
Saiba como será oAno do

Dragão deÁgua, considerado blush.. o mais poderoso dos animais

pelo Horóscopo Chinês.

Relíquias
Clube Automóveis e Antigos preserva a

história através dos veículos e comemora
aniversário com evento neste sábado.

A VIDA ACONTECE AQUI DESDE 1919

RegulalDentação

Plano de Cultura
está na reta final

Última etapa sé concretiza no 10 Seminário de Políticas Culturais, em março,

quando serão discutidas ações para implantar as 31 metas já defiriidas para a cidade.

Página4

Beeomeço p,rolDissor

CSM/Pré·Fabricar não conseguiu segurar o Corintbians na noite de ontem, mas mostrou aos seus

torcedores que eles podem ter a esperança de uma boa p�icip'a.ç� na Liga rutsal d���eL�o. Página 18

Legislação
Mais tempo
para averbar
Proprietários de imóveis
em áreas rurais têm

agora até o dia 11 de
, abril para providenciar
a averbação de reserva
legal em cartório.

Página 6

·Moradias
Dois novos
condomínios
A prefeita Cecília Konell
assinou contrato para
construção demais dois
residenciais que, juntos,
vão atender 336 famílias.

,

Página 4

Santa Catarina
continua sendo
o segundo maior'
Estado produtor
de aves do

país e o
maior

exportador.

Lourival Karsten.
Página 2
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Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Dólar
Na Quarta-Feira de Cinzas,
o Banco Central teve
de intervir comprando
dólares na tentativa de
conter a desvalorização
do mesmo em relação
ao real. Mesmo assim, a
moeda norte-americana

atingiu o seu menor

preço nos últimos quatro
meses. Glaramente, o
governo pretende manter
o câmbio em pelo menos
R$l,70, para que exista
pelo menos uma pequena
proteção em relação
à entrada de produtos
estrangeiros emanutenção

,

de alguma condição para as

exportações. Provavelmente
veremos o Banco Central

apelar para osmais diversos
artifícios, pois com a

melhoria nas cotações
da bolsa de valores não
falta ingresso de recursos
externos.

Etanol
o preço do etanol
reflete uma maior

valorização do açúcar no
mercado internacional
e, desta forma, perdeu a

competividade em relação
à gasolina. Quanto ao

combustível fóssil, além
de a Petrobrás deixar
de exportar excedentes,
passou a importar o
mesma para suprir a
demanda interna. Em

resumo, o que deveria ser
HIl1 produto de exportação
não é suficiente para
abastecer a voraz frota de
automóveis. Se a inflação
recuar um pouquinho, o
cenário estará perfeito para
um reajuste nos preços da
gasolina e, por tabela, os
outros derivados.

ALL
A Cosan, que atua no
mercado de açúcar e .

etanol, anunciou a compra
de uma participação
minoritária de 5,7%
daALL, a empresa de

logística que detém o

direito de uso do ramal
ferroviário que passa pela
cidade. A Cosan alega que
é apenas um investimento
de longo prazo, mas uma
rede ferroviária pode
ajudar na logística de
distribuição de etanol.

www.ocorreiodopovo.com.br

Mercad
DIVULGAÇÃO

·Exportação de aves

Santa Catarina continua sendo o segundo
maior Estado produtor de aves do país

e o maior exportador. A concentração das

exportações está no porto de Itajaí, seguido
pelo porto de Navegantes, mas a Associação
Catarinense de Avicultura está preocupada
com o fato de que as facilidades atualmen
te existentes poderão estar próximas Cio seu

limite. Outro problema apontado é o fato
de que o porto de Itajaí não possui conexão
ferroviária, o que dificulta entre outras coi

sas, a recepção de rações por esta via. Hoje,
o Estado recebe 3 milhões de toneladas de

soja, farelo de soja e milho que são utiliza
dos como ração. Mesmo em Santa Catarina,
as deficiências logísticas são significativas.

Carne suína
Os frigoríficos catarinenses trabalham na

ampliação do mercado internacional para a
carne suína, minimizando assim os problemas
causados por seumaior emais inconstante
cliente: a Rússia. O alvo óbvio é aChina, cujas
1,3 bilhão de pessoas têm um consumo per
capita de 38,4 quilos por ano do produto.A
CooperativaAurora comemora o embarque
experimental que realizou há poucos dias
através do porto de Itajaí.

Vinhos
catarinenses
Uma rede de lojas do setor de vinhos -

Porto Mediterrâneo - está abrindo suas

três primeiras lojas no Estado e promete
dar prioridade para a distribuição de
vinhos catarinenses. O problema é que as

duas primeiras lojas são em São Francisco
do Sul e Palhoça, mas no próximo mês
promete chegar aBalneário Camboriú.

l:..O .....ER;L4..S
LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04634
1 ° 48.789 200.000.00
2° 16.192 10.000,00
3° 10.808 8.000.00
4° 67.869 5.280,00
5°

.

10.064 4.400,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1221
05 - 13 - 17 - 18 - 21
24 - 35 - 36 - 43 - 44
54 - 65 - 69 - 72 - 75
76 - 81 - 85 - 88 - 96

Delação premiada
Em uma economia interligada, uma decisão dos EUA tem

potencial para produzirmuitos problemas em diversos
outros países, inclusive o Brasil. A lei de delação premiada
dos norte-americanos tem à sua disposição um fundo de

US$ 450 milhões para ser usado no pagamento às pessoas
que.denunciarem casos de corrupção estrangeira. Estão
sujeitas a esta lei, por exemplo, filiais de multinacionais
no Brasil e empresas com ações na bolsa americana. As
empresas já estão correndo para adotarem códigos de
conduta e deverão ficar bem longe das máfias do planalto.

MEGASENA
SORTEIO N° 1365
02 - 24 - 26 - 32 - 35 - 50

QUINA
SORTEIO N° 2829
27 - 35 - 41 - 42 - 44

IPCA
De acordo com o Boletim Focus,
do Banco Central, as previsões
do mercado para a inflação em

.

2012 foram reduzidas para 5,24%.
Para os próximos 12-meses,
no entanto, o prognóstico é de
5,27%, o que demonstra que o

mercado espera uma queda da
inflação medida pelo IPCA nos

próximos meses, mas acredita
numa elevação para o final
do ano. Esta desaceleração foi
confirmada pelo IBGE, que
apurou um IPCA-15 de 0,53%
para fevereiro, contra os 0,65%
em janeiro.

Milho safrinha
Com o rápido avanço na colheita
da soja - especialmente no Mato
Grosso - o plantio do milho

para a chamada "safrínha" já
ocupa uma área 33% maior que a

prevista. O fertilizante é o preço
do milho que está se sustentando
em um patamar elevado por
causa da falta do produto para
alimentar o crescente plantel
de aves e suínos do país. Em
compensação, a safra do milho
da safra de verão não está sendo
colhido na mesma velocidade,
pois a prioridade é da soja.

Aviões
Depois de os gigantes da
Airbus apresentar problemas
de fissuras, a Boeing admite
problemas com os seus

recém lançados Dremliners.
Em ambos os casos, o

-

desenvolvimento levoumuito
mais tempo que o esperado
e logo depois da entrada em
operação surgiram problemas
com a tecnologia empregada.
No caso dos aviões daAirbus,
o tamanho do mesmo pode ser

. a causa da fadiga precoce de

algumas partes e no caso do
avião da Boeíng - inteiramente
em compósito de fibra de
carbono - o problema ocorreu
ainda na linha de montagem.
Trabalhar nos limites da

tecnologia traz grandes
-desafíos..

INDICP..DORES ÍNDICE PERÍODO
SELIC }Q,�"t'0.. 18.JANEIRO.2012

TR
. g,Q?'QO!? 23.FEVEREIRO.2012

CUB 1.133,85 FEVEREIRO.2012

BOVESPA .:ó:4iOi� 2iFEVEREIRó.2oi2
.....................................................................

���:':"�ç� g,�?�2.. 23.FEVEREIRO.2012

COMMODlTIES

c O n t a b i I i da d e
Consultoria Empresarial

eRC/SC, 006269/0
OURO

PETRÓLEO - BRENT US$ 126,090 t 1,17%
US$1780,600 t-0,01%

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

www.gumz.com.br gumz@gumz.com.br

Desde 1978

DOLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7105 1,7110.0,23%
bôLÁRrüR:ísMoCEMR$j 1)3300 1;7700: .·óo;�

..

�Q��i����) 2.?���.T..... 2,2927 ii;áSoj.;.
LIBRA (EM R$) 2,6973 2,6992 t- 0,85%

UMA PARCERIA OUE DÁ CERTO.
"llll.l, • .Io.'lf'.'Iltl'!J I •• 'l.
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JaI'agqá do Sul �stá preste� a �er seu �lallQ Munic.i.pal de Cultura mtegrado a lei que VaI regulamentar
o Sistema de Cultura da cidade. Depois de seis anos de
díscussãô, oúItirrío passo será dado)Jp dia 17 de lllarço, ..

. qu�do ocorre o lo Seminário de po�íticas Culturais.
• O objetivo é elaborfl'r ações para queas.31metas

est(\belecidas..u;rs COflferêneias de.Cultura de 2007
e.200Q possam ser implaI;ltadas. Com Q plarw, que

k

valerápor de2: anos\.a cidade será incluída no Siste»
ma Nacioné,il de Cultura e ppderá receber recursos
federais.Aexigência da CI::Ü'l,ção de um Plano de Cul
tura vem desde 2007, quando a Fundação Cultural
assinou um termo com o Ministério da CUltura.

A cUltura deve· ser parte fundamental da
ed'bcaqão para o exel"cició da c.idadania.

_. ,� , '

�

CQffi o s
Plano estabelecido, os gestores públi

cos da área da cultura terão uma meta para se

guir e poderão fazer um planejamento. Entre
as principais metas estão a criação de espaços
públicos destinados ao ensino, formação, difu-

Charge

omomento

político do Brasil
QcenáriO político do Brasil nos

mostra claramente a falta de

patriotismo. Os que estão no po
der, não pretendem perder, mes
mo os que não praticam a humil
dade em reconhecer seus erros e

falhas graves.
Omomento que estamos pas

sando em nosso país machuca
as pessoas em todos os escalões

políticos e civis, pelas articula

ções duvidosas de muitos que
hoje estão no poder..Somos me
ros espectadores, sofremos as

consequências, já que elegemos
pessoas que deveriam ajudar a

solucionar nossos problemas,
mas muitos são atores bem pre
parados e nós assistimos a uni es

petáculo deprimente de corrup
ção e defraquezahumana.

Esperamos 'incansavelmen
te algumas reformas que são

.

decisivas. A reforma política, a

tributária e a modernização do

Judiciário, com aumento de sua

eficiência e rapidez.
Entendo que em um quadro

político não há lugar para o indi-

vidualismo, nem a busca essen

cialmente do exercício do poder e
das benesses do prestígio. Como ./

mulher ou homem público, exis
te, atualmente, a necessidade
de preparo, fundamentado em
propósitos, ações e metas que
resultem no bem comum em de
trimento de interesses pessoais e

conchavos desprezíveis.
Tanto no cenário nacional

como em Jaraguá do Sul, a sinfo
nia política desafinou, é preciso
afiná-la, substituir instrumentos
para que a música seja harmo
niosa e que ressoe de maneira

transparente.
Neste ano eleitoral, temos a

oportunidade de exercer a cidada
nia e mudar mais uma vez nossa

história, ao invés de meros espec
tadores, podemos ser os atores

desse teatro político, líderes com

sonhos que poderão ser realizados. __

MarciaAIbertcm,
diretora daEpisteme

Eventos e presidente do
Instituto Ação Brasil

Compa.rtilbe a. sua opinião. Escreva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de nomáximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacaoê'ocorreiodopovo.corn.br;

são e preservação das manifestações artísticas
e culturais, criação de um programa de forma

ção artístico-cultural que aJ:ticule as ações de

educação formal. erp. seus três híveis, e ".Uão for- .

mal, fomentando- a ca�ªcitaç�o, qualificação' e
formação continuada .dos profissionais que atu

am na área, aipreservação (lo patrimônio histérico
cultural do município; além de outras ações, como
a criação de um programamunicipal de formação
cultural integrando p sistema e o Plano de Cultura
ao Sistema e Plano MuIlicipal de Educação, reco
nhecendo a cultura como parte fundamental da

educação para o e1'ercício da pela cidadania.

I
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redacao@ocorreiodopovo.com.br
._"

Para levá-la ao altar
/\ ndei passando os olhos, só passando os olhos,
rlsbbre algumas páginas do livro AArte,Natural da
Sedução. Muito interessante. Aliás, quando garoto li
o livro Como Conquistar Mulheres Sem Fazer Força,
gostei e guardei várias "instruções"... É livro parecido.

Esses livros passam instruções que me fazem
lembrar a perda de tempo de muitos pais que co

locam os filhos nas escolinhas de futebol. Guri que
joga bola não vai para escolinhas, vai direto para a
titularidade no time do colégio emais tarde para o
time principal do Internacional. Guri de escolinha
é perna de pau que nunca 'vai jogar bola.

-,

Pois bem, nesse livro,AArteNatural da Sedução,
lá pelas tantas o autor lembra que omais importante
é não ser um cara superficial, é preciso ter autocon
fiança. Essa é boa, como se a autoconfiança fosse al
guma coisa simplesmente a ser lembrada, isto posto,
o camarada sairia por aícheio de poses emandando
ver nas mulheres; Coisa nenhuma. Autoconfiança
a pessoa tem ou não tem. Mas pode adquiri-la ou
melhorá-la. A falta de- autoconfiança pode ser O

. pseudônimo de timidez. Ser tímido parece bonito,
mas não é. Timidez é covardia, medo, medo de se

expor, medo do conceito alheio, medo do fracasso
eventual, medo de tudo. Medo é cultural, ninguém
.jiascemedroso, aprende a sê-lo.

Paravencer omedo é preciso enfrentá-lo e pare.
enfrentá-lo com mais chances é melhor andar ar
mado...Armado com a competência, competência
em alguma coisa. Quando alguém émuito compe
tente em algo essa competênciaempresta coragem
e desinibição à pessoa. Vale para o conselho do li
vro das seduções, a autoconfiança não pode resul
tar apenas de um ato de vontade. E é por isso que
os rapazes, todos eles, bebem e se drogam quando

estão nas baladas, eles não se garantem em nada.

Quem se garante em algo, se garante numa con

versa educada-e confiante com umamulher. E vai

impressioná-la e, se o desejar, levá-la ao altar...

Mãos
Anda por aí superbactéria PKC matando pesso

as por SantaCatarina. É uma infecção que se faz por
contato, e abactéria tem origem fecal, resulta da su
jeira. E o que pode haver de mais sujo que as mãos
humanas? Agora levemos essa sujeira para as mãos
de médicos e enfermeiras que não se cuidam na hi
giene dasmãos... Asmãos do pessoal do corpo clíni
co dos hospitais de todo omundo são aprincipal via
de infecções emortes. E adianta dizer?

Nojo
Pessoas prudentes não apertam mãos, evi

tam esse gesto imundo. Por que não adotamos
a formamilenar e educada do gesto com a cabe

ça?Vale o mesmo e evita a sujeira ser passada de
pessoa a pessoa. E se você duvidar dessa sujeira,'
observe de longe por cinco minutos o que uma

-

pessoa faz com as mãos. Depois veja se tem co

ragem de apertar aquelamão ...
.1

Falta dizer
Fatais ou quase, tantos são os microorga

nismos lesivos à saúde os que você vai entrar
em contato segurando.maçanetas de portas,
corrimão de escada rolante de shopping, ba-'
laústre de ônibus, teclado de computador na
empresa, apertos de mão, e por aí. É um hor
ror o perigo invisível. Evitar 100% é impossível,
mas dá para diminuir os riscos, ah, dá.
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RegulalDentação
Plano está quase pronto

Seminário de Políticas
Culturais acontece

para preparar açoes
e implantar as metas
da próxima década

JARAGUÁ DO SUL

Alexandre Perger

/\ pÓS seis anos de longa dis

r1cussão, o Plano Municipal de
Cultura está prestes a ser finali
zado e integrado à lei que prevê
a regulamentação do Sistema de
Cultura de Jaraguá do Sul. O úl
timo passo será dado no dia 17

de março, quando ocorre o lo

Seminário de Políticas Culturais.

