões já
proferidas pelo TJSC?

- Por que a única empresa de

transporte urbano coletivo da ci
dade simplesmente não cumpre
os contratos firmados com a mu

nicipalidade?
- Por que nossas ruas são tão

esburacadas?
- Por que cada vez mais ve

mos menos policiais nas ruas?�
- Por que nossa polícia civil

está sempre capenga de efetivo
e equipamentos, sem que possa
desenvolver as investigações da

.

forma mais adequada?
.

- Por que o salário dos pro
fessores e dos policiais são tão
baixos?

- Por que a saúde está na UTI?
. Filosofemos, filosofemos ...
Talvez cheguemos às necessárias

re�postas ... E reflitamos sobre as

conseqüências.

Sr. Jorge Luis Caetano Fa
rias - CTPS 2908527 Serie
00020/SC

Esgotados nossos recursos

de localização e tendo em

vista encontrar-se em local
não sabido,' convidamos
o Sr. Jorge Luis Caetano
Farias portador da CTPS
2908527 serie 00020/SC, a

comparecer em nosso es

critório, a fim de retornar ao

emprego ou regularizar sua

situação perante. a empresa
dentro do prazo de 48 horas

.

a partir da publicação deste.

Aguardamos seu contato.
HINTZ COMÉRCIO E RE

PRESENTAÇÕES LTDA

ME, Rua Domingos San
son, 150 - Vila Lalau - CEP:
89256-180 - Jaraguá do Sul,
14 de Fevereiro de 2012.

COMUNICADO D� �XTRAVIO
SUL INGREDIENTES ALIMENTíCIOS, inscrito no

CNPJ sob o nO 03.509.6�7/00012-20 ,

estabelecido na Rua José Emmendoefer, 92 -

Nova Brasília, Jaraguá Do Sul, DECLARA para os

devidos fins de direito que extraviou DESCRiÇÃO
DE TODOS OS DOCUMENTOS FISCAIS DA "

EMPRESA EXTRAVIADOS. AS NOTAS FISCAIS DE
SÉRIE N° 051 ATÉ -150.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
ESTADO DE SANTA CATARINA

I ERRATA DE EDITAL TOMADA DE PREÇOS N°. 01/2012-PMS
.
PROCESSO LlCITATORIO N°. 03/2012-PMS - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
o Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento
dos interessados errata de data referente ao Edital de Tomada de Preço n", 01/2012-
PMS, para contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento
de mão de obra, materiais e equipamentos), de cercamento e paisagismo da área
externa do Espaço Educativo Infantil, Tipo C, situada a Rua Guaramirim, Bairro
Schroeder I, no município de Schroeder/SC, conforme projetos, memorial descritivo,
planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante no Instrumento

convocatório, ficando assim determinado:

Leia-se:
1.1.0s envelopes n", 01 - Habilitação, n°. 02 - Proposta Comercial, bem como os

documentos necessários para o Credenciamento, deverão ser entregues até a data e

horário abaixo determinado, a saber:

a) DEita: 23 de fevereiro de 2012.

b) Local: Prefeitura de Schroeder (SC). .

Setor de Licitações, localizado no piso térreo da Nova Sede da Prefeitura Municipal,
sito á Rua Marechal Castelo Branco n". 3201, Centro, Schroeder/SC.
c) Credenciamento e entrega dos envelopes até: ás 10h45min.

d) Abertura do processo: ás ·11h.
4.2- O recebimento dos envelopes da documentação, proposta comercial e

credenciamentos acontecerão até dia 23 de fevereiro de 2012 às 10h45, devendo os

mesmos serem protocolados, diretamente no Setor no Licitações, conforme item 1.1.
Schroeder, 13 de fevereiro de 2012.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

NILSON BYLAARDT
Prefeito Municipal

Estado de 'Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

Edital: Concorrência pi Obras e Serviços de Engenharia - 25/2012

Tipo: Menor Preco Global

Objeto: Contratação de empresa para a exeoução da obra de

pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária da
Rua Marcionilo dos Santos - Bairro Corticeira, com extensão de
899 metros, conforme contrato n.? 2011025400, entreo programa
badesc cidades e este município.
Valor Máximo Total da Obra: R$ 900.053,54 (noveoentos mil e

cinqüenta e três reais e cinqüenta e quatro centavos)
Entrega dos Envelopes: 16/3/2012 às 9h
Abertura dos Envelop�.�: 16/3/2012 às 09h10
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço
e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de sequndaà
sexta feira, das 08h às 12h e das 13h às 16h, ou pelo fone (47)"
3373-0247, ou ainda, através do site www.guaramirim.sc.gov.br
Guaramirim (se), 14/2/2012.

WEG S.A.
Companhia Aberta

CNPJ 84.429.695/0001-11

AVISO AOS ACIONISTAS- DIVIDENDOS COMPLEMENTARES
Comunicamos que o Conselho de Administração da WEG SA, em reunião realizada

hoje, deliberou declarar dividendos complementares no valor total de R$ 86.856.705,00,
correspondente a R$ 0,14 por ação, aos titulares de ações escriturais nesta data, "ad
referendum" da Assembléia Geral. A partir de 15 de fevereiro de 2012 as ações serão
negociadas "ex-dividendo complementar".O pagamento do dividendo complementar
ocorrerá a partir do dia 14 de março de 2012. Informações adicionais podem ser obtidas
no Banco Bradesco SA, Departamento de Ações e.Custódia, Cidade de Deus, Osasco
(SP), telefone (11) 3684,-9495, ou diretamente na sede da WEG S.A., Avenida Prefeito
Waldemar Grubba, n.o 3.300, CEP 89.256-900, Jaraguá do Sul (SC), telefone (47) 3276-
6973. Jaraguá do Sul, 14 de fevereiro de 2012
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[ PeloEstado ]
Farra do leite