Depois de concluído, .0 docu
mento segue para apreciação na
Câmara deVereadores, e deve ser
votado ainda neste ano.

O objetivo desse evento é ela
borar ações para que as 31 metas

estabelecidas em duas conferên
cias realizadas nos anos de 2007

e 2009 possam ser implantadas.
Com o plano, que valerá por dez

anos, a cidade regulamentará o

Sistema de Cultura de Iaraguá que
. integra o FundoMunicipal de Cul
tura e o Conselho Municipal de
Cultura (que já existem no muni

cípio), além de ser incluída no Sis-

MARCELE GOUCHE
- "

BETA FINAL Silvia defende que os gestores públicos terão"mais segurança

tema Nacional de Cultura para
poder receber recursos federais.

No seminário, serão pro
movidas oficinas divididas em

cinco eixos temáticos: Gestão
Pública de Cultura; Economia
da Cultura; Preservação do
Patrimônio Cultural; Cultura,
Direito e Cidadania; e Cultura e

Comunicação. Cada grupo será
responsável pela elaboração
das ações de cada tema.

A exigência da criação de
um planejamento para a Cul
tura vem desde 2007, quando
Fundação Cultural assinou
um termo com o.Minístério da
Cultura. Apresidente do Con
selho Municipal de Cultura,
Silvia Kita, explica que o do
cumento foi feito agora por
que somente no ano passado
o governo federal assinou as

metas do planejamento nacio-

nal. "Queríamos elaborar algo
aqui com base no documento
federal", diz Silvia.

Com o planejamento esta

belecido, os gestores públicos
da área da cultura terão uma

meta para seguir e poderão fa
zer um planejamento.r'Vamos
conseguir dar mais segurança
para o gestor público, que vai
ter um embasamento", comen
ta a presidente.

Confira as principais metas em cada eixo temático

Gestão Pública
da Cultura:
• Criação de espaços públicos
(Casa da Cultura e pontos de
cultura) destinados ao ensino,
formação, difusão, preserva
ção e expressão das manifes

tações artísticas e culturais,
bem como apoiar e incentivar
o uso de espaços alternativos:
• Criar um programa de for

mação artístico-cultural que
. articule as ações de educa-
ção formal em seus três ní

veis, e não formal, fomentan
do a capacitação, qualificação e

formação continuada dos pro
fissionais que atuam na área.

Economia da Cultura:
• Criar e garantir dispositivos
para a valorização dos artistas

locais, bem como mecanismos

de incentivo a geração de renda
e emprego na área cultural.

• Criar políticas que possi
bilitem o investimento na

formação' artístico cultural
dos agentes e produtores que
atuam na área.

Preservação do
Patrimônio Cultural:
• Criarmecanismos legais que
estimulem a proteção e incen
tivem e incentivem a preserva
ção do patrimônio histórico
cultural domunicípio.
• Registrar, documentar,
digitalizar e garantir o acesso

democrático ao conjunto de

manifestações culturais.

Cultura é direito
e cidadania:
• Garantir a universalização do
acesso à cultura nos espaços
públicos e privados, possibili
tando o ensino, a produção e

a expressão das manifestações

artísticas e culturais.
• Criar um programamunicipal
de formação cultural integran
do o sistema, o Plano Municipal
de Cultura ao Sistema e Plano

Municipal de Educação, reco
nhecendo cultura como parte
fundamental da educação para
o exercício da pela cidadania.

Oomunteaeão
é cultura:
• Criar e viabilizar políticas
de comunicação de todas as

áreas da cultura.
• Formalizar política para
que a imprensa divulgue
permanentemente.

Serviço:
O QUÊ: lo Seminário de Políti
cas Culturais de Jaraguá do Sul

QUANDO: 17 de março
ONDE: Scar

INSCRIÇÕES: devem ser feitas

entre os dias 5 e 15 de março nos
siteswww.jararaguadosul.com.br
e cultura.jaraguadosul.com.br.

o que é o Sistema
Nacional de Cultura

.

Criado pelo governo federal, o
Sistema Nacional de Cultura

objetiva formular e implantar
políticas públicas de cultura,
democráticas e permanentes,
pactuadas entre os entes da

federação e a sociedade civil.
Assim, a intenção é promover
o desenvolvimento humano,
social e econômico.

Habitação
Dois novos
residenciais
Na tarde de ontem, a pre

feita Cecília Konell assinou o

contrato para a construção
dos residenciais Silvana Clei
de Martins e Novos Caminhos.
Iuntos.os dois empreendimen
tos vão atender 336 famílias
inscritas nos programas da Se

cretaria Municipal de Habita

ção. Os dois serão construídos
em parceria com o programa
Minha Casa Minha Vida, do

governo federal. "Já morei oito
anos em casa alugada e sei da

importância de conseguir a

casa ou apartamento próprio",
comenta a prefeita.

O Silvana Cleide será ergui
do na rua Eurico Duwe, bairro
Rio do Luz e terá 80 apartamen
tos de 40 metros quadrados
cada. O terreno tem cerca de 11

mil metros quadrados e 4,2 mil
metros de área construída. Se
rão cinco blocos de quatro an

dares e 16 apartamentos cada.
O investimento na obra é de R$
5,1 milhões e a previsão de en

trega é de 15 meses.

Já o residencial Novos Ca

minhos, no bairro Jaraguá 99,
será maior, terá oito blocos,
oito apartamentos por andar e
32 apartamentos por bloco, so
mando 256 unidades. O investi
mento será de R$ 23,5milhões e

o prazo para conclusão da obra
é de 20 mêses. Os documentos
dos possíveis moradores estão

sendo analisados.

"
Já morei oito anos

em casa alugada e

sei da importância
de consegUir'a casa

ou apartamento
próprio.

Cecília Konetl,
prefeita de

Jaraguá do Sul
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Ex-petista, Daiane Cristina
",Zimmermann (filha do

pedetista Agostinho
Zimmermann) assumiu
em outubro passado o

desafio de comandar o
PTC em Iáraguá do Sul. A
nova presidente do partido
afirma o interesseem entrar

para o grupo de legendas
da base aliada da prefeita
Cecílía Konell (PSD).·

PTC2
Daiane falou à coluna

ontem, que deixou o PT
por divergências com o

presidente Riolandô Petry,
"Fiquei desmotivada. Tinha
muitas controvérsias e

pensamentos individualistas
no partido", declarou.

Amarifiã,. ãs16?:�aCâmara
�eVere(\dores, ospré
canilidatos do PSDB de
Guaramirifu iilidamum ciclo

preparatório para aseleições
deste ano.JVIarcüTel3aldi,
secretário de Educação do
Estado, fará umapalestra,
e o Insãtüto TeotônioVílela
orientará os candidatos
sobre os procedimentos até a
oficialização das candidaturas.

TtIcanos de
Guaramirim 2
o presidente do PSDE de

Guaramirim, UnoVenturí,
convida os pré-candidatos
a participar do curso de

Pormação Política - o Papel
do'Vereador daAvevi.

�

"Temos um pré-Candidato
a prefeito, que é o médico
Paulo Veloso, e estamos
atuàlmente com urnâ

lísta de dez nomes para
vereador. 'Temos que nos
preparar paramerecermos

. â eónfiança dFlpopula:ção".

UoTironi (PSDB) estíl entre
os nomes dos secretários

regionais que podem ser

substituídos pelo governador
Raimundo Colombo no final
de março. O tucano é urn
dos cerca de 20 titulares dos
escritórios descentralizados
em SantaCatarina com'
interesse em concorrer

urn cargo nas eleições
municipais.

Prévias e
•

pesquisa
o PSDB de Iaraguá segue sem
decisão sobre o nome que
encabeçará a chapa do partido
nestas eleições. A presidente da
legenda, Isaura Silveira, confirma
as prévias da sigla, na segunda
semana de março, Antes disso, será
contratada urna pesquisa eleitoral
para identificar a preferência dos
eleitores nomunicípio.

Baiana Constantino
2106.19291 daianac@ocorreiodopovo.com.br

PC do B procura
.mads dois parceiros

-

Já firmada a parceria com o PT para
as eleições 2012, o PC do B planeja

agora levar mais dois partidos para o

grupo. Para os próximos díàs, devem ser

anunciadas as novidades acerca de uma

composição maior, que fará oposição às

legendas da base aliada da prefeita Cecí
lia Konell (PSD).

Pré-candidato a prefeito e presidente
do PC do B, Jean Leutprecht, disse à co
luna ontem que articuladores dos parti
dos (PC do B e PT) têm uma reunião pré-

, agendada com o PMDB, do empresário e

pré-candidato a prefeitoAntídio Lunelli.
E o PR, do ex-prefeito Moacir Bertoldi;

já fez contato sinalizando' interesse em

trocar figuras sobre a corrida eleitoral.
Um encontro com o Pp, do pré-candi
dato Dieter.Ianssen, também está sendo

programado.
Leutprecht destaca que agora o-par

tido quer ouvir as propostas das demais
legendas e que a prioridade é o projeto
para a cidade e não somente as pessoas
que podem entrar na disputa.

A dobradinha PT e PC do B em Ia
raguá segue a mesma linha de parceria
política que Florianópolis, onde o presi
dente estadual do PT, José Fritsch, tem o

PC do B como aliança preferencial.

o problema do Contestado fere a autoestima
de toda a representação de Santa Catarina.

- Deputado federal Décio Lima. (PT-Se). Representante de
-

Blumenau, no Vale do ltajaí, o parJamentaJ.. diz que vai levar o temaa
um encontro entre os 16 deputados e três senadores do Estado.

Ficha Limpa
-

Tramita na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara
de Iaraguá um projeto de autoria dos vereadores Justino da Luz (PT),

,

Francisco Alves (PT), Jean Leutprecht (PC do B) e Natália
Lúcia Petry (PMDB). Amatéria veda a nomeação para cargos
comissionados no Executivo e no Legislativo de pessoas que
tenham ficha suja na Justiça. Leutprecht.afirma que a proposta
é baseada na Lei da Ficha Limpa, validada pelo Supremo
Tribunal Federal na semana passada. A intenção é aprovar o
texto ainda no primeiro semestre.

PR-Mulher
Em encontro com o PRMulher, o presidente do partido de Jaraguá

-

do Sul, Eduardo Bertoldi, deliberou que o grupo feminino irá
promover encontros semanais juntamente com as pré-candidatas a
vereadoras. O objetivo é "discutir os encaminhamentos dos projetos

do PR-Mulher, visando às eleições de,9l,ltlIbnt,

Contestado 1
No ano em que é comemorado
o centenário da Guerra do --

Contestado, a bancada
parlamentar catarinense se

manifesta sobre o tema e promete
discutir ações destinadas à região,
hoje considerada a mais pobre
do Sul dopaís, de acordo com a

reportagem ínvestígatíva Meninos
do Contestado, produzida pelo
jornal Estado de São Paulo,
durante 100 dias.

Contestado 2

MARCELE GOUCHE

Hoje, osmunicípios de Lebon Régís,
Calmon, Matos Costa e SantaCecilia,
onde ocorreu a guerra entremilitares
e caboclos no começo do século
20, têm representatividade ínfima
no Congresso. Na _Câmara dos
Deputados, o parlamentar da região
é o peemedebistaMauro Mariani.

Contestado 3
Nesse caso, cabe a reflexão sobre
a importância de termos o Brasil
unificado, porque todas as regiões
do país têm problemas que precisam
ser resolvidos em conjunto. Em
Santa Catarina, urna das principais
dificuldades se encontra no
Contestado. E o que fazer para mudar?
Cobrarmais dos representantes que
nós elegemos. O Sul não pode se

achar superior perante o restante

do país. Somos todos diferentes, e
precisamos conviver bem com as

_

diferenças e pensar juntos em prol
de urn futuro melhor.

DIVULGAÇÃO
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Reserva legal

Prazopara
averbaçãoé
prorrogado

Prefeitura de Corupá é a única da região a

oferecer a realização do projeto sem custo

1�.��y.Aº.º .. �Y.I:. .....

Tita Pretti

Proprietários de imóveis lo
calizados em áreas rurais

têm até o dia 11 de abril para
providenciar a averbação de
reserva legal em cartório. Q
prazo da obrigatoriedade, cujo
descumprimento implica noti

ficações e multas pelos órgãos
ambientais, está sendo estendi
do pela quarta vez.

A prorrogação foi necessária
para a conclusão da definição
das regras gerais do novo Códi

go Florestal Brasileiro, que de-
.

pois de ser votado em dezem
bro pelo Senado, está de volta
à Câmara dos Deputados para
depois ser sancionado ou não

pela presidente Dilma Rousse

ff. Caso o prazo de averbação
não fosse estendido, milhares
de produtores rurais ficariam

na ilegalidade.
A título de esclarecimen

to, reserva legal é a área .de
uma propriedade rural na qual
não é permitido o desmata
menta. No Sul do país, a legisla
ção determina que 20 por cento
da propriedade seja protegida.

Entre as Prefeituras da re

gião, a de Corupá é a única

que oferece à população o

serviço de realização do pro-

jeto de reserva legal gratuita
mente, feito pela Secretaria

de Desenvolvimento Rural e

Meio Ambiente, que dispõe de
um engenheiro agrônomo.

Para iniciar o processo, os

seguintes documentos devem
ser encaminhados à Prefeitura
de Corupá: fotocópias da ma
trícula atualizada do imóvel,
do ITR (Imposto sobre a Pro

priedade Territorial Rural), do
CCIR (Certificado de Cadastro
de Imóvel Rural), da identida
de e do CPF dos proprietários
dos imóveis. A única exigência
é de que na matrícula do imó
vel constem todas as dimen
sões do terreno.

Segundo o engenheiro res

ponsável pela execução dos

projetos., Thiago Leal, o passo
seguinte é a análise e aprovação
pela Secretaria de Desenvolvi
mento Rural e Meio Ambiente.

"Depois de aprovado, o projeto é
encaminhado para a averbação
no Cartório de Registro de Imó
veis. Os únicos custos são as

taxas de ART (Anotação de Res

ponsabilidade Técnica), de R$
33, e o valor da própria averba

ção pelo cartório", afirma Leal.
O engenheiro diz que a isenção
das taxas pode ser conseguida
por portadores da DAP (Declara
ção deAptidão ao Pronaf).

EDUARDO MONTECINO

LEI No Sul do país, a legislação determina que 20% da propriedade seja protegida

Como funciona o procedimento pela região

� JARAGUÁ DO SUL:
• Realizar projeto de reserva legal
com profissional habilitado

• Encaminhar o projeto à Fujama (Fundação do
Meio Ambiente de Iaraguá do Sul) para aná
lise e aprovação. A taxa cobrada pelo serviço
é de R$ 75,23 para propriedades com área de
até 50 hectares. Pequenos produtores rurais
ou posses rurais familiares estão isentos da

. taxa. Telefone de contato: (47) 3273-8008
• Providenciar a averbação no Cartório
de Registro de Imóveis

profissional habilitado
• Encaminhar o projeto para a Secretaria de

Agricultura e Meio Ambiente, que realiza a

análise e aprovação, gratuitamente.
Telefone da Secretaria: (47) 3379-4645

• Providenciar averbação Cartório
de �egistro de Imóveis

� SCHROEDER:
• Realizar projeto de reserva legal
com profissional habilitado

• Encaminhar o projeto para a Secretaria
de Águas e Gestão Ambiental, que realiza a

análise e aprovação, gratuitamente. Telefone
da Secretaria: (47) 3374-1191- Ramal243

• Providenciar averbação Cartório'
de Registro de Imóveis

� GUARAMIRIM:
• Realizar projeto de reserva legal
com profissional habilitado

• Protocolar solicitação de análise do projeto
na Prefeitura, ao custo de R$ 19,40

• A Secretaria de Planejamento e Desenvol
vimento Urbano analisa e aprova o projeto,
gratuitamente. Telefone da Secretaria:

(47) 3373-0247 - Ramal230
• Providenciar averbação Cartório
de Registro de Imóveis

�CORUPÁ:
• O projeto de reserva legal pode ser

feito, analisado e aprovado pela Secretaria
de Desenvolvimento Rural e Meio
Ambiente gratuitamente, mediante apre
sentação de documentos requeridos pela
Prefeitura. O encaminhamento ao Cartório
também é feito pela Secretaria. Telefone
da Secretaria: (47) 3375-1902

�MASSARANDUBA:
• Realizar projeto de reserva legal com

A Câmara deVereadores de Jaraguá do Sul, bem como os

vereadores individualmente não possuem qualquer relação
com o fato de as obras de construção de uma ponte ligando
os bairros Rau eAmizade não terem sido iniciadas pela Pre
feitura, seja no local do projeto original ou conforme a pro
posta apresentada pela atual administração.

A execução de obras, portanto a realização de despesas
pelo município, não pode ser proposta no Legislativo (ví
cio de iniciativa/origem). Cabe aos vereadores tão somen
te a aprovação ou não de projetos para investimentos pelo
Executivo. A Câmara, inclusive, está impedida até mesmo
de votar qualquer projeto que preveja a construção da
referida ponte por conta de ordem judicial, como ampla-

mente divulgado pela imprensa em outras oportunidades.
Isto se dá em razão de duas liminares concedidas pela

Justiça ao tomar conhecimento da existência de projetos com
esta finalidade enviados peloExecutivo à Câmara.Aprimeira
requerida pelo autor e a segundapeloMinistério Público.

O Judiciário determinou a suspensão da votação até o

julgamento de uma ação popular ajuizada por João Cícero
dos Santos contra omunicípio. Omorador alega que alterar o
projeto ponte fere o Plano Diretor e que a obra já foi iniciada
em outro local, gerando despesas aos cofres públicos.

Portanto, incorre em equívoco a afirmação de que um

pedido de vista feito por Vereadores é a razão pela qual as
obras da referida ponte não foram executadas. Mesmo

porque um pedido de vista representa tão somente a reti
rada de um projeto da pauta de votação, voltando à ordem
do dia na sessão seguinte.\

Além disto, quando da primeira proposta sobre a al-

teração do Plano Diretor visando a alteração do local da

ponte, a Câmara de Vereadores promoveu audiência pú
blica para manifestação da comunidade acerca da obra.
Todos tiveram possibilidade de se manifestar, prevalecen
do as posições contrárias a mudança de local da ponte. A
audiência, ocorrida em dezembro de 2010, atendeu a uma

solicitação da PromotoriaPública deMeioAmbiente.
Em tempo, o senhor João Cícero dos Santos não ocupa

assento na Câmara nesta legislatura.

COMUNICADO·À IMPRENSA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



oCORREIODO POVO SEXTA-FEIRA, 24 DE FEVEREIRO DE 2012

De onde surgiu a ideia do grupo e qual o objetivo dos
encontros? Quantos participantes?

Nosso clube teve o início dia, ·27 de fevereiro de 2011,
denominado inicialmente de Clube Antigos Iaraguá do Sul.
Este primeiro encontro foi díoulgado somente na rede so

cial Orkut e-serviu de "termômetro" para saber o quanto o

público se interessaria pelo evento. Aresposta foi excelen
te, aproximadamente trinta carros e algumas bicicletas es

tiveram presentes no que seria um "teste" para ver quem
participaria. No segundo encontro veio a ideia de passar o
nome para Clube Automóveis e Antigos de Iaraguá do Sul

(CAAJS), o primeiro clube do gênero na cidade, incluindo
não só proprietários de carros, mas os de motos e bicicletas
antigas também. Nosso objetivo é simples, reunirquempos
sui e quem gosta de veículos, principalmente antigos, nosso
principal foco. Quem frequentar nossos encontros vai fazer
novas amizades, aprendermais sobre os clássicos de outras

décadas, tirar dúvidas sobre vários modelos de carros, vai
também encontrar peças raras emuito conheciinento. Atu

almente) o clube, conta oficialmente com dez sócios funda

dores, que estão estruturando o clube para ter um excelente

nível, em se tratando de clube de antigos. Nomês de maio de
2011 batemos o recorde de participação no encontro, foram
82 carros e cerca de 35 bicicletas. Os sócios são: Benício Gia

comozzi, Fagner Engelmann, Rinaldo Lúcio (Hiena), Franco
Demo, Fernando F.Voigt, JairoAndrade, Iober Bastos, André
Frederico, Neudi ladi Schneider e Enno Ianssen Junior.

Que tipos de carros/veículos o clube tem? De que ano
até que ano? Quais as principais marcas?

São vários os modelos que compõem o grupo de fre

quentadores de nosso Clube, temos tanto clássicos nacio-

Relíquias
A beleza dos antigOs

"possantes"
Clube Automóveis e Antigos preserva a história através dos

veículos e promove integração com eventos mensais

JARAGUÁ DO SUL

Beatriz Sasse

les são apaixonados por veículos

antigos, não tem fins lucrativos e

adoram promover e divulgar o anti
gomobilismo através de encontros.

Estamos falando do Clube Automó
veis e Antigos de Iaraguá do Sul. O

grupo, que conta com dez sócios-fundadores, tem

nais, como relíquias raríssimas importadas. Entre os na

cionais temos Maverick, Fusca, Brasília, Chevette, Opala,
Dodge entre outros modelos. Entre os importados alguns
raríssimos modelos qu� abrilhantam nossos encontros,
como Corvette, Mustang, Impala, Caminhões GMC. Tam
bém temos algumas motos e bicicletas antigas como as

Monaretas, Berlinetas, Monark e algumas estrangeiras
como NSU, Durkopp, Rabeneick e Goricke entre outras.

A partir de que ano o veículo (carro, moto ou bicicle
ta) é considerado "antigo"?

O principal critério que o Clube impõe para ser consi
derado um antigo é a idade, no nosso caso, veículos que su
perem os trinta anos. Mas também abrimos as portas para
os que não atingiram a "maioridade" como veículos com
menos de trinta anos, mas que tiveram sua linha de produ
ção iniciada antes disso. Ou ainda algum grande clássico
ou esportivo que também ainda não seja "trintão".

.

uantos carros em média o clube tem? Todos de Ja
raguá e ragião ou participa gente de fora?

É até difícil de precisar a quantidade de carros que
frequentam os encontros do CAAJS, pois nem todos os

antigos podem prestigiar todos os eventos, mas em mé

dia, são registrados de trinta a quarenta veículos por en -'
contro. Isso, dependendo também muito do clima, se o

céu apresentar cara de chuva o pessoal nem sai de casa

com seu carrão, mas os dias de sol são a glória para os

encontros. Temos participantes e visitantes de várias ci
dades como: Joinville, Pomerode, Timbó, Brusque e São
Bento do Sul, que viajam por quilômetros com suas má

quinas para poderem prestigiar nossos encontros.

encontro mensal aberto ao público e está prestes
a comemorar um ano de muito sucesso em even

tos, troca de ideias, materiais e informações. Em
entrevista, eles contanr'um pouco sobre como

tudo começou e quais os objetivos. O Clube tem

agendado encontro em comemoração ao primei
ro aniversário neste sábado, no Parque Malwee,
das 13 às 17h (se chover será canceladol.Cornpa
reça! Para mais informações sobre os encontros

acompanhe o site www.caajs.com.

Os encontros em Jaraguá são sempre no Parque
Malwee? Ocorrem todo mês?

Nossos encontros são sempre realizados no Parque
Malwee em Jaraguá do Sul. Sempre no último sábado de.
todos os meses e ocorrem das 13 às 17 horas. Quando
houver chuva transferimos automaticamente o encontro

para o próximo último sábado do mês. Gostaríamos de

aproveitar o espaço para agradecer a grandiosa empresa
Malwee Malhas, que gentilmente cede o espaço para po
dermos realizar este evento mensal.

Vocês também vão a outros encontros, o que ocorre
nesses encontros?

Exposições, comida, comercializam alguma coisa ...

Sempre que recebemos a visita de integrantes de outros

clubes, recebemos consequentemente o convite para al

gum encontro e commuita satisfação reunimos o pesso
al e saímos em comboio rumo aos eventos. Eventos estes

que geralmente são celebrados com um bom churrasco
e ali trocamos ideias e informações sobre os veículos, .

sem contar que quase sempre encontramos uma peça
ou um acabamento interessante que faltava em algum
de nossos carros.

Quais os requisitos para participar do encontro?
Para participar é fácil, o público pode prestigiar sem

precisar pagar nada por isso, a entrada no ParqueMalwee .

é franca. Para os expositores que queiram comparecer é
só levar seu antigo, pode ser carro, motocicleta ou bici
cleta que será recebido também sem custo algum, pois o

Clube Automóveis e Antigos não tem fins lucrativos, é só

chegar e aproveitar o evento. Participe!

111'-I � .,
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Previsão do Tempo
Canoinhas
.....
17° 28°

SãoMiguel
do Oeste

.....
19°31 ° Joaçaba

.....
17° 30°

Chapecó
.....
18°32°

Tempo instável
no Estado
Áreas de instabilidade
associadas a presença de
um cavado, favorecem a

ocorrência de pancadas
de chuva isolada entre a

tarde e a noite no Oeste,
Meio Oeste e Planalto Norte
catarinense e à noite no
Litoral Norte. Nas outras

regiões sol que alterna com
períodos de nuvens ao
longo do dia. Temperatura
diminui um pouco em

relação aos dias anteriores.

I�slável Parcialmente
Nublado

Ensolarado

Mafra

... ..
19°27°

1-......
Joinville
.....
21 ° 27°

Jaraguá do Sul
.....

...... 19° 28°

Rio do Sul
... ..
18° 28°

Blumenau
... ..
20° 29°

,-...-. .,1

.'

Florianóp�lis
.....
21° 29°

Nublado

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 6h Vento não favorável Noroeste 5km/h
• 9h Vento não favorável Noroeste 8km/h
• 12h Vento não favorável Oeste 7km/h Venlo lavorável

em dois horários
• 15h

·18h

Vento não favorável Oeste 2km/h
Vento favorável Nordeste 6km/h
Vento favorável Nordeste 6km/h

80%
-

de possibilidade
de chuva.• 21 h

Fonte: www.ventosbrasi1.com.br
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Humor
Motorista abusado
o rapaz dirige sua Kombi em alta velocidade e o policial o para na estrada:
- Hum! Bonito hein!
- Bonito e veloz!
- Cadê os documentos do carro
- Ele ainda é menor de idade!
- Cadê seu sinto de segurança rapaz?
- Tá lá traz segurando o botijão de gás!
- O seu namorado é sempre engraçadinho assim? Pergunta o guarda para a

moça do lado.
- Nem sempre, só quando bebe muito!

Sudoku
Preencha um quadrado

9x9 com números
de 1 a 9 sem repetir

números em cada linha
e cada coluna. Também

não se pode repetir
números em cada

quadrado de 3x3.

. ;.

São Joaquim
..... �
130250 ?-_

Criciúma
.....
180280 _NOVA 21/2

e CRESCENTE 1/3

CHEIA 8/3

MINGUANTE 15/3

Palavras Cruzadas

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região � j'"

AMANHÃ
MíN: 19°e
MÁ)(: 28°e

DOMINGO
, MíN: 200e
MÁ)(: 300e

SEGUNDA
MíN: 19°e
MÁ)(: 28°e

o tempo continua
abafado, pretira
roupas leves

São Francisco do Sul
• Preamar
• 5h06: 1,5m
• 18h02: 1,5m
• aaixamar
• 9h29: Om
• 22h06: 0,1m

Rajai
• Preamar
• 3h29: 1,lm
'15h57: 1,2m
• Baixamar
• 7h55: 0,2m
• 20h38: 0,2m

Aorianõpolis
• Preamar
• 3h41: 1,2m
• 16hll: 1,2m
• Baixamar
• 7h54: 0,2m
• 21 h06: 0,2m

Imbituba
• Preamar
• 2h09: 0,6m
• 14h28: 0,7m
• Baixamar
• 9h: Om
• 21h38: O,lm

Tábua
das marés

HORIZONTAIS
1_ Doutrina politica que prega a mtUlCi!.çã.1!ll da al!J:

toridade
2. Criancinha recêm-nascfda! Frio. em ilflgll'.ês
3. Não desistir" mesmo não tenOO mio! IA tm:eflr.!!

letra do nosso alfabeto
4. Imp,osm Sobre Serviços!A canmra de� nlOO1le-

americana ElIa
5. Espécie de camarão cm
6. 12 meses! Pequena fazemJIa
7. Roor aos poucos
8.. Perda de toda riqueza! O meio do...ce
9. Deixar de ter valor
10. Pequena oferta, por piedade 00 dmIçirJ! SUIi�

formador de adjetivos e dimimJJ!iws
11. O 1itànio ! Armação usada paR ceJIt'.alr 111m es-

paço
12.. Doce de ananás CrislifIlZaOO! F001.e
13. Coridilr com.

,

VERTICAIS I!�

1. Aquele que não tem amor ao�oo gzeflS de lI!Ifii-.
1:2

gem
2.. O ator il1!andês lia ,de 1\ Us1a de sm11fd�'! 13

EqUIpamento eI:etrOOlco qu;e Dft� a� I!fBts
chamadas ele1rolllicas

3. A]h.eto iA ltlf.sMlfiía ! IAs, Lnttcialiís da 1li'i� a , de
'"Bossa Nova"

4. tln�ij.) StgJ1a IiX2lIfa Movimento Râptlfo dR filtb.Q$"
a �i1llse d:o S;fQ,IllQll «I,1!J:&Iit<lÍfill aoollll�:el11l1i es SlitlllJil,oo !
«1P-1lilIllIQ �u<il!1li da! s;errusi:lll�tt(!jlaJd)� 1i! «J:ffrlf

5:. AqUIeJ:e «I,1!J1e; a&,errta QI!JI UIit!ilJ1!J lia IíIiláClli�i)ítaSJ QUlI i:lllsirr1ll
l1l1lelll].0S
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'

7. I@reja Ortodoxa / Assass:íi1liol ma �rróp'rj'a liIJl.ãe
8. AnfmaJ semelsaete à rena J U'lílila varie.m:a,de ele

banana
9. Faz:er perder OI equilíbrio, o dOIilJlJmJ(i) de!si lílileSJíli1,(i),
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Universo TPM
Elijane Jung

Viva o Baepe!
11m �os cl��es mais tradicionais da cidade vai fazerU aniuersano. E tem comemoração. O Baependi vai
promover o jantar dançante pra celebrar seus 106 anos
de fundação. Agenda aí, no dia 9 de março, a partir das
20h30, você vai curtir um jantar caprichado com cardápio
especial, depois vai dançar bastante com a Interprise Band
Show e ainda aproveita um café com bolo de niuer e tudo!
Para reservar mesa e comprar os ingressos, basta dar uma
passadinha na secretaria do Clube. Quer sabermais?Acesse

"\ www.baependi.net.br ou ligue no 3371-0222. Bora prestigiar?

Coisas da net

NESTi CARNAVAL, SE SEBpR NAO FLERTE•••

"

E flash
A moda da "unha filha única".
Não é de hoje que esse

formato existe, mas tá bem
mais forte nesse verão.Você

já deve ter visto as unhas
todas pintadinhas de uma
cor e apenas a do dedo
anelar com cor, arte ou brilho
diferente. Fica uma fofura

e, particularmente, gosto
bastante dessa moda, em
especial quando as cores das
unhas contrastam com a "filha

única", mais ou menos como
usar um renda e um café. Flash!

"

E a treva
Perceber que assuntos de

quórum humano são relegados
a segundo plano, em favor
de assuntos, senão frívolos,
de relevância secundária. A
baderna'ocorrida no Carnaval
de São Paulo foi algo chato
e feio, mas jamais deveria
tomar a proporção que tomou.
Enquanto isso, assuntos de
ordem primária, que tratam da
vida humana, merecem uma

reportagem de 60 segundos em
horário nobre, em uma única

edição. Treva, não?

universotpm@ocorreiodopovo.com.br

Retratos

da vida
Meu amigo Mário escreveu

para essa coluna e pediu
a publicação da sua

declaração de amor. Segue o

texto (óimmmm) na íntegra:
"Para quem assistiu ao filme
com Iustín Timberlake sabe

que amizade colorida é uma
faca de dois gumes, no final ou você perde a amizade ou ganha
um relacionamento sério. No meu caso, após alguns meses,
descobri 9ue estava gostando demais daminha amiga colorida
e na semána passada pedi ela em namoro, e não é que colou?