Aimportação maciça de leite em pó de países do Mercosul
em prejuízo dos produtores rurais brasileiros foi duramen
te criticada ontem pelo presidente da Federação da Agri

cultura e Pecuária (Faesc), José Zeferino Pedrozo. Ele afirmar que
o governo deve investigar o "expressivo e suspeito" crescimento
das importações de lácteos em janeiro deste ano, conforme denun
ciado aó Ministério da Agricultura pela Câmara Setorial do Leite
da Confederação Nacional da Agricultura (CNA). Em janeiro as

importações de produtos lácteos dispararam, atingindo o equi
valente a 200 milhões de litros de leite. "Somente as importações
de leite em pó do Uruguai somaram 6.280 toneladas, volume 67%
acima das 3.750 importadas-em janeiro do ano passado", compa
rou o dirigente. Pedrozo suspeita de "triangulação", ou seja, pa
íses de fora do bloco poderiam estar utilizando o Uruguai como
escala para entrar no mercado brasileiro, aproveitando-se da ta

rifa zero no comércio dentro do Mercosul. "E uma concorrência

predatória, que desestrutura a produção nacional." O cuidado é
mesmo necessário. Afinal, o leite é o principal produto de grande
parte dos estabelecimentos rurais de Santa Catarina.

o presidente da Celeso, Antonio Cavazzoni,
vai intensificar em 2012 o trabalho que iniciou
no ano passado de apresentação da empresa ao

mercado. Hoje ele estará em São Paulo, onde
ministra palestra no BTG Pactuai CEO Confe
rence, com plateia formada por executivos das
maiores empresas brasileiras de capital aberto,
além de representantes dos mais importantes
fundos de investimento estrangeiro dos Estados
Unidos, Europa e Asia. Será a estreia da Celesc
na agenda de eventos do BTC, principal banco
de investimentos brasileiro. Para Cavazzoni,
por si só este fato já coloca a empresa num novo

patamar diante do mercado financeiro. Patamar que inclui companhias
poderosas como Petrobras, Cemig, Eletrobras, Braskem, Cal e Cielo.

" Esse dinheiro não é meu, é resultado dos impostos pagos pela
sociedade, por isso tenho um controle muito rigoroso."

Deputado Federal Jorge Boeira (PSD/SC), sobre levantamento que o apontou como o

deputado federal de Santa Catarina que mais economizou no ano passado.

Campanha eleitoral de Joinville chegou
com tudo à Assembleia. Deputado Dar
ci de Matos (PSD), que deve concorrer à

prefeitura, criticou o atual prefeito, Carlito
Merss (PT). Cobrou promessas de campa-

�

� nha não realizadas para as áreas da saúde

§ e de mobilidade urbana. Da tribuna, qua
� se apresentou um plano de governo ao

• falardo futuro da cidade.
1J
·
:o

�
·

Casa Civil por Derly Massaud, que sai

da Secretaria da Comunicação, cargo que
passará a ser ocupado por Ênio Branco,
atual presidente da SCParcerias. Massaud
e Branco já estão visitando e conversando
com suas novas equipes.

Turismo Ex-deputado José Natal foi indi
cado pelo PSDB para assumir a Secretaria
de Turismo, Cultura e Esporte no lugar
de Cesar Souza [r, que volta para a Alesc.

Nomeação era dada como certa e depen
dia apenas de uma conversa com o gover
nador no início da noite. Todas as novas

posses no Executivo estão marcadas para
o dia 27 de fevereiro.

Disputa na base Depois foi a vez do de
.;j putado Gilrnar Knaesel (PSDB) falar de
,& Marcos Tebaldi (PSDB), que sai da Se
�
B cretaria da Educação para se candidatar
� também à prefeitura de Joinville. Knae

.� seI ainda cumprimentou o ex-secretário

� da Assistência Social, Serafim Venzon

�. (PSOB) que em breve retorna ao Legisla
� tivo estadual e deve se candidatar à pre:
,

"8 feitura de Brusque.

RoyaltiesAprimeiramobilizaçãodosmu
nícípíos este ano já tem data marcada: dia
28 de fevereiro, em Brasília. Prefeitos de
todo o país vão pedir a aprovação do PLS
nº 448/11, que prevê uma partilha mais

justa dos rayalties do petróleo. A Federa

ção Catarinense de Muniápios (Fecam)
lidera a comitiva do estado. Se o projeto
for aprovado, osmuniápios receberão R$
131 milhões a mais do que recebem hoje.
Santa Catarina também passaria a ganhar
um acréscimo de R$ 52 milhões. A mobi

lização é da Confederação Nacional de

Municípios (CNM).
".: FlorianópoUs-' 15Fevll

�

� Aguardem Secretário da Casa Civil,
� Antônio Ceron (PSD), fez clima ontem
a.

Õ pelo twitter: "Já está certo, dia 28/04 será

§ um grande dia para Lages. Aguardem!".
,& A1ém da passagem do governador com
-5 liberação de recursos, deve confirmar o

� próprio nomê como pré-candidato à pre
• feitura da cidade.
.;j •

z

� Despedida Ceron será substituídQ na

Andréa Leonora (Colaborou Regina Alpini)
CENTRAL DE DIÁRIOS

[Pelo Estado) ::, Um produio CNR
peloestado®centraldediarios.com.br
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DOAÇÃO

Menino de 8 anos
precisa de sangue
Igor Viergutz passa por tratamento
de leucemia e precisa de transfusão
de sangue frequentemente
REGIÃO

LORENA TRINDADE

Com apenas 8 anos de idade,
Igor Viergutz enfrenta mais

urna fase de tratamentos contra a

Leucemia Mieloide Aguda (LMA).
Em 20 de outubro de 2010, a famí
lia de Igor, que reside em Schro

eder, descobriu a doença e logo
depois vieram os tratamentos, di
versas sessões de quimioterapia. O
pequeno já estava apenas fazendo
a manutenção e o acompanha-:

menta da doença quando em 20
de outubró de 2011, foi diagnosti
cado com omesmo quadro.A leu
cemia havia reincidido.

Igor está passando por outra

etapa de quimioterapia e
. segue

internado no Hospital Materno
Infantil Dr. Jeser Amarante Faria,
em Joinville. "Quando a doença
reincidiu, ela estava em 10%, hoje
tomou conta de 26% do organis
mo", conta a mãe Vivian Viergutz.
Segundo ela, os médicos estão

testando um novo tipo de quimio-
REPRODUçAO/TVBE

terapia no garoto. O transplante
de medula óssea, apontado como

solução para este caso, só pode
ser realizado quando não houver

resquícios da doença no organis
mo de Igor. "Ainda não fizemos
exames para saber sobre a compa
tibilidade dos familiares. Faremos
quando ele estiver nama de trans

plantes", diz.
Mas, quem quiser, pode ajudar

Igor. O menino sempre precisa de
transfusão de sangue para equili
brar o número de plaquetas. O san

gue de Igor é do tipo O - (O negati
vo), mas qualquer tipo .sanguíneo
pode ser um doador. Basta ir ao He
mosc de Iaraguá do Sul ouJoinville e

doar em nome de IgorViergutz.

Quando a doença
reincidiu, estava
em 10%, hoje
tomou conta
de26%do

organismo dele.

VIVi4mVaergutz,mãe

INTERNADO

Igorestá
passando por
maiswna etapa
de quimioterapia

,

Aguas deGuaramirim denuncia vândalo
A Águas de Guaramirim re

gistrou na manhã de ontem urn

boletim de ocorrência na delega
cia contra urn vândalo, ainda não
identificado pela Polícia Civil, que
teria arrebentado a cerca de arame
e desligado dois dos três registros
do reservatório 3, nas proxímída- .

des da Weg Química, às margens
da BR-280. O ato resultou no de
sabastecimento de 'cerca de cinco
mil usuários do bairro Corticeira,
no final da semana passada. Ini
cialmente, os funcionários da em
presa acreditaram que se tratava

de vazamento na tubulação.
A constatação de que se trata

va de boicote ao sistema de abas

tecimento, segundo o diretor de

lRe.l:urs_QS.. .Hídrícos, da Águas de

Guaramirim, José Roberto de Frei
tas, aconteceu por volta das 11h
da manhã de domingo, quando'- '

finalmente os dois registros volta-
ram a ser abertos. u As partes mais
altas do bairro voltaram a receber
a água no final da tarde", assegu
ra. O diretor da empresa garante
que essa foi a primeira vez, nos

dois anos que' atua no cargo, que
enfrentou um caso de vandalismo

. como esse. Garante que a partir de
agora o órgão passará a percorrer
os reservatórios para estudar for
mas mais eficazes de segurança.

Já os bairros Corticeitinha e

Caixa d'Água ficaram parcialmen
te sem água por causa das chuvas,
que encheram os filtros de capta
ção de terra e resíduos, e com isso

a água tratada era liberada mais
lentamente para consumo .

Outro problema apontado
pelos usuários é a dificuldade

para entrar em contato por tele
fone. Ontem os serviços de tele
fonia através do (47) 3373-5356 já
estavam normalizados.

Ainda de acordo com o diretor
'de Recursos Hídricos, José Rober
to de Freitas, aÁguas de Guarami
rim atende em média 28 mil dos
35 mil habitantes da cidade com

água tratada. A sede central, com
captação no rio Itapocuzinho, no
limite com Iaraguá do Sul, é de 28
mil litros por segundo. A empresa
também conta com captação de

poços artesianos nas localidades
de Poço Grande eVila Carolina.
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Dirce acordou às 5h para pegar o ônibus e se enconll'ar com os amigos

LAZER

Divertimento
paraalém
dos60anos
Melhór idade tem"manhã animada
em Colônia de Férias promovida
pelo Centro de Referência do Idoso

JARAGUÁ"DO SUL -

LORENA TRINDADE

/\ disposição acordou junto com

1"1226 idosos na manhã de on

tem. Todos animados em praticar
hidroginástica e jogar bingo, car
tas, dominó, entre outros jogos de
mesa. O Centro de Referência ao

Idoso (CRI), instituição ligada à
Secretaria Municipal de Assistên
cia Social, organizou a Colônia de
Férias dos Idosos 2012. O evento

ocorreu na Associação Recreativa
do Sindicato dos' Trabalhadores
nas Indústrias do Vestuário (Stiv).
Mas, a diversão não chegou ao fim,
pois amanhã a turma, todos com

mais de 60 anos, voltarão ao clube
para mais um dia de integração.

A temperatura da água convida
va a todos. Um por um, senhoras e

senhores foram se posicionando
para o início da aula de hidroginásti
ca. Alguns preferiram os jogos e ou

tros repetiam os exercícios propos
tos pelos professores fora dapiscina.
Na água, primeiro se alongaram, de
pois foram de um lado para o outro

conforme as instruções e por fim, fi
zeram a coreografia.Aprimeiramú
sica não fez tanto sucesso e alguns
até "mataram" o exercício para -se
refrescar. Já na segunda canção, "Ai
se eu te Pego", do sertanejo Michel
Teló, os idosos cantaram emunísso
no e dançaram sem parar.

Conforme a coordenadora do

CRI, Glacilda Schrarnrn, esta é a

quarta Colônia de Férias. "Eles fi
cammuito contentes quando che
ga fevereiro", diz. Ela explica que
os profissionais da Colônia são
todos funcionários do CRI. Tera

peutas ocupacionais, psicólogos,
assis.tentes sociais, professores de .

artes e de educação física ajudam
da limpeza às atividades recreati
vas. "O idoso quer ser tratado com

dignidade e respeito. Esse evento

é importante por causa da inte-

"gração", destaca. Glacilda lembra

que tudo é organizado pelo CRI
e a participação é gratuita. Além
disso, o CRI conta com a parceria
da Unimed, que faz atendimento

para aferição de pressão arterial e

orientações de saúde.

VETERANO

Tico-tico e

disposição
o aposentado Altomário
Bauer, 79 anos, optou

-

pelos jogos de mesa. "Me
esforcei demais ontem
cortando grama e senti
câimbra de noite, só por
isso não caí na água", conta.
Há 14 anos, ele participa
do grupo de idosos da

praçaÂngelo Piazera.
"Bauer conta que este é o
ano em que comemora
80. Ao ser perguntado
sobre seu estado civil, ele
emenda: "sou separado,
mas estou 'tico-tico",
diverte-se. Segundo ele, sua
pretendente não participa
de grupos de idosos.
Bauer pretende voltar na
recreação de amanhã e

aproveitar as atividades
aquáticas.