Agora tenho um desafio: ser namorado emelhor amigo, mas
sabe, tenho certeza que vai dar certo! Brenduxa eu te amo".

amoroso A leitora Marlene pergunta:Quero fazer
preenchimento nas linhas de expressão do rosto.

P: Na balada, nunca sei se devo ficar na Existem contra
minha ou se devo investir napaquera indicações para o

Como me comporto, afinal? (Luzia) botox?" Quem sabe
R: Primeiro: balada é o lugar para responde no email ,-

caçar. Mas na hora da paquera é
-

universotpm@
muito mais interessante quando o ocorreiodopovo.
homem toma a atitude. Umamulher com.br! E se

inteligente não parte para cima, mas quiserem podem
deixa bem claro o que quer. Tenha deixar telefone,
certeza que um olhar e um belo email e nome do seu

sorriso feminino são capazes de deixar empreendimento
qualquer homem na lona!

" ,para divulgação.
.� .

....... _ ..

Responde
quem sabe
"Tenho insuportáveis
coceiras no couro
cabeludo. Já troquei de
shampoo, de creme, tudo.
Alguém podeme ajudar?"
(JuliVentura)

"A leitora não disse ter

caspa, mas as dicas podem
ser seguidas tendo ou não
o problema. Os banhos
devem sermornos,

jamais automedicar-se,
não dormir com cabelos
úmidos e ter uma

alimentação saudável.
No mais, procurar um
profissional é omais
correto. É bom lembrar

que o estresse e o clima
frio podem intensificar a
coceira e a caspa".
(AnaCláudia
farmacêutica)

CODS.elheiro

Dica

A1naleras
Estou dizendo que essas

meninas do blog amaleras.

blogspot: são superaritenadas
nas últimas da moda! Dessa
vez a dica ficou super legal
pois tem a ver com o flash
de hoje. Sabe a tal unha que
eu falei ali, a filha única? As
meninas fizeram um post
mostrando #comofaz. Fizeram
uma unha bem gracinha e

discreta, para quem não quer
arriscar nadamuito ousado

. de primeira. Passa lá e confere

que você vai gostar!

Pergunta quem quer
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Fone 473022.1422

.Abandono
"Rua João Doubrawa, Tifa
.L1da Pólvora, ao lado do

majestoso prédio da Scar, está
abandonada.As bocas de lobos
estão entupidas, quando chove
é um caos, e o meio fio foi lite
ralmente tomado pelomato. Os
moradores cansados de recla
mar e de não serem atendidos,
estão começando a ficar revol
tados. Até o fechamento da co

luna nada tinha sidofeito para
melhorar.

UPPER k,d�

Niver da Mari
Não ousem esquecê-la!
Mariane Riegel, secretária
da Câmara de Vereadores de

Iaraguá, é amais festejada
aniversariante de hoje e vai
adorar saber que foi lembrada.
Parabéns, Mari. Deus abençoe
você e toda a sua família.

Portas fechadas
o colunista andou quase a

cidade inteira, terça-feira,
atrás de um restaurante e

não encontrou um sequer
funcionando. Vê se pode!

Só na água...
No estaleiro, cuidando da
saúde e sem poder praticar seu
lado 'cervejeiro', César Bini,
nunca esteve tão jururu da

vida, como agora.

Leitor fiel
A leitor fiel de hoje é o

empresário Marcos Scheuer.
Ele é outro amigo que
acompanha a coluna todos
os dias. Valeu mesmo!

�

E- hoje!
Nesta sexta-feira, a partir das
18h, será inaugurado no Grêmio
Esportivo Juventus, uma extensão
do Bar Scondidinho. O comando,
claro, é do meu amigo Moisa.

Fumacê
"Se Deus quisesse que nossos

narizes fossem chaminés, teria
feito abertura nasal ao contrário,
ou seja, para cima". A propósito,
eu ·que já tive o hábito, acho que
todo fumante, antes de mais
nada, é-um ser fedorento.
E não há perfume que dê jeito.

Pensando

bem" ••

"Todo's os dias, Deus nos dá um
momento em.que é possível
mudar tudo o que nos deixa
infelizes. O instante mágico é o
momento em que um "sim" ou
um "não" podemmudar toda a

nossa existência".

.TheWay
No sábado para celebrar o

primeiro ano de sucesso da The

Way, os bambambãs Thiago
Mattos e Pepe Narloch, trazem
para cortar o bolo e bater as

taças a excelente dupla sertaneja
Alex &Willian e mais os DJs
Andre Heat e Bibbe Andreatta.
Camarote e reservas de mesas
estão 'praticamente esgotados.
Vai ser uma grande festa.

SEGUROS
GARCIA'

CORRETORA Coluna473371·1788

Moa Gonçalves
MAURICIO HERMANN

LONDON Tatiana Raiais nos c

orredores da London Pub

LINDA Ane Lampert, faz tipo
para a cohma de sexta-feira
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Rau, movimenta
concorrido co uetel

Noviciado Nossa
•

•

• • ••• •

Ana Cláudia Doege.

Vai entrar'1
No Bairro Ilha da Figueira, em
Iaraguá do Sul, um.morador
colocou um aviso no portão de
sua casa que deu o que falar.
Diz assim: "Entrou morreu".
O aviso foi colocado depois de
ter casa assaltada duas vezes.
Se está certo ou errado, não
sei. Mas sei que coragem de
bandido é do exato tamanho
da nossa covardia.

Upper Floor
Hoje, na cidade de Guaramirim,
todos os caminhos têm uma

direção. O sentido único é a
casa noturna Upper Floor. Pois
é lá que rola, nesta sexta-feira, o
show com a dupla sertaneja Eder
& Francisco, com a participação
do DJ Alan. O que
é melhor, elas free até 23h.

Dica de
sexta-feira
Conferir às delicias da

Confraria do Churrasco. As .

melhores carnes nobres da

região. Bom demais.

DNULGAÇÃO

o "
moagoncalves@netuno.com.br Há pessoas

desagTadáveis
apesar
das suas'

qualidades
e outras

encantadoras

apesar dos

seus defeitos.

DNULGAÇAO

• Seja voluntário,
doe sangue!

François de La
Rochefoucauld

AMIGOS Dieter Janssen e Moacir Bertoldi

prestigiando a "Garage"

.,,'

Te contei
Automóveis eAntigos de
Iaraguâ do Sul.

• Sábado, no Scondidinho
Bar, a partir das 11 horas,
tem a tradicionalPeijoada
à Brasileira.

preferência se as massas e
.

molhosforem da Casa da
Nonna. Simplesmente shaw
de bola. Como conseguir?

, Ligue 3055-2484.
• Caso você receba amigos
ou àquela visitinha
inesperada - de quebrar - e

precise fazer uma jantinha
às pressas. Cá entre nós,
nada melhor que uma
comidinha congelada. Dê � Com essa,.fui!

•Amanhã, mais conhecido
com sábado, a partir das
13h, acontece no Parque
Malwee, o l=aniversârio do
EncontroMensal do Clube

FEIRA Flávio Stabelin, designer da Estofados
Tironi, durante importante e concorrida

ABIMAD, em,São Paulo, feliz da vida, com
sucesso de vendas dos novos produtos

I

FIESTA UPGRADE
COMPRE O FIESTA 1.DL
E LEVE O MOTOR 1.6L

Flesta Rocám Hatch 1 ..01 2(;12�
À VISTA +COMPLtTO

+ AR-CONDICIONADO
+ DIREÇAO HIORÁUlICA

+ VrOROS E TRAVAS
ELÉTRICOS

... ACABAMENTO PULSER$3 .900

MORETTI
Jílfí\UY� d@ SYI
Wtl3nU8OO
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Charles Zimmermann,
escritor

Crônica

Valores
/\ té uns cinco anos atrás, eu procu
flrava ser racional com meus colegas
de trabalho, fazendo contas e provando
a eles que um cafezinho por dia seria
suficiente. para comprar um automóvel
novo em 30 anos. Com argumentos as

sim, convenci muitas pessoas a começar
urna poupança de longo prazo. Alguns
companheiros, muito motivados, passa
ram de ponto de equilíbrio e começaram
a poupar além do comentado, cerca de
30% da renda, sonhando commontantes

ousados em poucos anos.

Aprendi que convencer as pessoas a

poupar não é difícil, desde que haja urna
boa argumentação para isso (normal
mente um grande sonho do interessa
do). Porém, muitos dos companheiros,
naquela época começaram a se desfazer
do patrimônio poupado, tendo inúmeras
razões para isso. Em alguns casos, mo
tivados por um problema de saúde; em
outros, pela perda de um ente querido;
mas o mais comum era usar a poupança

Cinema
JARAGUÁ DO SUL
• (fine Breithaupt 1
• Motoqueiro Fantasma 2 - Leg. -14h, 15h50, 17h40, 19h3Q, 21h20
• Cine Breithaupt 2
• A Invenção de Hugo Cabret - Leg. - 14h, 16h30, 19h, 21 h30
• Cine Breithaupt 3
• Cada um tem a gêmea que merece - Leg. -14h10, 16h •..17h50,
19h40, 21h30

Novelas
AQUELE BEIJO - Globo

Estela diz para Olga deixar Otília no quarto. Raul vai à quermesse. Manus
chka propõe que Grace Kelly volte à Comprare como sua assessora. Amália se

desculpa com Claudia. Olga entrega as senhas de Sebastião e Raíssa para Vio
lante. Damiana se recusa a casar com Valéria, mas Felizardo insiste em unir os
dois. Tibério tenta falar com Ana Girafa, mas ela o despreza. Belezinha sugere
que Agenor fique com Brigitte. Dalva pede para falar com Otília e Olga a impede.

A VIDA DA GENTE - Globo
Cris tenta se reconciliar com Jonas. Júlia reclama de cansaço para Ana.

Lourenço pensa em pedir a guarda compartilhada de Tiago. Lúcio leva Júlia para
tomar sorvete. Francisco e Nanda pensam em um nome para o brechó. Lúcio
estranha o desânimo de Júlia. Júlia conta para Manu que Eva a levou para fazer
fotos em uma agência. Wilson dá um ultimato a Moema e a manda escolher
entre ele e a faculdade. Rodrigo e Manu combinam de ir juntos a Gramado para
falar com Eva. Dora diz para Marcos que ele precisa procurar um emprego.

para 'custear o fim de um casamento.

Com o passar do tempo, notei que fazer
poupança significava, paramuitos,
privar-se da felicidade presente para.
tê-la no futuro. E a infelicidade acabava
com a motivação de poupar.
Isso tudo mudouminha forma de atuar
e de pensar. Hoje, vejo que é urna vida
feliz e segura que garante a poupança,
e não o contrário. É por isso que, nos

"
Esse é o meu maior

aprendizado: se um cafezinho
diário compra um carro em

30 anos, a falta do mesmo
cafezinho pode levá.lo a

perder o emprego

meus trabalhos como professor univer
sitário, quando os alunos falam sobre
suas futuras escolhas: um imóvel, um
automóvel, proponho antes que eles

nNA ESTAMPA - Globo
Tereza Cristina revela o segredo do cofre para Pereirinha. Teodora lembra

se saudosa de quando era casada com Quinzé e pede para o ex-marido aceitá-la
de volta. Dagmar enfrenta Zuleika e a deixa intimidada. Baltazar se enfurece ao

ver Daniel filmando Solange. René observa a casa de Griselda. Daniel e Vilma
vibram com o resultado do vídeo sobre Solange. René oferece o bufê do Brasi
leiríssimo como presente de casamento a Amália, mas Griselda não aceita. Crô

. avisa a Tereza Cristina que viu seu ex-marido sair da casa de sua rival. Celma
fala para Beatriz que Esther concederá uma entrevista exclusiva para Beta Junior
na Fio Carioca. Qujnzé vê a mulher que o dopou conversando com Ferdinand.

VIDAS EM JOGO - Recol'd
Jorge confessa que pagou Nelize para fugir junto com Marcolino. Ele

afirma que fez isso apenas para proteger o irmão de seu amigo. Marialice o

acusa de assassinato, mas Jorge explica que jamais faria algo do tipo. Ele
explica que mentiu sobre uma amante para afastar Marialice do perigo. A
confeiteira continua afirmando que ele matou Augusta. Vinícius se levanta,
atraído pela conversa, e Jorge mais uma vez tenta explicar.

CORAÇÕES�OS-SBT
Eduardo diz que Olavo não pode acusá-lo. Olavo afirma que o acidente de

Amanda foi premeditado. Olavo está disposto a tomar medidas cabíveis para
afastar Amanda de Eduardo. Olavo conta a Lucy que teve uma discussão com

Eduardo e descobriu coisas sérias. Lucy vê Dante no hospital e sente mal-estar.
Olavo fala ao médico sobre levar Amanda para São Paulo. Eduardo ouve a con-
versa e diz que após a recuperação Amanda vai voltar para fazenda.

.

.. O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Clique animal

pensam na verba prevista para os gastos
com qualidade de vida, lazer e peque
nos mimos pessoais, e também a verba a

guardar para um projeto de estudos, num
futuro. Somente após definir essas verbas.
é que tratamos a verba para a escolha do

padrão de moradia, do automóvel. Um
imóvelmais simples oferece menos es
paço, mas comporta urna felicidade que
não caberia em um lugar mais caro. Um
automóvelmais modesto oferece menos
conforto, mas comporta a felicidade de
não se meter com as financiadoras.
Esse é o meumaior aprendizado: se um
cafezinho diário compra um carro em

30 anos, a falta do mesmo cafezinho
pode levá-lo a perder o emprego, ao
acabar com os dias produtivos, com a

nossa rede de relacionamento e com um

pequeno e motivante prazer pessoal.
O futuro é importante, mas é a simples
continuação de nossa vida presente.
Valorizamos mais o nosso hoje,
sem esquecer o amanhã.

Se você fotografou algo interessante e

quer compartilhar conosco, envie sua
foto para contato@beatrizsasse.com.br.

o clique de hoje é de Carlos Daniel Priebe que encontrou uma
família inteira de capivaras durante camjnhada no Parque Malwee.
As capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) são os maiores roedores
herbívoros do mundo, são comuns na Américas do Sul e Central
e vivem próximas a lagos e rios. Alimentam-se de capins e ervas,

COÓl1lDS em várzeas' e alagados e pode chegar a pesaraté 80 quilos.

-

Aniversariantes
24/2

Adriana de Fátima Martins

Aguinaldo Moraes
Airton Luiz Klein
Airton Tassi
Alberto W. Knecht
Aline Barcelos
Amarilsa Freitas Junkes
Artur Elias
Bianca Oliari macoppi
Camila Pereira
Célia K. Rurjsam
Denise A. B. Stein

Diego D. Rech
Gisele C. Egger
Ivo Reichert
Jenifer K. A. Peres
João G. J. da Costa
Jose E. Torezani
Julia E. Miotto
Karim R. Kogler
Leandro Machado
Leonardo C. Stuart
Lincoln Stein
Lindomar Hendemaier
Luiza Kauling
Maiko Ochner

Mandio Schm�
Marcelo Da Rocha
Marcia Parrai
Maria A. G. Rocha
Maria Rech Schiochet
Maurélia Zermiani

Rodrigo N. Dos Santos
Romulo Oliari Macoppi
Rosane M. De O. Werner
Roseli L.Santos
Terezinha de Oliveira
Valdir Piske .

Yohona N. Jarschel

Horóscopo
ÁRIES
Seja mais paciente e conseguirá
ajuda de colegas para conquistar
seus objetivos profissionais.Você
chamará a atenção com suas atitudes.
No romance, muito channe e paixão,
principalmente nas relações estáveis.

TOURO
CUidado com a impulsividade! Ouça o
conselho de pessoas de sua confiança
e analise antes de alterar o curso de
certos assuntos. Dê atenção à pessoa
amada, ela pode mostrar a você uma
diferente visão do mesmo assunto.

II GÊMEOS
Nas relações de amizade, não crie
muitas expectativas nem se iluda
com promessas feitas neste dia, pois
decepções não estão descartadas. Se

precisar de apoio ou de um conselho
conte com a ajuda de sua alma gêmea.

c:r;:; CÂNCER
-.>' O dia é favorável para colocar em

prática aquelas mudanças que vinha
planejando em sua vida profissional.
Momento indicado para assumir novas

responsabilidades. Na área sentimen1lll,
seja paciente com o par ou alrnirá
Conflitos desnecessários.

lEÃo
No emprego, a originalidade e a

criatividade vão falarmais alio. Será
um bom dia para inovar! Mesmo assim,
ouça os conselhos dos C!lIegas e
mantenha confiança em seus objetivos.
Paixão cheia de calor,mas não faça
planos: viva o presente!

VIRGEM
No setor profISSional, o dia é favorável
para o desenvoMmento de tarefas
individuais. Evite ficar na dependência
de terceiros para concluir suas
atividades. Construa sua carreira com
base em seus próprios esforços. No
amor, sensualidade em alta!

..n. UBRA
Concentre as energias em seu trabalho

para superar obstáculos. No setor
sentimental, crie novidades para
agitar a rotina, principalmente em
relacionamentos estáveis. Que tal
recriar o clima de começo dé namoro
junto à pessoa amada?

m.
ESCORPIÃO
No trabalho, fique longe de conflitos.
Tente, ao máximo, afastar-se de
competições e riwlidades com os

colegas de profissão,mantendo uma
postura neutra. Cuidado também para
esse clima não interferir na sua vida
pessoal ou afetiva.

:0
SAGITÁRIO
O dia promete ser agitadO em seu

ambiente de trabalho. Aproveite sua
disposição para superar obstáculos ou
começar novos projetos profissionais.
Atividades físicas e contato com
pessoas mais jovens favorecidos. No
romance, saia da rotina!

'P
CAPRiCÓRNIO
Mudanças favorecidas. Que tal mexer
na decoração?Assim, vai trazermais
vida e alegria para o seu lar. Porém,
talvez seja preciso apartar discussões.
No amor, dia de boas expectativas .

AsIraI cúmplice com sua alma gêmea

NY\ AQUÁRIO
NY\ No trabalho, mantenha a sua

independência, principalmente se
precisar fazer uma pequena viagem.
Aproveite para tomar a frente de
projetos em todos os setores. Nos
assuntos do coração, eontará com a

colaboração do par em tudo o que fizer:

tf PBXES
Dê prioridade para desenvolver
atividades que tragam um retorno
financeiro mais rápidO. Use e abuse
da sua criatividade no contato com
o par. Vai conseguir criar situações
que traga felicidade no convívio com
aquela pessoa especial.

11Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PERSONAGENS Dupla de paJhaços famosa, Patati Patatá é uma das atrações preferidas das crianças

Diversão

Amagiado
picadeiro está
nacidade

Dupla de palhaços é um� das principais
atrações do Circo Maxímus, do Paraná

\RAGUÁ DO SUL

arolína Carradore

-

� s cortinas se abrem e logo
1vem o conhecido cumpri
lento: Respeitável público! E

ssim começa amagia do circo,
m espetáculo que nos leva a

m mundo de sonho e fanta
a, arrancando gargalhadas,
ontagiando as pessoas com

alegria dos palhaços, a adre
alina vai a mil diante dos
xercícios de acrobacias, álém
o encantamento com a bele
I das cores e luzes.
Toda essa diversão circen

� está em Jaràguá do Sul com

chegada do Circo Maximus.
'e sexta-feira, dia 24, até do

tinga, a tenda é montada na

venídaWaldemar Grubba, ao
Ido da Marisol.

Uma das principais atrações
é a dupla de palhaços mais fa
mosa do Brasil, Patati Patatá,
que promete fazer a festa da

garotada. Hoje, os palhaços
se apresentam a partir das
20h30. No sábado, a atração
está marcada para as 18h e no

domingo, às 20h30.
Patati Patatá são os nomes

mais comentados entre a crian

çada nos últimos tempos. Can
tando diversas músicas infantis

antigas, eles realizam shows

pelo Brasil todo, além de apre
sentar um programa diário na

emissora de televisão SBT.
O circo Maximus promete

muitas outras atrações como

trapézio, malabarismo, mági
ca' contorcionismo, número de
acrobacias, globo da morte e __

mais palhaços.

Diversão circense está em Jaraguá
do Sul, começa hoje e vai até domingo. '

A tenda está montada na Avenida
Waldemar Grubba, ao lado da Marisol.

O Circo Maxímus nasceu em

Maringá (PR). Atualmente, a equipe
é composta por 86 pessoas, entre

técnicos, auxiliares e a participação
de artistas circenses de vários can

tos do Brasil e até de outros países,
como a presença de artistas do Uru

guai eArgentina. "Nestemundo en
cantado do entretenimento, o circo
.ocupa uma posição privilegiada en

, tre todas as formas de diversão exis
tentes. Somos uma grande família",
comemora o gerente.

E na grande família do Maxímus,
há artistas que nasceram ali mes
mo, no mundo encantado do circo.
Como é o caso da contorcionista Na
táliaRibasVieira, de 11 anos. Ela é fi
lha dos proprietários do circo e aos

6 anos já era incentivada pela mãe
a fazer ginástica, além do apoio dos

colegas de circo, com quem sempre
aprendia um pouco mais. Hoje, Na
tália é um dos destaques dos espe
táculos e quer continuar assim por
muito tempo. O mais importante é

que ela e outras crianças que fazem
parte do circo, não deixam de lado
os estudos. Para lidar com as mu

danças de cidades, todos são ma

��=:::::;:::���'i"""'l�.��íJi""'�F'''�'''''IfIII!!!;'�rr'���: triculados em escolas do município
'"� , onde o Maximus se apresenta.

"
Neste mundo encantado do

entretenimento, o circo ocupa uma

posição privilegiada entre todas
as formas de diversão existentes.

Somos uma grande família.
Aildson Nero Cesar, 52 anos,
Gerente do Circo Máximus

Organização
Circo também é
uma empresa
Mas, o que está por trás do pica

deiro, da emoção e de toda aquela
estrutura? O circo funciona como

uma empresa e precisa de regras,
funcionários e toda uma organiza
ção para trazer ao público a maior

alegria possível. O gerente do Ma

ximus, Aildson Nero Cesar, 52 anos,

conta os detalhes desse negócio. Pri
meiramente, é feito contato com Pre
feitura e secretaria de Turismo para
em seguida conseguir documentos
necessários para poder funcionar;
como alvará, além de analisar o ter

reno e as condições do local. O Maxi
mus passa em média por 50 cidades

por ano, numa temporada que leva
de 15 a 30 dias. E "a empresa itine
rante" gera economia para a cidade

que a recebe. "Contratamos pelo
menos 20 pessoas do próprio mu

nicípio para nos auxiliar no serviço
de montagem e desmontagem da
estrutura. Precisamos de limpeza,
organização, manutenção" divulgar
a chegada do circo na cidade, enfim
tudo para atender cadavezmelhor o

público", enfatiza Cesar.

Convivência

Uma família
de 86 pessoas

I

!
•

"1

I
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- SCAR inicia novas turmas de teatro;
- Gnema no Sesc "'De Passagemn e

..

�
..

;
- ConfUsão no Carnaval de Jaraguá do Stj 2012!

Quer ver sua sugestão de conteúdo aqui? Então mande seu tíJaterial para viniciuscabana@gmail.com ou paulicocabana@gmail.com

It.b\ogspot.comWWW.cabanacu ,

l>A.1tfJ\�>
Foi muito·legaI o�da banda Patifaria 00 dia 16. na':
I..ic.omria Bar. corn o lançamento da mCasita "B\ues da Uco", .

de autoria da banda.A galera fez a ciferença. cantou. dançou
.

e se cWernu muito. Então missão o..rnprida! E atendendo a

pedidos. aí vai a Ieba do "BJues da Ueo" pata a galera cantar
_

no póximo shoNs.

Quando a tarde vai caindo
Com mais� eu firo
Eu quero ir pra Uco
Eu quero ir pra üoo

E a noite vai chegando
Daqui a "dois patlto"
Eu quero ir pra üoo
Eu quero irpra üoo

Sentado a mesa 12
Eu�que o garçom me acuda

Euquero20�
Euns20wbas

Depois. dois rrtros de tequla
Uma garrafa de rum
Amendoim e torradinha

Tá faltando só lI'n pouoo
Pra 00 ficar bem '1oko"
En1ão vê tudo de novo
Então vê tudo de rO?O

-J1l.�fOOR.l\()RZ.Vf\�
A melhor banda ttNer do Meta!lica aleuissa tqe
no fspaço do Oca ptometendo balanças as

� e <:Iestrulr acodes. Como se não

�. o� é mm a galera do Hard

Vo!tage qoobando tudo e para abrir essa orgia
�ainda tem o Sweet Danger. 1$0 -rudo por
apenas R$ 10. Reaimen1e a tribo rock de Jaraguá
do Sul está bem seNda de opções. todo fim de
semana tem sonmira.
Vda longa ao f5paçodoOca!

J,I,O(7 CAJ.AtJA cu,T
Galera!O blog do Ci=f>am eSlá passando por uma
II'eformulação tdlat /AJlénn do visual novo, novos

� e lfilOIIIOJS parmitos. Murib VielTa

� Sal AriSton Junior. lUis Fernando leler; Jean
Boca. são os amigo!!.-qoo estarão jun'lDs oonGSCO

lTlJe:lia roia fasee gararnID para vocês que a dhapa
vai esqoornat ÜUte!nrll� \IeI'á!REFRÃO

c€.veja. CI.IIOO.� tequtlfa
Emaisun pouco de l!UI1I1I

E praMa'&lar
Un&trode51

Depoisde toda essa age allooólrrca
Eu ainda tômm sede
Emãoeudamoo 8IadIe
Então eu dllilImoo 8IadIe

Masa� só é'lICiJIba
Com lUIm abraço dleJle

. Odmo dia� lrn1JeIJ.JI quremidb lNJanii

l>�A��
Illia 10 aroH.e no EspaQo Oüa o maior fes!iva!

nlittegrado da Anr.lériic:a � o Gmo Rede:. O
�,qre irá 000i!!Terem JJar.aguã já passou por 15

pa� l1'iTlliiIs de 200 ciidades € já� mais
deÔl'lO mM bandas.O bagUlhoé3� As bandas

lPawra,.� EstadloDepiJQ� Fati1 Blowe
ft-lIal.!S6Ç mm a II'e!flOlT1lSr:ílbllidlacle de supmr as

� 'q!UIe 1\lIm� desse porte tr.ás na

'bagagem. :�perdí;,rel�

Em agosto de 2011, o Cabana AucflO StudiO"
entregou material gravado em seu�dio Gihgle)
ao Batalhão da Polida MUltar de Jaraguâ do Sul,
depois de negociação felta com o polidal
responsável f>ela área de marketing t10 mesmo.
Os vaIQm$. foram todos acertado mro

antoc�� wdo lranqWJo é�os fá
��,() que é por nós de direltO.Então Wmos
comunicack)s que o pagamento seria� da
P!áeltura Municipal de Jalâguâ do SuJo sem .

probl� Enganot Só problema. Depois de três
.

meses sem noticias e correndo atrás lodo dia

ronseguimos falar com o. sermof_�,
responsã� pala' área, que dlga-se dê�4
fui a únà� que nos ajudGtJ a

tarefa. �oo comunicados o

pagamente seria através da agên:cla de

propa� que atende a plefe�·de.yaguá
'Chamada� Por que uma� de

Aorianópofsatende a nossa pre� enão uma

agênda de Jamguá? Será que 'hão 'temoS

nenhuma �da cam romperenda
..

� isso

aqui na oossa cidécle? Para falar �
clessa � 'te:m que peita
Flonan, poisaqul'O ooito�� êuma

pessoa dtfld} de &ncontrar, pols a rnak�r pare do

tempo ele está em Floríanópols, é daro_
Resumindo, depois de muito tnenatgat por
telefone com várias pessoas dessa dita 't'lgênoo,
consegulmtiJS receber no dia 16 de fuv.e're.iro,
qúase se)s meses depois, e aInda �os gw�
pagar :comissão para essa agênCia �üe nem

sequêr sa:l:1ie qlll'âl era o trabaJhlo. �L� um

tmba'lho, .ret:êBer seismeses dep'Ois til â�t1a pa.9�j .

comssão e 'I) �m da picada. Quetef:l\OS ruma

agência ·de Jaraguá fazendo os ilraoolhas JPal:a â
nossa cidade. Fora com esses mras! Nitlguém
consegue �mr uma empresa�tb. seis
meses�que exect1tOlJ o trabalho.Somósde
Jamguá �. Mo, �mos ser �oo por

� 5eqLllef pagam
.

!O\tlil

$ (.G!lll a ml'1ltMênôa

-

.,

r- AGENDA
ti' HOJE - DIEGOPWEZ - HOUSE MIJ5IIC

licoBa--23h
ti' HOJE - R()(](NÓBIUS - ROCK"N1DJ._
landbn rui:> - 23h
./ 16m.12-�&SElUCBSO
LJmdbn N> - 23h

-- -

, .".. 2aM.12-GARO!PS�_ _:_

� do O:a_:- 23h_ -- -_.---'---

-----�- ---------- -
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REPúBUCAFEDERA1WADOBRASIL-FSTADOUESANfACATARINA
Tabelionatodo Município eComarcadeGuaramirim - QffiJS1A INGEHIILEWA'GNER,Interventora

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

EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo re
lacionados, ficando os devedores intimados apartir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no
triduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta es
crita nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto corresponden
te. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em)
ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou
domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a

receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em ccnfonnidade com os arts. 995,
997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocclo: 27797 Sacado:ANAMARIADOS SANTOS CPF: 016.118.760-95 Endereço: RuaEnúlio Pret
ti n° s/n, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: INSfAlADORA MESCH LUZ DO DIA lIDA CNPJ:
06.231.931/0001-87 Número do Título: 65202 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentaote: BANCO BRADFSCO SA DataVencimento: 10/02/2012 Valor. 313,89 liquidação após
a intimação: R$II,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 27622 Sacado: ANDRE LUCIAN KOlACKI CPF: 065.382.019-46 Endereço: Rua Auto
Guararú Mirim nO 100, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.EI CNPJ:
01.I49.953/0001-89 Número do Título: 131035626 Espécie: Cédula de Crédito Bancário Apresentante:
SERGIO SCHUlZE EADVOGADOSASSOCIADOS Data Vencimento: 01/09/2010 Valor. 25.535,04 li
quidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 50,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 27700 Sacado: DHEIVEDYFERNANDO RIBEIRO BATIS1ACPF: 067.494.319-84 Endereçn:
RuaManoel Francisco da Costa nO 4266, CenOU, 89275-000, Schroeder Cedente: MElALGIRO INDUS
TRlADEMAQUINAS lIDACNPJ: 08.782.774/0001-23Número doTítulo: 6918B Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADFSCO SA Data Vencimento: 07/02/2012
Valor. 102,50 liquidação após a intimação: R$1I,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital:
R$15,00

Protocolo: 27866 Sacado: DIEGO EDER NICOllETIl CPF: 089.746.989-51 Endereço: Rua Alber-
to Zanella n° 80, Rio Hem, 89275-000, Schroeder Cedente: SECURITY TELECOM COMERCIO DE �

EQUIPAMENTOS ElEIRONICOS lIDA CNPJ: 07.478.234/0001-98 Número do Título: 00461 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data Vencimento:
15/12/2011 Valor. 290,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$
35,60, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 27867 Endereço: Rua Alberto Zanella nO 80, Rio Hem, 89275-000,
Schroeder Cedente: SECURlTY TELECOM COMERDO DE EQUIPAMENTOS ElEIRONICOS lIDA
CNPJ: 07.478.234/0001 -98 Número do Título: 00461 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indi
cação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data Vencimento: 15/01/2012 Valor: 290,00 liquidação
após a intimação: R$1I,60, Condução: R$ 24,14, Diligêncià: R$ 35,60, Edital: R$15,00 Protocclo: 27873
Endereçn: RuaAlberto ZaneUa n° 80, Rio Hem, 89275-000, Schroeder Cedente: SECURITYTELECOM
COMERDO DE EQUIPAMENTOS ElEIRONICOS lIDACNPJ: 07.478.234/0001-98 Número do Título:

00461 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU uNrnANCO SA Data
,Vencimento: 15/10/2011 Valor. 290,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 27874 Endereço: Rua Alberto Zanella nO 80, Rio Hem,
89275-000, Schroeder Cedente: SECURlTY TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ElEIRONI
COS lIDA CNPJ: 07.478.234/0001-98 Número do Título: 00461 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA DataVencimento: 15/Il/2011 Valor. 290,00 liqui
dação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo:27881 Sacado: EDGARLUIZGUCKERT CPF: 986.562.879-15 Endereço: Rua 17 de Fevereiro
nO 253, Braço do Sul, 89275-000, SchroederCedente:DITAUAGRANITOS lIDACNPJ: 02.997.899/0001-
94Número do Título: COO 546/06 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
CAIXAECONOMlCAFEDERAL DataVencimento: 07/02/2012 Valor: 206,00 liquidação após a intima
ção:R$II,60, Condução: R$24,14, Diligência: R$35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 27823 Sacado: EDVINO FRANZ CPF: 037.105.329-30 Endereçn: Rua 28 de Agosto n" s/n",
Centro, 89270-000,Guaramirim Cedente:BORRACHARIA ECOM. DEPNEUS PORTAL lIDAMECNPJ:
03.012.810/0001-56 Número do Título: 925/4 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMlCA FEDERALDataVencimento: 06/02/2012 Valor. 482,50 liquidação
após a intimação: R$II,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 27838 Sacado: IZAAC BERNARDO MOREIRA CPF: 382.104.609-00 Endereço: Rua
Enúlio Rech n° 205, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: ULEANDRO MACHADO ME CNPJ:
05.338.614/0001-00 Número do Título: 003/08 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASIL SA - AGENOAGUARAMIRIM DataVencimento: 10/02/2012 Valor:

420,00 liquidação após a intimação: R$II,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 27616 Sacado: JOSE GlLMAR DO NASOMENTO ME CNPJ: 97.530.721/0001-45 Endereço:
Rua Integração n° s/p, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: FARMACIA E DROGARIA ESSEN
OALFARMAIIDA CNPJ: 09.688.158/0001-70 Número doTítulo: 100 Espécie: Duplicata deVendaMer
cantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlMDataVencimen
to: 05/02/2012 Valor. 376,50 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

.