/

Despertando cedo para desfrutar
da companhia dos amigos

�
Esta é a segunda véz que Salvador
Lanza participa da Colônia de Fér�ii j

Dirce Daborda, 73 anos,
acordou às 5h, pegou um ôni
bus do Condomínio Dante Mi

nel, onde mora, até o Centro,
para participar da Colônia de
Férias. Mesmo não tendo en

trado na água; Dirce fez todos
os exercícios propostos pelos
professores e dançou anima
díssima. Ela participa do grupo
de idosos da praça Ângelo Pia-

zera há 14 anos. As diversões de
dona Dirce não se limitam ao

grupo. No ano passado saiu na

ala das baianas de um dos blo
cos jaraguaenses e, além disso,
adora namorar. "Sou viúva, mas
namoro às vezes", brinca.

Do outro "lado da piscina,
Salvador Lanza, 77 anos, curtia
os exercícios de hidroginásti-•

ca. O carioca reside em laraguã

há um ano. Em 2011, ele e sua

companheira já frenquentavam
o CRI e haviam participado da
Colônia de Férias. Lanza é viúvo
do primeiro casamento e mu

dou-se para Iaragua paramorar
pertode sua atual companhei
ra, que também participava da

Colônia, mas estava nos jogos
. de mesa. "Este grupo me agra
da. Estou gostando", diz.

Para conhecer
o Centro de
Referência do

Idoso, o telefone
para contato é (47)

3370;.7562.

Saúde
A Unimed é parceira do CRI

no evento. De acordo com a

técnica de enfermagem Cátia
Hoeft, este é o terceiro ano que
participam. Numa tenda, as

profissionais verificam a pres
são arterial, -dão orientações e

distribuem folhetos informati
vos. "Na verdade, notamos que
os idosos têm necessidade de

-

�

falar, então acabamos escutando
sobre outros problemas de saú

de", diz. Amanhã a Colônia con

tinua com os jogos de mesa e a

hidroginástica, mas desta vez em

ritmo de Carnaval; Os interessa
dos em saber mais sobre o pro
grama Centro de Referência do
Idoso devem entrar em contato

III i pelq») t�J�'Q:p,e,,47) 3370-7562.

-
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COPA BEIRA JlIO

Jogos semifinais acontecem hoje
Beira Rio enfrenta
o PQN/Fator X,
enquanto a equipe
Baumann terá pela
frente o Cruz de

.Malta/Kaíapós

JARAGUÁ DO SUL

HENRIQUE PORTO

/\ s semifinais da 1 a Copa Beira
rlRio de Futsal acontecem nes

ta quarta-feira, dia 15. Beira Rio,
Baumann, Cruz de Malta/Kaia

pós e PQN /Fator X seguem na

briga pelo título da competição
preparatória ao Torneio deVerão,
o Aberto de Futsal de Schroeder.

Primeiro colocado na Chave
A, o experiente elenco do Bei
ra Rio acumulou duas vitórias

e um empate na primeira fase.
Terá pela frente o PQN/Fator X,
segundo da Chave B, dono da
melhor defesa até aqui, com seis

gols sofridos em três jogos. A par
tida inicia às 19h30.

O segundo jogo da noite en

volve Baumann e Cruz de Malta/

Kaiapós. A Baumann foi a pri
meira colocada dá Chave B e é a

única equipe com aproveitamen-

SESIANO

Inscrições
prorrogadas
As inscrições para as

treze modalidades do

primeiro semestre dos
31 a Jogos do SESI de

Jaraguá do Sul foram

prorrogadas até
sexta-feira, dia 24. As
indústrias de Jaraguá do
Sul, Corupá, Guararnirim,
Massaranduba, Araquari'
e Schroeder podem
montar suas equipes para
disputar asmodalidades
de canastra, canoagem,
dominó, futebol de
campo, futebol sete,
futsal, general, handebol,

.

sinuca, truco, tênis
de mesa, xadrez e
caxeta - que estréia na

competição. Outras
informações com
Eron ouAnderson, no
telefone (47) 3372-9442.

Campeão jaraguaense, Kaiapós deixou a tradicional KifeI'ro pelo caminho

to de 100% na competição. Do
outro lado terá o Cruz de Malta/

Kaiapós, atual campeão de Iara
guá do Sul, que iniciou a compe
tição com derrota, mas reagiu e

chegou à semifinal.
Os jogos acontecem no giná

sio do Beira Rio Clube de Campo,
situado na rua Ângelo Schiochet,
no centro. A entrada é franca. No
local haverá completo serviço
de bar e cozinha, A decisão está
marcada para sexta-feira, dia 17.

Torneio de Verão
Um dia antes da decisão da

Copa Beira Rio acontece o con

gresso técnico do Torneio de
Verão de Schroeder. A partir das
19h30, no Centro de Múltiplo
Uso, dezesseis equipes conhe
cerão a tabela do campeonato e

decidirão aspectos técnicos da

competição.
Segundo a assessora espor

tiva Edite Hang, ainda existem

vagas para as equipes interessa
das. Porém, as inscrições encer
ram hoje. A competição aconte

ce entre os dias 24 de fevereiro e

30 de março, costumeiramente
atraindo equipes de Jaraguá do

Sul, Corupá, Guaramirim, Blu
menau, Joinville, Massarandu
ba e Schroeder.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

Enfim, basquete encontra
local para treinar

O basquete de base de Iara
guá do Sul retornou aos treinos,
com motivos para comemorar. O

principal deles é o fim da novela
chamada "Local de Treinamen
to". Depois de pular de ginásio
em ginásio e até treinar impro
visado na Arena Jaraguá no ano

passado, a modalidade festeja o

acordo firmado entre a Funda

ção Municipal de Esportes e o

Beira Rio Clube de Campo.
Agora as equipes podem trei

nar em um único local, de se

gunda a sexta-feira, das 13h30
às 18h: Os horários são divididos
entre as categorias masculinas

. - treinadas por Rafael Muller e

Milton Mateus - e femininas -

treinadas por Julio Patricio e Vi
vian Campos.