Protocolo: 27750 Sacado: LUCIANADOMASZAKMEYERME CNPJ: 11.759.247/0001-02 Endereçn: Rua
11 de Novembro n° 3194, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: CANALECO DE DISTRIBillÇÃO
lIDAMECNPJ: 08.674.864/0001-09 Número doTítulo: 5873-3-3 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por.Indícação Apresentaote: BANCO BRADFSCO SA DataVencimento: 07/02/2012 Valor: 308,60 li
quidação apàs a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 27655 Sacado: MARIA RODRIGUES DA COSTA CNPJ: 14.015.485/0001-00 Endereço: Rua
Marechal Castelo Brancc n" 5745, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: OESA COMERCIO E RE

PRFSENlAÇOFS lIDA CNPJ: 81.611.931/0001-28 Número do Título: 2173097U Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADFSCO SA Data Vencimento: 31/01/2012
Valor. 312,74 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital:
R$15,00

ProtoccJo: 27746 Sacado: ME'D\LURGlCA TOPAR lIDA CNPJ: 05.326.168/0001-05 Endereçn: Rua A1-

bano JoséVieira n0472, Centro, 89270-000,Guaramirim Cedente: PIRAMlDEAUTO PEÇAS lIDACNPJ:
04.408.767/0001-05 Número do Título: 30/1234-5 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 10/02/2012 Valor:
950,00 liquidação após a intimação: R$II,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 27716Sacado: NACIONALPISOS lIDACNPJ: 03.717.556/0001-91 Endereçn: Rua 28 deAgos
to n" 3500,Amizade, 89270-000,Guaramirim Cedente: BANCODAYCOVALS/ACNPJ: 62.232.889/0001-
90 Número do Título: 016820DID Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
ITAU UNIBANCO SA Data Vencimento: 04/02/2012 Valor. 600,00 liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00 Protocolo: 27783 Endereço: Rua 28 de

Agosto n' 3500, Amizade, 89270-000, Guaramirim Cedente: RVGEVAS FOMENTO MERCANTIL lIDA
CNPJ: 05.554.264/0001-00Número doTítulo: X73393-AEspécie:Duplicata deVenda Mercantil por Indi
cação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlM Data Vencimento: 09/02/2012
Valor. 438,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital:
R$ 15,00 Protocolo: 27799 Endereçn: Rua 28 deAgosto n" 3500, Amizade, 89270-000, Guaramirirn Ce
dente: CERAMlCA SAVANE lIDA CNPJ: 74.562.745/0001-80 Número do Título: 017632/C/C Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data Vencimento:
16/01/2012 Valor. 912,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
23,20, Edital: R$ 15,00

.

Protocolo: 27752 Sacado: RlLCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LIDA - ME CNPJ:
03.389.786/0001-79 Endereço: Avenida Izidio Carlos Peixer n° 100, Ilha da Figueira, 89270-000, Gua
rarnirim Cedente: DJ COMUNICAÇÕES E EXPWRAÇÃO DE SERVIÇOS CNPJ: 03.658.136/0001-81
Número do Título: 0000157201 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO BRADFSCO SA DataVencimento: 20/01/2012 Valor. 947,50 liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 27788 Sacado: ROSEMARI SlYMANCZUKCPF: 041.678.339-21 Endereço: Rua BomPastor
n° 430, Bracinho, 89275-000, Schroeder Cedente: LEONARDO BORBADE OUVEIRA CPF: 920.792.299-
15 Número do Título: 850399-0 Espécie: Cheque Apresentaote: LEONARDO BORBA DE OUVElRA
DataVencimento: 23/08/2011 Valor. 1.600,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
53,86, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 27778 Sacado: SANDRO ROBERTO ENGELMANN CPF: 799.607.669-34 Endereço: Rua
AlfredoZimmennann n° 134, Centro, 89270-000,GuaramirimCedente: CRAVlLCNPJ: 85.789.782/0001-
42 Número do Título: 00493001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENOAGUARAMIRlM Data Vencimento: 06/02/2012 Valor. 126,30 liqui
dação após a intimação: R$II,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 2"7714 Sacado:VALDIR UlLER CNPJ: 14.296.630/0001-60 Endereço: Avenida 7 de Setembro
n" 566, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: OFSA COMERCIO E REPRFSENlAÇÕFS lIDA
CNPJ: 81.611.931/0001-28 Número do Título: 2173064U Espécie: Duplicata deVendaMercanpl por In
dicaçãoApresentaote: BANCO BRADFSCOSA DataVencimento: 01/02/2012 Valor: 882,13 liquidação
apôs a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

.. ,'

Guaramirim, 24 de fevereiro de 2012.
OIRISTA INGEHIILEWAGNER, Interventora .

•
Tabelionato Griesbach

Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBUCAFEDERA1WA DO BRASIL

ESfADO DE SANTACATARINA
Novo endereço: Rua CeLProcópioGomes deOliveira, 380

Centro - 89251-201-JARAGUA DOSUL-SC
Novo Telefone/Fax; (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROI'FSfO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Nonnas da CGJ /SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO
PROTESTO:

Apontamento: 202318/2012 Sacado: AROFEBOR ACABAMEN1DS EM PECAS DE BORRACH. Endereço:
RUAADOLFO ANIDNJO EMMENDOERFER 514 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89259-695 Credor. BANCO
BRADESCO FINANOAMENTOS S/A Portador. - Espécie: NP - N° TItulo: 42.4.717.626-1 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 42.978,60 - Data para pagamento: 29/02/2012-Valor total a pagarR$52.730,97 Descri
ção dos valores: Valor do tituló: R$ 42.978,60 - Juros: R$ 9.684,51 Emolumentos:R$1I,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 201974/2012 Sacado: D ITAUA IND E COM DE SORVErES lTDA Endereço: R CAMILO
PICCOU 177 ESTRADA NOVA - JARAGUA DO SUL - CEP Credor. TRAGIAL IND COM DE PECAS lTDA
Portador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 008166/2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 78�,26 - Data para
pagamento: 29/02/2012- Valor total a pagar R$B66,84 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 782,26 - Ju
ros: R$ 2,60 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$ 24,08

Apontamento: 201975/2012 Sacado: O ITAUA IND E COM DE SORVErES lTDA Endereço: R CAMILO
PICCOU 177 ESTRADA NOVA - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor. TRAGIAL IND COM DE PECAS lTDA
Portador. - Espécie: DMI- N° TItulo: 008166/1- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.472,48 - Data para
pagamento: 29/02/2012-Valor total a pagar R$1.559,36 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$1.472,48-
Juros: R$ 4,90Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,08

Apontamento: 202152/2012 Sacado: O RlBElRO LAVACAO lTDA ME Endereço: AV PREFElID WALDE
MAR GRUBBA 3611 SL OI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor. TARCISIO SCHMlDT ME Porta
dor. - Espécie: DMI- N°TItulo: 4610 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 539,74 - Data para pagamento:
29/02/2012- Valor total a pagar R$644,55 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 539,74 - Juros: R$ 32,20
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 202119/2012Sacado: DIAS EFELLERCOMEReIO DEMEDIClTDA Endereço: RUA JORGE
C2ERNIEWIC2397WJAOI- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-000 Credor. CERVOSULOISTRlBUIDORADE
MEDICAMENTOS l1T)A. Portador. - Espécie: DMI- N°TItulo'2070803l1- Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 501,06 - Data para pagamento: 29/02/2012- Valor total a pagar R$575,5O Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 501,06 - Juros: R$1,83 Emolwnentos: R$ lI,60 - Publicação edital: R$ 23.10 Condução:
R$23,20- Diligência:R$14,71

Apontamento: 202084/2012 Sacado: DUTECH ROBaTICS lTDA ME Endereço: RUA DOS IMIGRANTES
500 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor:WELD VISION INDUSTRIA DE FERRAMENfARIA lTDA
EPP Portador: - Espécie: DMI- N° TItulo: 3183-01/- Motivo: falta de pagamentoValor. R$1.550,00 - Data

para pagamento: 29/02/2012- Valor total a pagar R$1.628,83 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.550,00 - Juros: R$ 3,10 Emolumentos: R$ 11,60 - Publíéação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dili

gência: R$ 17,83

Apontamento: 202196/2012 Sacado: DUTECH ROBaTICS lTDA ME Endereço: RUA DOS IMIGRANTES
500 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89254-430 Credor. MlCROMECANICA IND !MP EXP lTDA Portador. - Es

pécie: DMI - N° TItulo: 012003801 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 3.085,00 - Data para pagamento:
29/02/2012- Valor total a pagar R$3.196,72 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.085,00 - Juros: R$
35,99 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 202198/2012 Sacado: DUTEOl ROBaTICS lTDA ME Endereço: RUA DOS IMIGRANTES
500 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor. MlCROMECANICA IND !MP EXP lTDA Portador. - Es

pécie: DMI- N° TItulo: 012002791 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$1.996,21 - Data para pagamento:
29/02/2012- Valor total a pagar R$2.097,89 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 1.996,21 - Juros: R$'
25,95 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 202201/2012 Sacado: DUTECH ROBaTICS lTDA ME Endereço: RUA DOS IMIGRANTES
500 -Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor. MlCROMECANICA IND!MP EXP lTDA Portador. - Es

pécie: DMI - W TItulo: 012004394 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 680,36 - Data para pagamento:
29/02/2012- Valor total a pagar R$761,07 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 680,36 - Juros: R$ 4,98
Emolumentos:R$lI,60 - Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontaroento: 202202/2012 Sacado: EDOI PAGANELU Endereço: RUAANIDNJO PEDRI 28 - Jaraguá do
Sul-se - CEP: Credor. MADEIllEIRA FLORiDA lIDA Portador: - Espécie: DMI- W TItulo: NFE 2685/1
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 2.000,00 - Data para pagamento: 29/02/2012- Valor total a pagar
R$2.083,36 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 2.000,00 - Juros: R$ 10,00 Emolumentos: R$ 11,60 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência; R$15,46

Apontamento: 201925/2012 Sacado:EDERSONRODRIGOSfREWW Endereço: RUA FRANCISCODUTRA
449 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89255-803 Credor. IHC COMERCIAL !MP E EXP lTDA Portador. - Espécie:
DMl-N°TItulo: 278 - Motivo: falta de pagamentoValor.R$ 733,00 - Data para pagamento: 29/02/2012-Valor
total a pagar R$B22,36 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 733,00 - Juros: R$ 10,50 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ '20,96

Apontamento: 202066/2012 Sacado: EQUlLl8RiO COMERCIO DE EQUIPAMEN1DS E PEC Endereço: AV
PREFWALDEMARGRUBBA 3779 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor: RODONAVESTRANSPOR
TES E ENCOMENDAS lTDA Portador. - Espécie:DMI- N'Titulo: 0030389290 - Motivo: falta de pagamento
Valor.R$ 61,54 - Data para pagamento: 29/02/2012-Valor total a pagar R$134,31 Descrição dos valores: Va
lor do título: R$ 61,54 - Juros: R$ 0,16Emolumentos: R$ lI,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 201377/2012 Sacado: ERICOVICENZI Endereço: RUA ERMEUNATRENTINI MENEL 125

- Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89265-627Credor. INFRASUL -lNFRAFSTRUTURAEEMPREENDIMENT Por
tador. - Espécie: DMI- N° TItulo: 0201970001- Motivo: falta de pagaroentoValor. R$441.10 - Data para
pagamento: 29/02/2012-Valor totalapagarR$537,97Descrição dos valores: Valordo titulo: R$441,10 - Ju
ros: R$ 3,08Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 23,20 - Diligência: R$35,89

Apontamento: 202210/2012 Sacado: ESTAMPARIA MAIS BRASIL lTDAME Endereçn: RUA JOAOWIESf

.
JUNIOR 969 - Jaraguá do Sul-se - CEP 89251-000 Credor. BANCO SOFISA SA Portador. COM DE PROD
QUlMICOS RE Espécie: DMI - W TItulo: 0000967001 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 5.046,36 -

Data para pagamento: 29/02/2012-Valor total a pagar R$5.135,54 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 5.046,36 - Juros: R$ 13,45 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$17,83

Apontamento: 20206112012 Sacado: GARCIA EMBALAGENS lTDA Endereço: RUA JORGE C2ERNIEWI
C2 590 - C2ERNIEWIez - JARAGUÁ DO SUL-SC -; CEP: 89255-000 Credor. URBA COBRANCAS E SER
VICOS Portador. REFILE IND COMERCIO DE FACA lTDA EPP Espécie: DMI - N° TItulo: 653C - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$I.509,12 - Data para pagamento: 29/02/2012-Valor total a pagarR$1.59O,28
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$1.509,12 - Juros: R$ 8,55 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 202062/2012 Sacado: GAROAEMBALAGENS lIDA Endereço: RUA JORGE C2ERNIEWI
C2 590 - C2ERNIEWIez - JARAGUÁ DO SUL<se - CEP: 89255-000 Credor. URRA COBRANCAS E SER
VICOS Portador: REFILE IND COMERCIO DE FACA lTDA EPP Espécie: DMl - N° TItulo: 653B - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$1.509,12 - Data para pagamento: 29/02/2012-Valor total a pagarR$1.597,82
Descrição dos valores: Valor do título: R$I.509,12 - Juros: R$ 16,09 Emolumentos: R$11,60 - Publicação
edital: R$23,10 Condução: R$23,20- Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 202063/2012 Sacado: GARCIA EMBALAGENS lTDA Endereço: JORGEC2ERNIEWICS 590
- JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89255-000 Credor: URBA COBRANCAS E SERVICOS Portador. REFILE
IND COMERDO DE FACA lTDAEPP Espécie: DMI- N° TItulo: 653A - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$1.509,12 - Data para pagamento: 29/02/2012-Valor total a pagarR$I.604,36 Descrição dos valores: Va
lordo titulo: R$1.509,12 - Juros: R$ 22,63 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$23,20- Diligência: R$14,7I

Apontamento: 201963/2012 Sacado: GII.MARPINHEIRO CABRAL Endereço: RUAVAIMORWNTA 176
- JaraguádoSuI-SC - CEP:89256-720Credor. INFRASUL-lNFRAFSTRUTURAE EMPREENDIMENT Por
tador. - Espécie: DMI- N° TItulo: 0176545013 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 282,57 - Data para
pagamento: 29/02/2012-Valortotala pagarR$361,74Descrição dosvalores: Valordo título: R$282,57 - Ju
ros: R$I,88Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência:R$19,39