.

O feminino também come-

mora a chegada da atleta Fer
nanda Marcelino Nunes, que
chega de Tubarão para reforçar
a categoria subl7. No masculi-

Ex.Criciúma, Thomas tem passagem pelas
seleções Catarinense e Brasileira·SubiS

no a novidade é- Thomas Vata

nabe Cartier, Larangeira, com

passagem pela Seleção Brasileira
sub lõ, que também reforça a ca

tegoria subl7.
Na última semana foi reali-

.

zada em Florianópolis uma reu- .

nião técnica, que consensou pela
alteração nas idades das catego
rias dos campeonatos estaduais.
A idéia partiu da Associação Ia
raguaense de Basquetebol e foi

aprovada por 13 votos contra 7.

As primeiras competições a te

rem início serão as da categoria
infanto-juvenil (sub15), previs
tos para iniciarem no dia 2 de

março, uma sexta-feira.
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redaeao@ci'vanteesportes.eomHenrique Porto

Juventus

uando me perguntam porque aceitei o desafio de ajudar na
reconstrução do Iuuenius, digo que aceitei por causa desse cara

da ato. Esse cara que, empunhando uma mangueira, trocou uma
ensolarada manhã de sábado ao lado dafamília para lavar o muro
interno do estádioJoãoMarcatto. Esse cara que maldosamente dizem
irá perder o que tem e o que não tem nessa empreitada. Um cara de

coragem e palavra, valores esquecidos na sociedade atual. Seu nome é
Ierri Luft, o atual presidentejuventino.Acredite na reconstrução!

Preocupado
Vejo o futsal anunciando contratações, porém apenas um

patrocinador foi apresentado até aqui. Isso me preocupa e analiso três "

possibilidades: 1) existe uma garantia da entrada de novos parceiros
embreve; 2) os jogadores contratados são de baixo custo e grande
potencial; 3) de alguma forma estão usando amáquina púbica para
bancar salários.Se for esse o caso, já adianto que não concordo.

. Equipe de alto rendimento deve sermantida pela iniciativa privada. O
poder público pode e deve ajudar, mas dentro do que é legal.

Amistosos Olympya
o Olympya agendou a segunda
competição na temporada. Será
no dia 4, em LuísAlves, num
torneio de futebol de areia.
"Como não temos torneios.de
campo na região, precisamos
participar de outros para entrar
no ritmo", lamenta o técnico
Polenta. Nos bastidores, cogita-se
a possibilidade de realizar uma
Copa Norte feminina.

As equipes da região se

movimentam pensando na Copa
Norte e na Taça Pomerode. Cruz
de Malta, Vitória, Il Bordados,
Botafogo e Flamengo já realizam
amistosos.No domingo, por
exemplo, 'teve o empate em 3 a

3 entre Flamengo B Il Bordados.
Dizem que o jogo foi corrido.
Amanhã acontece um amistoso
entre Cruz deMalta e Il.

Bicicross
O Corintias Esporte Clube promove no sábado (18) a primeira
etapa da Copa Sol Paragliders de Bicicross. Será na pista do
Parque Malwee, com inicio às 13h. As inscrições açontecem
no local, a partir das 9h, ao custo de R$ 10. Simultaneamente
ao evento acontece uma reunião da Federação Catarinense da.
modalidade, para elaborar e aprovar o calendário de 2012.

Futsal
ACopa Beira Rio vem apresentando um bom nível técnico, apesar
de ser uma competição de pré-temporada. É verdade que o nível

.

caiu um pouquinho na última rodada da primeira fase, mas
)

era natural, já que envolvia equipes classificadas e eliminadas.
Acredito que trata-se de uma competição que veio para ficar.
Sei que a diretoria do clube também pensa assim.

Jaraguá
Gostei do desempenho da garotada do Iaraguá contra os Amigos
do Perdigão. Não se intimidaram diante de atletas que sabiam
o que fazer com a bola, apesar de não estarem no auge físico. O

próprio Perdigão foi comparado a outro animal, mas isso deixamos
para lá. Ficamos com sua simpatia e seu exemplo de solidariedade!

Flamengo encara o
Lanús fora de casaI

�

I Em solo argentino, técnico Joel Santana

I' aposta na experiência de Bottinelli e
c Maldonado para surpreender
�
º
�
Wf

I
I
i

I
i
i
��

i
�
f
�
5
�
i,'

,
l�

empate fora de casa, Ioel diz que
a equipe tem "compromisso mo
ral" com a vitória. "O Flamengo
não joga para O a O. Flamengo é

Flamengo, se você já ouviu falar, .

você sabe. Toda vez que vestimos
a nossa camisa, entramos para
vencer. O hino já diz isso: vencer,
vencer, vencer. Jogo de futebol
tem isso, você perde, empata ou

ganha. Não há condição de que
rer empatar um jogo durante 90

minutos", disse o treinador.
No Lanús, o técnico Gabriel

Schurrer terá os desfalques do
volante Camoranesi, que foi.

"

campeão mundial- pela seleção
italiana em 2006, e do atacante

Mario Ignacio Regueiro. Os dois
se recuperam de lesão.

.

AGÊNCIA FOLHAPRESS equipe que bateu o Nova Iguaçu
pelo Campeonato Carioca são as

entradas de Bottinelli eMaldona-

Depois de passar pelo Real
Potosí e, garantir a perma

nência na Libertadores, o Fla

mengo estreia na fase de grupos
do torneio continental hoje, no
estádio La Fortaleza, em Buenos

Aires, onde enfrenta o Lanús. A

partida começa às 22h e conclui
a primeira rodada do Grupo 2"
que conta ainda com Emelec

(EQU) e Olímpia (PAR).
'

As novidades em relação à

do nos lugares de Vagner Lave e

Luiz Antonio. Sem Lave, quê cum
pre suspensão por ter sido expulso
em 2010 contra a Universidad de
Chile, o técnico Ioel Santana deve
adiantar Ronaldinho, que jogará
ao lado de Deivid 'no ataque. Já o

meio de campo teráWillians, Mal
donado, Renato e Bottinelli.

Sobre a hipótese de jogar
mais recuado, em função da au

sência de Lave e de olho em um

ANDRÉ PORTUGAL/VIPCOMM

Mano contrariaAndres e priorizaráOlimpíada
\

o técnico Mano Menezes dis- parar o time para a Copa-20l4 declarou Mano Menezes sem re-

se que vai priorizar nos meses de e os amistosos de junho são da velar o adversário e o local do jogo.
maio e junho o trabalho com a seleção principal". "Nos meses De acordo com a programação da

seleção brasileira que disputará de maio e junho vamos dar uma CBE a seleção brasileira fará qua
os Jogos Olímpicos de Londres, prioridade maior para os atle- tro amistosos entre maio e junho:
que começam dia 27 de julho. tas sub20. No dia 9 de julho vai dia 26 encara a Dinamarca, dia 30

. Logo que assumiu o cargo na ter uma apresentação no Brasil ou 31 de maio enfrenta os Estados
CBF, em janeiro, Andes Sanchez antes de ir para Londres, onde Unidos, dia 3 pega o México e dia

afirmou q�,� ,<,l.p�i,o���<,lq�,�. '.'p��� ....�������.�� ..� .. P_��P'�!..�ç�o. fin��...._ � �l1cara_aArgentin�. _
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Carro destróimuro de residência
Ao colidir com

caminhão, Gol
perde o controle
e invade casa,
no bairro Ilha
da Figueira

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

Uma colisão entre um Gol e um
caminhão. fez com que o. mo

torista do. veículo.menor perdesse o.

controle da direção e batesse contra
o. portão e grades de uma casa, por
volta das 10h de ontem.A residência
fica na esquina entre as ruas Nossa
SenhoraAparecida e SantaClara, no.
bairro. ilha da Figueira.

Maria dePátima da Silvamora
no. local há apenas cinco. meses.
Ela conta que limpava a casa en

quanto. suas filhas, Tainá, 8 anos,
e Tamires, 2 anos, brincavam do.

jardim. "Quando. ouvi o. estron

do. saí correndo e gritando. pelas
minhas filhas, mas graças a Deus
elas estavam bem", comenta.

O muro. e as grades ficaram

completamente destruídos e o. carro.

chegou a entrar na garagemda casa.
As versões dos dois motoristas

se confrontam, De acordo. com o.

condutor do. Gol, Amo. Draeger, ele
guiavapela ruaNossa SenhoraApa
recida quando. o. caminhão. entrou

pela rua Santa Clara, à.direita do.

veículo, e não. parou, "Ele invadiu
minha preferencial, bateu na lateral
do. carro, eu girei e acabei batendo.
na grade", diz o. motorista que ale

ga que estava a 40 quilômetros por
hora no. momento do. acidente. Já
o. motorista do. caminhão, Rodrigo
da Costa Cristo, diz que havia para
do. na esquina da rua Santa Clara e,

corno não. viu ninguém, arrancou.
"O Gol estava em alta velocidade, a
mais de 60 po.r hora, e já havia pas
sado. o. caminhão.", diz.

A vizinha Marlene Pereto cor

tava a grama de seu jardim e disse
não. ter presenciado. o. momento da
colisão. "Mas ouvl o. estouro e me

lembrei que as meninas sempre
estão. brincando. na frente da casa",
afirma. Conforme a soldado Alilia
na Spfndola, não. é comum acon

tecerem acidentes naquela via. No.

entanto, serve de desvio. e tem um

movimento intenso. de caminhões.
Por mais que não. haja sinalização,
a soldado salienta a necessidade de

atenção redobrada no local.

EDUARDO MONTEClNO

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDl1l\LDE INI1MAÇÃODEPRarFSTO
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 aprotesto nesteCartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INI1MADOS
DOPRüfESTO:
Apontamento: 201546/2012 Sacado: ALIDO ÔREWS Eodereço: RUA PAUlD GIELOW 63 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89260-000 Credor. INFRASUL - INFRAESfRUTURA EEMPREENDIMENT Portador. - Es

pécie:DMI-N'Titulo: 0192951005 - Motivo: falia de pagamentoValor. R$ 244,37 - Data para pagamento:
23/02/2012-Valor total a pagarR$332,43 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 244,37 - Juros: R$1,46
Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$.28,70

Apontaroento: 201904/2012 Sacado: ANATINA CONFECCOES lTDA Eodereço: RODOVIA BR 280 KM
70GALPAOOI - JARAGUADOSUL - CEP: Credor. BOOZSERVICOS EMPRESARIAIS lTDAME Portador.
ACOPEL COMERCIO DE SUCAT Espécie:DMI- N'TItulo: 513-04 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
2.205,00 - Data para pagamento: 23/02/2012-Valortotal a pagarR$2.286,61 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 2.205,00 - Juros: R$ 5,88 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 199888/2012 Sacado: CELSO HENRIQUE CARDOSO Endereço: RUA BENJAMIN BUC
CIO 520 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP 89267-OSO Credor. ULEANDROMACHADOME Portador. - Es

pécie: DMI- N' TItulo: 062/02 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 325,00 - Data para pagamento:
.

23/02/2012-Valor total a pagarR$425,99Descrição dos valores: Valor do título: R$325,00 - Juros: R$ 0,75
Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 42,34

Apontamento: 201900/2012 Sacado: DUIECHROBOTICS lTDAME Eodereço: RUADOS IMIGRANTES
500 SAL 15 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor. MEfALURGlCAHAME IlDA Portador. - Es

pécie: DMI- N'TItulo: 011342012 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 47,52 - Data para pagamento:
23/02/2012-Valor total a pagar R$123,34 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 47,52 - Juros: R$ 0,09
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83
--------------._----------------------------;-------------------------------------------------'-------�---------------------

Apontamento: 201890/2012 Sacado: ESll\MPARlAMAISBRASIL lTDAME Endereço: RUAJOAOWIEST
JUNIOR 969 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-000Credor.WEl1TECCOML!MPE EXP lTDA Portador -