Apontamento: 202072/2012 Sacado: INOUE E GOFS COMDEPISONAS L Endereço: R PREFEITOWAL
DEMARGRUBBA 2222 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-500Credor.MUITCLOR Q !MPEXPORTADORA
lTD Portador. - Espécie: DMI - WTItulo: 1546/04 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 814,06 - Data

para pagamento: 29/02/2012- Valor total a pagar R$892,84 Descrição dos valores: Vajor do titulo: R$
814,06 - Juros: R$ 4,61 Emolumentos: R$lI,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dili
gência: R$16,27

Apontamento: 201966/2012 Sacado: JONATIlAN GRlMM Endereço: RUA DONA MATlLDE477 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89256-280 Credor: UNIVERSO DOVIDRACEIRO FERRAGENS PARAVI Portador: - Es

pécie: DMI - N° TItulo: 7991-3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.939,32 - Data para pagamento:
29/02/2012-Valor total a pagar R$2.019,30 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 1.939,32 - Juros: R$
5,81 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 202159/2012 Sacado: JPPEUCULAS E ACESSO AUTOMaTIVOS lTDA Endereço: RUA
BERNARDO DORNBUSOl 250 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor. NEVERTON ANIDNIO
RODRIGUFS Portador. - Espécie: DMI- N'Titulo: 3663 B - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 220,00
- Data para pagamento: 29/02/2012-Valor total a pagar R$299,57 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 220,00 - Juros: R$ 6,96 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência:R$14,7I

Apontamento: 202160/201�Sacado: JPPEUCULAS E ACESSO AUTOMOTIVOS lIDA Endereço: RUA
BERNARDO DORNBUSCH 250 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor: NEVERTON ANIDNIO
RODRiGUFS Portador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 3663 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 220,00
- Data para pagamento: 29/02/2012-Valor total a pagar R$301,85 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 220,00 - Juros: R$ 9,24 Emolumentos: R$ lI,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência:R$14,71

Apontamento: 202173/2012 Sacado: KAROISA lTDAME Endereço: RUAWALTER MARQUARDT 3050 -

BARRA DO RIO MOLHA - Jaraguá do Sul-SC'- CEP: Credor. ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FE-
010 Portador. - Espécie: DMI- N° TItulo: 827421 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 940,00 - Data

para pagamento: 29/02/2012- Valor total a pagar R$I.Oll,62 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$
940,00 - Juros: R$ 3,76 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dili
gência: R$ 9,96

Apontamento: 202216/2012 Sacado: KAROISAlTDAME Endereço: RUAWALTER MARQl.h\RDT 3050 -

BARRA DO RIO MOLHA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor. ADINA INDUSTRIA E COMERDO DE FE
OlOS lTD Portador. - Espécie: DMI- W TItulo: 784511 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 240,00
- Data para pagamento: 29/02/2012- Valor total a pagarR$312,26 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 240,00 - Juros>-R$ 4,40 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 9,96

Apontamento:20i!193/2012 Sacado: KKIllE INDUSTRlALE COM DE EMBALAGE Endereçn: JOSETHE
ODORO RIBEIRO 1801 FUNDOS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor. POLPA DE MADEIRAS
lTDA Portador. - Espécie: DMI- N° TItulo: 166652 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$3.674,51 - Data

para pagamento: 29/02/2012- Valor total a pagar R$3.761,34 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$
3.674,51 - Juros: R$13,47 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di-

ligência: R$15,46
.

Apontamento: 202042/2012 Sacado: KDG EQUIP SEG UDA ME Endereço: RUA EXPEDIDONARiO
CABO HARRYHADUCH 8 ,

- JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-380 Credor. CAVEMAC INDUSTRIAL
E COMERCIALDEMAQUINAS !MP. Portador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 0088930025 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 472,94 - Data para pagamento: 29/02/2012-Valor total a pagar R$54"I,74 Descrição

dos valores: Valordo título: R$ 472,94 - Juros: R$ 0,94Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 202107/2012 Sacado: UON COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L Endereço: RUA
ALWIN KOOl1559 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-210 Credor. SCM GROUPTECMATlCMAQUINAS
EEQUIPAMEN1DS lTDA Portador. - Espécie:DMI- N° TItulo: 0013582 04 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 10.834,00 - Data para pagamento: 29/02/2012- Valor total a pagar R$1O.941.25 Descrição dos
valores: Valor do titulo: R$IO.834,oo - Juros: R$ 25,27Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,08

Apontamento: 202075/2012 Sacado: MARCIO SILVA BRAGA-ME Endereço: AV MARECHAL DEODORO
DA FONSECA 1188 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-702 Credor. MARECHAL PNEUS E AUTOCENTER
lTDA Portador. - Espécie: DMI - N° TItulo: CF 58214 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 355,00 -

Data para pagamento: 29/02/2012- Valor total a pagar R$423,92 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 355,00- Juros: R$I,06 Emolumentos: R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di
ligência: R$9,96

Apontamento: 201982/2012 Sacado: MARLENE DE ESPINDULA GOEITEN E /OU Endereço: RUA
FRI1ZSEITER341- JOAOPESSOA - JARAGUÁDOSUL-SC - CEP: 89250-000Credor. INFRASUL-INFRA
FSTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador. - Espécie: DMI- N° TItulo: 0173547016 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$149,16 - Data para pagamento: 29/02/2012-Valor total a pagarR$232,06 Descrição
dos valores: Valor do titulo: R$ 149.16 - Juros: R$ 0,99Emolumentos: R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23, 10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 201724/2012 Sacado: MAURI EDGAR PADlLHA DE LIMA Endereço: RUA JOAO TOZINl
1845 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor. SL SERVICOS DE COBRANCAS lTDA Portador: - Espé
cie: DMI - W TItulo: 03/06-MP - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 280,00 - Data para pagamento:
29/02/2012-Valor total a pagar R$390,00 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 280,00 - Juros: R$ 0,65
Emolwnentos: R$ Ü,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 202180/2012Sacado: RLG COMERCIAL lTDA Endereço: RUA JOSE THEO\)ORO RlBEl
RO 658 SALA 02 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 69258-000 Credor: CR WNGSHEN FAB VEICULOS SA
Portador. - Espécie: DMI- N°TItulo: 0000113838 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 705,37 - Datapara
pagamento: 29/02/2012- Valor total a pagar R$797,77 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 705,37
- Juros: R$ 19,04 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$15,46

Apontamento: 202181/2012 Sacado: RLG COMERCIAL lTDA Endereço: RUA JOSE THEODORO RlBEl
RO 658 SALA 02 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: Credor. CRWNGSHEN FABVElCULOS SA Portador. - Es

pécie:DMI- N°TItulo: .0000113843 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 560,55 - Data para pagamento:
29/02/2012-Valor total a pagar R$848,67Descrição dos valores: Valor do título: R$ 560,55 - Juros: R$ 14,76
Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

-

Apontaroento: 202182/2012 Sacado: RLG COMERCIALlTDA Endereço: RUA JOSE THEODORO RlBEl
RO 658 SALA 02 - lARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 69258-000 Credor: CRWNGSHEN FABVEICULOS SA
Portador. - Espécie.Dlvll- N°TItulo: 0000113841- Motivo: falta depagamentoValor: R$371,31 - Datapara
pagamento: 29/02/2012- Valor total a pagar R$454,44 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 371,31
- Juros: R$ 9,77 Emolumentos: R$lI,60 - Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$15,46

Apontamento: 202215/2012 Sacado: ROSlLENEUT2 Endereço: RUA JORGEVERBIENEN LOTE 10 - la
raguá do Sul-SC - CEP: 89254-372 Credor: INFRASUL - lNFRAFSTRUTURA E EMPREEND!MP.NT Por
tador. - Espécie: DMI- N'Tírulo: 0171483017 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$187,92 - Data para
pagamento: 29/02/2012- Valor total a pagarR$223,87Descrição dos valores: Valor do título: R$187,92-
Juros: R$1,25Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 0,00 - Diligência: R$ 0,00

Apontamento: 202073/2012 Sacado: SILVANAAPARECIDAHUi( DOS SANT Endereço: AVMARECHAL
DEODORO DA FONSECA 855 - CENTRO - jaragué do SuI-SC - CEP: 89251-700 Credor. TFAMWORKUB
IND E RBP CON I1" Portador. - Espécie: DMI- N° TItulo: 98412/2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
1.008,00 - Data para pagamento: 29/02/2012-Valor total a pagar R$1.081,9O Descrição dos valores: Valor
do título: R$1.008,00 - Juros: R$ 6,04 Emolumentos: R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento. 201910/2012 Sacado: TRANSACAO TRANSPORI'ES lTDA Endereço: RUA PREFEITO
WALDEMAR GRUBA 5130 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-502 Credor. BRASIL SUL EMBALAGENS
lTDA Portador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 27691 1/1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 147,20 -

Data para pagamento: 29/02/2012- Valor total a pagar R$221,29 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 147,20 - Juros: R$ 0,73 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di
ligência: R$15,46

Apontamento: 202025/2012 Sacado: TRANSPORI'ESMAGAUlAES lTDA EPP Endereço: RUA PIONEI
RO LEOPOLDOMALHEIRO 15 APT 210 BWCO C - Iaragué do Sul-SC - CEP: 89251-490 Credor. BANCO
BRADFSCO FINANOAMENTOS SA Portador. - Espécie: NP - N°TItulo: 42.6.005.771-8 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 28.552,56 - Data para pagamento: 29/02/2012-Valor total a pagarR$33.293,52 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 28.552,56 - Juros: R$ 4.673,10 Emolumentos: R$II,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 201753/2012 Sacado: VINEVE TEXTIL lTDA Endereço: RUA DOMINGOS SANSON 150
- Jaraguá do Sul-SC - CEP 89256-180Credor. BANCO SAFRA S/A Portador. COCAR! COOPAGROP E IN

DUSTRIALEspécie:DMI- N'Tirulo: 433591439 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 890,:74 - Data para
pagamento: 29/02/2012- Valor total a pagar R$969,06 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 890,74
- Juros: R$ 4,15 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$16,27

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data
de 24/02/2012.
Jaraguá do Sul (SQ, 24 de fevereiro de 2012.

Manoel Gustavo Griesbach - Tabeliao Substituto
Total de títulos publicados: 38

----�--------�---�--.----�----------�-------------------
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O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES BRAÇAIS E CORRELATAS NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL DE JARAGUA DO SUL
EDITAL DE CONVOCAÇAO PARA ASSEMBLÉIA DE ELEiÇÃO

O Presidente da comissão eleitoral convoca todos os membros da Categoria Profissional Diferenciada dos Trabalhadores em Atividades Braçais
e correlatas na Movimentação de Mercadorias em Geral, dois) município(s) de Guaramirim, Jaraguá do Sul e Massaranduba Estado de Santa

Catarina, para participarem da Assembléia Geral de eleição da diretoria, Conselho Fiscal e Representantes Junto a Federação, que se realizará
no dia 10 de março de 2012 com inicio as 09:00 hs e encerrando, e às 15:00 hs , na Rua Norberto Silveira Junior.l.S'l Sala 06 - Bairro Centro

- Guaramirim/SC CEP 89.270-000. Sendo uma urna na sede do Sindicato. O prazo para registro de chapa será de 2 (dois) dias da publicação
deste edital na secretaria do Sindicato em horário das 9:00 (nove) as 12:00 horas. Sendo registrada somente uma chapa a eleição será por

aclamação Tornaz Luiz Vieira Neto Presidente da Comissão Eleitoral Jaraguá do Sul/SC, 24 de fevereiro de 2012.

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2012-FUMDEC. FUNDO
MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: Contratação de serviços de
caminhão caçamba tipo basculante trucado e traçado, escavadeira hidráulica
e trator de esteira, em perfeito estado de conservação, manutenção e

funcionamento, com motorista/operador e combustível e aquisição de
saibro (macadame), destinados para realização de serviços junto ao Fundo

Municipal de Desenvolvimento Econômico em atendimento a Lei Municipal
49/2005/Desenjaraguá/lncentivo às Empresas, conforme especificação do
Item I do Edital e Anexo II - Minuta de Contrato. REGIMENTO: Lei Federal
10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002,
de 03 de outubro dê 2002 e Lei Municipal 49/2005. VALOR ESTIMADO
PARA CONTRATAÇÃO: R$ 195.216,00 (cento e noventa e cinco mil
duzentos e dezesseis reais). DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos
ENVELOPES: Até às 13:30 horas do dia 09 de março de 2012, no Setor de
Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter

Marquardt n" 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. CREDENCIAMENTO
e abertura dos envelopes e disputa de preços serão as 14:00 hs do
mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos.
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço
acima ou via Internet no endereço www.j.araguadosul.sc.gov.br Jaraguá
do Sul (SC), 1.3 de fevereiro de 2012.

IVO KONELL
Secretário de Administração

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N° 02/2012

Menor Preço ITEM

Objeto:Este edital tem 'por objeto a contratação de pessoa jur,ídica para prestação
de serviços técnicos profissionais de arbitragem em eventos esportivos promovidos
pela Fundação Municipal de Esportes, em conformidade com o Anexo VI - Termo
de Referência e demais anexos do edital.
Regimento: Lei Federal nO 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:30 'horas do
dia 14 de março de 2012, no Setor Administrativo da Fundação' Municipal de
Esportes, sito na Rua Gustavo Hagedorn 636 - Arena <Jaraguá, bairro: Vila Lenzi.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Será às 09:45 horas do mesmo dia, no auditório
da Fundação Municipal de Esportes.
VALOR MÁXIMO TOTAL PARA CONTRATAÇÃO: R$ 116.572,00 (cento e

dezesseis' mil, quinhentos e setenta e dois reais).
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via
Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br. Dúvidas e esclarecimentos
poderão ser obtidos por escrito no endereço acima ou pelo Fax (0**47) 3370-9797,
ou ainda pelo e-mail nelson.esportes@jaraguadosul.com.br .

.

Jaraguá do Sul, SC, 07 de fevereiro de 2012. Valdir Bordin -Presidente Fundação
Municipal de Esportes

MUNiCíPIO DE CORUPÁ
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 002/12 -

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ÉSPECIALlZADA
EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM O INTUITO DE
TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS
DA UNIDADE SENAIISC DE JARAGUÁ DO SUL, PARA
APRIMORAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS
MORADORES DO MUNICíPIO
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia
24/02/2012, às 09hÓOmin do dia 09/03/2012.
INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia
09103/2012
TIPO: Menor Preço.
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO L1CITATÓRIO: No
endereço Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443 e

também no site Http://www.corupa.sc.gov.br.
HORÁRIO: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs
Telefone (47) 3375-6500
Para recebimento do edital é imprescindível que a licitante retire o

arquivo de itens junto ao setor de licitações pelo email: compras@
corupa.sc.gov.br.
Corupá, 22 de Fevereiro de 2012.

LUIZ CARLOS TAMANINI - PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS
N° 14/2012. SECRETARIA DE OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS.

SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL.
TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Constitui objeto da presente
licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro de preços a

contratação de serviços de caminhão trucado/traçado (6 x 4) e caminhão'
basculante com dois diferenciais, equipados com guindaste hidráulico,
em perfeito estado de conservação, manutenção e funcionamento, com

motorista/operador e combustível, destioados para podas de árvores
recolhimento de entulhos e transporte de esterco, barro, macadame e outros
materiais ao longo de 12(doze) meses, conforme especificações no ANEXO I
do edital eANEXO 111- Minuta daÁta de Reqistrode Preços. REGIMENTO: Lei
Federal 8.666 de 21/06/93, Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002,
DECRETO 6.737/2009 de 09 de julho de 2009, Lei MunicipaI2.807/2008 de 25
de abril de 2008 e Decreto 6.358/2008 de 15 de maio de 2008. DATA, HORA
e LOCAL PARA ENTREGA dos .ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 09
de março de 2012, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, sita na Rua Walter Marquardt n? 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O
CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes serão as

09:30 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e

Contratos. VALOR ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO: R$ 279.000,00 (duzentos
e setenta e nove mil reais). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser

obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.
sc.gov.br Jaraguá do Sul (SC), 13 de fevereiro de 2012.