Espécie:DMI- N'TItulo: 4793.03 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$46.318,61 - Data para pagamen
to: 23/02/2012-Valor total apagarR$46.641,37Descrição dos valores: Valor do título: R$ 46.318,61- Juros:
R$ 247,03 Emolumentos:R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 201382/2012 Sacado: ISOillEHOWAITIf ME Eodereço: RUAGERMANO snuCKER406
- Jaraguá do Sul-se - CEP: 89265-100 Credor. BORRACHARIA E COM DE PNEUS PORTAIl1DAM Por
tador. - Espécie: DMI- N' TItulo: 918/3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 570,00 - Data para paga
mento: 23/02/2012-Valor total a pagarR$655,63Descrição dos valores: Valor do título: R$ 570,00 - Juros:
R$ 2,09 Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 25,64

Apontamento: 201383/2012 Sacado: JANIADEMATIE Eodereço: RUAANDREVOITOLINI771- Jaraguá
do Sul-se - CEP: 89265-700 Credor. HAOLEfEC eOM DE EQUIP E SUPRIMENTOS Portador. - Espé
cie: DMI - N' TItulo: 852360606 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 633,33 - Data para pagamento:
23/02/2012-Valor total a pagarR$922,23 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 633,33 - Juros: R$3,05
Emolumentos:R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

23,20 - Diligência: R$ 27,95

_ EDlTALDE'INTIMAÇ,\,O
REPUBUCAFEDE!ltITIVADO BRASIL - ESTADO DESANL'.. CATARINA

Novo endereço: RuaCel. Procópio Gomes deOliveira. 380-Centro - 89251-201-JARAGUADOSUL - SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

R$16,27

Apontaroento: 201905/2012 Sacado: JEFFERSON GONCALVESSANTANA Eodereço: RUABERTIIAWE
EGE 728 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-000Credor. BORRACHARIA E COM DE PNEUS PORTAIl1DA
M Portador. - Espécie: DMI- N' TItulo: 928/3 - Motivo: falta de pagaroentoValor: R$ 325,00 - Data para
pagaroento: 23/02/2012- Valor total a pagar R$404,83 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 325,00
- Juros: R$ 0,97 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$20,96

Apontamento: 199866/2012 Sacado: JENIFFERMARCEllNO RAMOS Eodereço: RUAHILDA FRlEDEL
lAFlN276- JaraguádoSul-SC- CEP: 89266-275Credor. CENTROFORMCONDLESIlDAEPP Portador.
- Espécie:DMI- N'TItulo: 29124 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 206,25 - Data para pagamento:
23/02/2012-Valor total a pagarR$303,40Descrição dos valores: Valor do título: R$ 206,25 - Juros: R$ 2,61
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$23,IO Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 201782/2012 Sacado: KAROISA lTDA Eodereço: 'RUAWAITERMARQUARDT 3050 SL 02
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-795 Credor. BANCO SOFISASA- Portador. IBM TEXllL INDUSTRIA
E COMERCI Espécie: DMI - N' TItulo: 37915-3 - Motívo: falta de pagamentoValor. R$ 3.190,44 - Data
para pagamento: 23/02/2012- Valor total a pagar R$3.272,12 Descrição dos valores: Valor do título: R$
3.190,44 - Juros: R$j3,82 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di
ligência: R$ 9,96

Apontamento: 201770/2012 Sacado: KASADESIGN COM. DEMOV. DEC.lTDA Endereço:AVGEIUUO
VARGAS 05 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000Credor.NAD\LIACRISTINARAVAZI - EPP Portador. - Espé
cie: DMI- N'Titulo: 1642-11001- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 633,44 - Data para pagaroento:
23/02/2012-Valor total a pagarR$744,90Descrição dos valores: Valor do título: R$ 633,44 - Juros: R$ 2,11
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$23,20 - Diligência: R$51,45

Apontamento: 201873/2012 Sacado: KASA DESIGNE COM. MOY.DEC. IlDA Eodereço: AV GEIUUO
VARGAS 5 SAIA I E 2 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor. INDONESIA COMERCIO DE ARfESA
NIITOS lTDA-ME Portador. - Espécie: DMI- N'TItulo: 93-A/02 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
555,63 - Data para pagaroento: 23/02/2012- Valor total a pagar R$666,47 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 555,83 - Juros: R$ 1,29 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$51,45

Apontamento: 201868/2012 Sacado: DON COM.MAIDE CONSIlTDA EPP Eodereço: RUA ALVIN
KOeH 1559 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-210 Credor. DISlRlBUIDORA DE AUMENTOS DEQUE
CH lTDA Portador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 10567756100000 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
4.158,46 - Data para pagaroento: 23/02/2012-Valor total a pagarR$4.306,97 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 4.158,46 - Juros: R$ 66,53 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,08

.

Apontamento: 201768/2012 Sacado: DON COMERCIO DE MEIl\IS lTDA Eodereço: RUA ALWlN
KOCH 1559 - Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89254-210 Credor.TRIFEM INDMECANICAlTDAEPP Portador.
- Espécie:DMI-N'TItulo: 000227 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 4.750,00 - Data para pagamen
to: 23/02/2012- Valor total a pagarR$4.647,87 Descrição dos valores: Valor do título:!l$ 4.750,00 - Juros:
R$ 20,58Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$23,IO Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apontamento: 201376/2012 Sacado:MARCIAABREU Eodereço: RUAANGELOFlDRIANl, 421- NEREU
Apontamento: 201364/2012 Sacado: JANIADEMATIE Eodereço: RUAANDREVOITOLINI77I- Jaraguá RAMOS - Jaraguá do Sul-SC - CEP 89265-746 Credon INFRASUL - INFRAESfRUTURAE EMPREENDI-
do Sul-se - CEP: 89265-700 Credor. HAOLEfEC COM DE EQUIP E SUPRIMENTOS Portador: - Espé- MENT POrtador. - Espécie: DMI- N'TItulo: 0192909005 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 227,15
cie: DMI- N' TItulo: 852360206 - Motivo: falta de pagaroentoValor. R$ 633,33. - Data para pagamento: - Data para pagaroento: 23/02/2012-ValortotaJ a pagarR$314,59 Descrição dos valores: Valor do título:
23/02/2012-Valor total a pagarR$922,23 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 833,33 - Juros: R$ 3,05 R$ 227,15 - Juros: R$ 1,59 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Emolumentos: R$'l1,60'-'Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$27,95 ." ,_ . Diligência:R$27,95
.

.

Apontaroento: 201893/2012 Sacado: JED INDUS1RIA E COMERCIO DE FO Endereço: RUA JOAQUIM
FBANCISCO DE PAULA 1961- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-710 Credor. CORDEIRO MAQ E FERR
lTDA Portador. - Bspécíe:DMI-N'Titulo: 6517 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 890,31 - Data para
pagamento: 23/02/2012- Valor total a pagar R$967,15 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 890,31
- Juros: R$ 2,67 Emolumentos: R$ 11.60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:

()l1 ,H� J. t

Apontamento: 201378/2012 Sacado: MARISETE ZANDONA Endereço: RUA ANGELO FlDRIANl, 146
- NEREU RAMOS - Iaraguádo Sul-SC - CEP: 89265-746 Credor. INFRASUL - INFRAESfRUTURA E EM
PREENDIMENT Portador. - Espécie: DMI- N'TItulo: 0192943005 - Motivo: falta de pagaroentoValor.
R$ 546,39 - Data para pagamento: 23/02/2012-Valor total a pagarR$636,06Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 546,39 - Juros: R$ 3,82 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$

"IJ� lU,l ?,I .. t I t '
. ."

Apontamento: 201374/2012 Sacado: MOISESANIUNESDASILVA Eodereço: RUAHERCIUOANACLE
TO GARCIA 80 - SANlD ANTONIO - Jaraguá do Sul-SC - eEP: 89286-270 Credor. INFRASUL - INFRA
ES1RUTURAE EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI- N'Título: 0191053006 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$139,64 - Data para pagamento: 23/02/2012-Valor total a pagarR$235,15 Descrição
dosvalores: Valordo título:'R$139,64 - Juros: R$ 0,97Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital:R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 201777/2012 Sacado: MSCALCENTERlTDA Eodereço: REMMERICHRUYSAMSAIA 04
. 214 - JARAGUÁ DO SUb-Se - CEP: 89259-350 Credor.WEBTRUsr EMPREENDIMEN1DS SA Portador:

- Espécie:DMI-N'TItulo:4167/6-Motivo: faltadepagamentoValor.R$500,00 - Data para pagamento:
23/02/2012-Valor total a pagarR$565,33 Descrição dos valores: Valor do título: R$500,00 - Juros: R$ 2,16
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 201370/2012 Sacado: NATAIlA KANlS MORBIS Endereço: RUAHERellJO ANAClEfO

GARCIAWTE443-SANlDANTONlO-JaraguádoSul-SC-CEP:89286-270eredor.INFRASUL-INFRA
ES1RUTURA E EMPREENDIMENT Portador. - Espécie: DMI- N'TItulo: 0191014006 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$139,64 - Data para pagamento: 23/02/2012-Valor total a pagarR$235,15 Descrição
dos valores: Valordo título: R$139,64 - Juros:R$ 0,97,Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontaroento: 20lSOl/2012 Sacado: PEDRO NASCIMENTO Eodereço: RUA ANGEW FlDRIANI 62 -

JaraguádoSul.SC-CEP:89265-746Credor.INFRASUL-INFRAESfRUTURAEEMPREENDIMENT Por
tador. - Espécie:DMI- N'TItulo: 0192948005 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$162,92 - Data para
pagamento: 23/02/2012- Valor total a pagar-R$249,74 Descrição dos valores: Valor do título: R$162,92
- Juros: R$ 0,97 Emolumentos: R$ 11,60 - PUblicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$27,95

Apontamento: 201781/2012 Sacado:RlG COMERCIALlTDA Eodereço: RUA JOSE TIIEODORO RlBEI
R0658SAIA02- JaraguádoSul-se-CEP: Credor.CRWNGSHENFABVEICULOSSA Portadon- Espé
cie: DMI-N'Titulo: 0000113837 - Motivo: falta de pagamentoValor.·R$ 3.897,39 - Data para pagamento:
23/02/2012-Valor total a pagarR$4,069,48 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.897,39 - Juros: R$
98,7:! Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 201197/2012 Sacado: RONALDO MAIA Eodereço: RUA LEODIITO JOSE GARCIA 247
CASA - Jaraguá doSul-se - CEP: Credor. BANCOVOLKSWAGEN S/A Portador: - Espécie:CBI-N'TItulo:
21593153 - Motivo: falta depagamentoValor. R$1.338,91 - Data para pagaroento: 23/02/2012-Valortotàl
a pagarR$1.540,35Descrição dosvalores: Valor do título:R$1.338,91 - Juros: R$115,59Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

Ã���;,;;;;��;�;2õi731;2o;2-s:;Jd��-SOC;:TIU:MODÃSCOMERC;ODE-CONF-iIDAME-E�d���;ÃV
GEIUUOVARGAS 142 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor. SORAIA NUERNBERG ZANEITE Por
tador. �CI.YCONFECCOES Espécie: DMI - N' TItulo: PD0351-3 - Motivo: falta de pagaroentoValor.
R$ 429,15 - Data para pagamento: 23/02/2012-Valor total a pagarR$540,07 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 429,15 - Juros:-R$1,57 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 51,45

r
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Apontaroento: 201398/2012 Sacado: TOCCKIAMEIl\IS SANITARlOS DETEC lTDAME Eodereço: RUA
FRANCISCO MEES 1578 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89278-000 Credor. SOLU1RON ELEfRO ELETRO
NICA lTDA Portador. - Espêcie: DMI -.N' TItulo: 2573/B SERV - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
427,50 - Data para pagamento: 23/02/2012- Valor total a pagar R$538,13 Descríção dos valores: Valor
do título: R$ 427,50 - Juros: R$1,28 Emolumentos: R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 51,45

Certifico, que esteEdital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povd', na data 'de
15102/2012. Jaraguádo Sul (SC), 15 de fevereiro de 2012.

•

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 26
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Faça revisões em seu veículo regularmente.
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