IVO KONELL - Secretário de Admlnlstração

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 01/2012-PMS
A Prefeitura Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina,
situada na Rua Marechal Castelo Branco, 3.201, Centro, representada
para todos os fins de direito pelo seu Prefeito Municipal em exercício,
senhor Luís Aparício Ribas, torna público, para conhecimento dos
interessados que, 'observadas as disposições da Lei Federal n", 8.666,
de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e Lei n". 11947/09,
de 16 de junho de 2009, torna público que se acha aberto o EDITAL
DE CHAMADA PÚBLICA.
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura
familiar para utilização destes na merenda escolar para suprir as

necessidades das Unidades Escolares Municipais da Secretaria de

Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura de Schroeder/SC
Recebimento dos Envelopes de Habilitação: A partir do dia 24 de
fevereiro de 2012 às 08h até dia 30 de novembro de 2012 às 17h.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/Sô.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas
no site da Prefeitura "Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao

setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h
e das 13h30min às 17h. Fone/fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail:

licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 24 de fevereiro de 2012.

Luis Aparício Ribas - Prefeito Municipal em exercício

MUNiCíPIO DE CORUPÁ
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 003/12
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a ampliação,
adequações de edificações e revisões de parte elétrica do Centro
de Educação Infantil Dona Nina, incluindo o fornecimento de
materiais, mão de obra, ferramentas e equipamentos, conforme
projeto arquitetônico, orçamento, cronograma, memorial descritivo e

quantitativo anexos.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 24/02/2012
às 09hOOmin do dia 12/03/2012.

INíc.lO DA SESS�O DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h3ümin do dia
12/03/2012
TIPO: Menor Preço.
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO L1CITATÓRIO: No
endereço Prefeitura Municipal·de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443 e

também no site Http://www.corupa.sc.gov.br.
HORÁRIO: Dàs 08h às 12hs e das 14h às 17hs

. Telefone (47) 3375-6500
Para recebimento do edital é imprescindível que a licitante retire o

arquivo de itens junto ao setor de licitações pelo email: compras@
corupa.sc.gov.br.
Corupá, 23 de Fevereiro de 2012.

LUIZ CARLOS TAMANINI - PREFEITO MUNICIPAL

Do leitor

"Perseguição
Política': Será?
A forma de favorecer a parentes

é uma prática milito utilizada na

esfera política, mas é no cotidiano

que ela ganha ênfase e debate, pois
o que está em jogo é o dinheiro pú
blico e não o privado. Esta contra

venção vem ocorrendo e semantém
viva por recursos intermináveis na

justiça. E acontecem no Brasil des
de seu descobrimento. O nepotis
mo jaraguaense não é diferente dos
demais, está presente hoje, por des
respeito a opinião pública que paga
impostos (ISS, IPTU etc.). O proble
ma é que os políticos acreditam na

justiça recorrendo a ela paramanter
os seus familiares nos postos de tra-

.

balhos pagos pelo povo, e se deixam
convencer que são éticos brigando
pela causa em prol do nepotismo.

Apesar de a Sociedade ser con

tra, muitos insistem nesta prática
para ajudarem-se mutuamente

aos consangüíneos. Vocês mes

mos podem conhecer exemplos
de pessoas que nunca foram ricas
no passado desconhecido e que
após bons resultados nas urnas

acabam construindo uma vida de
rei. Os favorecimentos e os favore
cidos também atingem tal grau de

satisfação financeira.
Falar aosmeios de comunicação

que processos contra o nepotismo é

político, caracteriza uma ofensa ao

, povo, que paga as receitas ao Ente e

este investe parte na família. O rnu-.

nicípio deve crescer com sabedoria
do uso correto deste bem arreca

dado, deve promover o bem estar

social, e todo o dinheiro arrecadado
com impostos deve retornar para a

sociedade, o município deve preci
sar muito pouco dos entes estadual
e federal para promover melhorias
dentro de casa, pois qual residência
familiar é administrada com dinhei
ro alheio somente?! Salvo em ocasi
ões especiais, onde o poder público
municipal o faça em conjunto com

o Estado e o governo federal de for
ma ordeira e legal.

Primeiro passo é ser prefeito
eleito, segundo passo é fazer tudo
o que estiver ao seu alcance para
resolver velhos problemas, terceiro
passo conhecer o processo de ges
tão e organizar tecnicamente pro
jetos que beneficiaram a totalidade
da população, promovendo o cres

cimento de empregos e renda, quar
to passo respeitar alei e não recorrer
a ela todo instante-pata provar que
perseguição política existe e ne

potismo não. Povo da minha terra;
como coisas assim acontecem!Tirar
título de eleitor não é pra brincar! É
coisa séria! É você quem sofre! Pois

cargo de prefeito não pode estar à
venda! Se a justiça é cega, o povo
não o é, todos aguardam a decisão
da justiça para a devolução dos va
lores aos cofres públicos.

Paulo Sérgio Sbardelati, escritor
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1953

As .obeas de construção do edifício'
do Banco Nacional do Oomêrcío

, ,

Em fevereiro de 1953, oCorreio do POVO publicoumatéria re
erente à construção do edifício do Banco Nacional do Co

mércio, que já estava quase concluída, A publicação ctizia que
o prédio embelezava a área central do município. "Com a sua

suntuosa frente para duas das mais importantes ruas desta ci
dade, o conjunto de edifícios que formam a zona demaiormo
vimento de Iaraguá do Sul".Mais adiante, amatéria dizia que
a obra obedecia ao princípio traçado pelamatriz, em Porto

Alegre, que exigia sua instalação em esquinas, nos locais de

maior movimento. "Em Iaragua do Sul, a sua situação, por
assim dizer, foi das melhor escolhidas e a sua importância
com a instalação em prédio próprio é incalculável.Aprópria
fachada, tal qual se apresenta agora, já nos dá-a impressão
de segurança', Em seguida, o texto trazia o balanço geral, ob
servando o desenvolvimento econômico "extraordinário" da

região, e fazia uma comparação entre os anos de 1952 e 1953,
com relação aos valores depositados, constatando umaumen

to de 43% nestas operações.

Invenções antigas
Pesticidas

Desde antes de 2500 a.C. os homens utilizam pesticidas
para prevenir danos nas suas plantações. O primeiro pesti
cida conhecido era um pó primário de enxofre utilizado na
Suméria há aproximadamente 4500 anos atrás, No século
15 eram aplicados elementos tóxicos como o arsênico, mer
cúrio e chumbo às plantações pararnatar os parasitas. Em
1939, Paul Müller descobriu que o DDT era um inseticida

bastante eficiente. Rapidamente tornou-se o pesticida mais
utilizado no mundo até que, na década de 1960, descobriu
se que ele estava causando um grande efeito negativo na

biodiversidade de alguns pássaros. Desde a década de 1950
o consumo de pesticidas foi aumentado em mais de 50%,
com 2,5 milhões de toneladas de pesticida industrial sendo
utilizados todos os anos.

Personagem histórico

Gustav Klimt
Nascido emViena, em 14 de julho
de 1862, foi um pintor simbolista
austríaco. Em 1876 estudou
desenho ornamental na Escola de
Artes Decorativas. Associado ao

simbolismo, destacou-se dentro do
movimentoArt nouveau austríaco e

foi um dos fundadores do movimento
da Secessão deViena, que recusava
a tradição acadêmica nas artes, e
do seu jornal,Ver Sacrum. Klimt foi
tambémmembro honorário das
universidades deMunique eViena.

Os seusmaiores trabalhos incluem

pinturas, murais, esboços e outros

objetos de arte, muitos dos quais estão
em exposição na Galeria da Secessão
deViena. A obra de Klimt passa por

. fases diferentes: a primeira émarcada

por um caráter histórico-realista, -

também associada à dualidade de
Viena (realidade e ilusão). Desta _

época datam os desenhos para as

alegorias "A Escultura" e "ATragédia"
(1896 e 1897). Uma de suas obrasmais
conhecidas é O Beijo.

Pelo mundo

1972
Incêndio no
edifícioAndraus
Em 24 de fevereiro de 1972, o edifício Andraus
foi palco de uma das maiores tragédias de
sua história, com o incêndio ali ocorrido, que
resultou em 16 mortos e 330 feridos.
O edifício Andraus é uma conhecida

edificação no Centro da cidade de São Paulo,
na esquina da avenida São João com a rua

PedroAmérico. Possui 115 metros de altura e

32 andares, tendo sua construção finalizada
no ano de 1962. Restaurado, o Andraus abriga,
hoje, repartições municipais e federais.

FOTOS DIVULGAÇÃO

1891

A primeira Constituição
Republicana do Brasil
A elaboração da constituição brasileira de
1891 iniciou-se em 1889. Após um ano de

negociações, a sua promulgação ocorreu em
24 de fevereiro de 1891. Esta constituição
vigorou durante toda a RepúblicaVelha e

sofreu apenas uma alteração em 1927.
No início de 1890, iniciaram-se as discussões

para a elaboração da nova constituição, que
seria a primeira constituição republicana
e que vigoraria durante toda a Primeira
República. Os principais autores da
constituição da Primeira República foram
Prudente de Morais e Rui Barbosa.

•
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Futsal

Esperança, apesar da
derrota em amistoso
Em sua estreia oficial, equipe CSMjPré-Fabricar
foi superada pelo Corínthians por 3 a 2

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Pode não ter sido a vitória que
o torcedor estava esperando.

Porém, a derrota da CSM/Pré-Fa
bricar por 3 a 2 para o Corinthians
deixa urna ponta de esperançano
torcedor jaraguaense. As equipes
se enfrentaram amistosamente na
Arena laraguá na noite de ontem,
diante de urn público estimado
em duasmil pessoas.

A partida teve dois tempos
distintos. No primeiro, o domí
nio foi do Corinthians, que im

primiu urn ritmo de jogo forte,

com toques rápidos e abriu 3 aO.
O primeiro gol saiu com Jackson,
aos 7:49, após rápido contra

ataque. No segundo, aos 13:49,
Cabreúva precisou finalizar duas
vezes antes de marcar. O terceiro
foi de Paulinho Japonês, de cabe
ça, após cruzamento de Jackson.

Na segunda etapa o técnico
Renato Vieira subiu a marcação,
tirou os espaços do adversário
e passou a pressionar a quadra
toda. O primeiro gol jaraguaense
surgiu de forma despretensiosa,
quando Ihonny acreditou em

urna bola cruzada efinalizou de

carrinho, aos 13:35, No segundo,

190 Torneio de-Verão

urna cobrança de falta ensaiada
acabou na bomba de Elisandro,
indefensável, aos 19:41.

"No primeiro tempo pratica
mente assistimos eles jogarem.
Para o segundo tempo conse

guimos organizar no vestiário a

marcação e a imagem para nós

que vai valer é essa da segunda
etapa", analisa o técnico Renato_
Vieira. "Com certeza a equipe
CSM/Pré-Fabricar é muito boa
e vai incomodar muita gente na
Liga Futsal", afirma o ala Jackson,
do Corinthians.

A partida teve dois

tempos distintos,
com cada equipe

dominando uma etapa.

Aberto de Schroeder inicia hoje
O 19° Torneio de Verão de

Schroeder inicia logo mais, às

19h15, com três jogos. Doze

equipes disputam o título da

competição neste ano. Na pri
meira fase elas foram divididas
em quatro grupos, de onde os

dois melhores avançam auto

maticamente. Os dois melhores
terceiros colocados também

garantem vagas.
Abrindo a competição, o

atual campeão Noite à Fora terá

pela frente a Global Pisos/Ca
valete Transportes, em partida
válida pela Chave B. Na sequên
cia' às 20h15, jogam pela Chave
A Kiferro - atual vice-campeão
- e Ideal Emergências Médi

cas/Vidraçaria Kruger - equipe
que reúne atletas de Joinville e

Schroeder. Fechando a noite, às
21h15, os schroedenses da Néki
encaram os jaraguaenses da

Baumann, pela Chave B.
Os jogos acontecem no giná

sio Alfredo Pasold, com entrada
franca. Haverá premiação em

dinheiro, troféus e medalhas

para as quatro melhores equi
pes. São R$ 5.700 para serem

�

divididos, sendo R$ 3.000 ex

clusivamente para o campeão.
A maior campeã do evento é a'

Coremaco, de Schroeder, com
cinco títulos conquistados.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

EMQUADRA
Finalistas
DO ano

-passado,
Noite à Fora
e Kiferro

jogam hoje
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HENRIQUE PORTO/AVANTE!

RElVIANESCENTE Do grupovi�peão catarinense
em 2011, aJa Dian Luka teve tuna boa atuação

Basquete
Clínica neste

sábado

Juventus

Jantar para
, .

- SOCIOS
A Associação Jaraguaen

se de Basquetebol realiza na

manhã de sábado (25) mais
uma Clínica de Capacitação
do Projeto Bola da Vez. O
evento é destinado aos pro
fessores e acadêmicos de

Educação Física, mas tam

bém é aberto para a comuni
dade em geral. Será ministra
da pelos técnicos Júlio Patrício
e Rafael Mueller, ocorrendo
entre 8h e 12h, na Faculdade

Jangada, que apóia o evento

ao lado da Weg, da FME e

do Sesi. Outras informações
com o Professor Ito Schio
chet, no 9132-4431.

O Grêmio Esportivo Iu
ventus realiza, na noite de

hoje um jantar para seus só
cios. Será às 19h30, no refor
mado Salão Social, anexo ao

Estádio João Marcatto. O jan
tar é gratuito para os sócios,
enquanto os não sócios pa
gam R$lO (dez reais). A cozi
nha fica por conta da equipe
da Choperia Scondídínho,
que a partir de agora respon
de pelos bares do clube. Na
ocasião será feita a prestação
de contas da atual diretoria,
que assumiu em dezembro,
além da apresentação do
novo uniforme.

Carioca

Fluminense na final
Fluminense e Vasco decidem a Taça Guanabara no domin

go. O tricolor precisou das penalidades para eliminar o Bota

fogo na noite de ontem, em partida realizada no Engenhão. No
tempo normal, empate por 1 a 1. Elkeson abriu o placar para o

alvinegro aos 29' e Leandro Euzébio empatou aos 34', ambos
no segundo tempo. Nas penalidades, o Fluminense foi mais

competente e marcou 4 a 3. Jean desperdiçou a cobrança pelo
Flu. Lucas e Loco Abreu perderam pelo Botafogo. O uruguaio, a
exemplo de Lucas, parou nas mãos de Diego Cavalieri.

f ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreíodopovo.com.br SEXTA-FEIRA, 24 DE FEVEREIRO DE 2012 1191 SEGURANÇA

Tentativa de hOlDicídio

Acusados de balear
mulher são presos

o alvo era irmão da vítima. Como ele fugiu, dupla
resolveu atirar em Márcia Suzana, 34 anos

JA�GUÁ DO SUL

Carolina Carradore

OS cunhados Ioel Padilha de
SouzaRibeiro e Júnior César

Ribeiro, foram presos na manhã
de ontem, no momento em que
prestavam depoimento ao de

legado Leandro Mioto. A prisão
ocorreu após cumprimento de
mandado de prisão.

A dupla é acusada de tentati
va de homicídio contra a diarista
Márcia Suzana, dia 28domês pas
sado, no bairro Rio da Luz. Teste
munhas contaram ao delegado
que Ioel e Júnior invadiram a resi
dência da família em busca do ir-

mão de Márcia,Vílamír de Aguiar,
18 anos. Ao perceber que era pro
curado, ele fugiu pelos fundos da
casa e se embrenhou em umma

tagal. "Tudo indica que a dupla,
que queria matar Vilarnir e não

o encontrou, atirou proposital
mente em Márcia para atingir o
irmão", comenta Mioto. A vítima
levou três tiros que atingiram o

abdômen e a perna. Elanão corre
risco demorte.

Na delegacia, os suspeitos
deram uma versão que não con

venceu a autoridade policial. Eles
disseram que passavam em fren
te da residência, momento em

que uma pedra atingiu o pneu do

Caso Lion

carro. "Ioel e Júnior alegaram que
pararam o veículo, pegaram uma

arma e atiraram contra o chão e

não virammais nada. Emeio difí
cil acreditar, pois a rixaque tinham
comVilamir era antiga', diz o dele
gado. Os dois foram encaminha
dos ao Presídio Regional de Jara
guá e irão responder por tentativa
de homicídio qualificado.

,
A versão deles não
foi convincente,
pois a rixa que

tinham com Vilamir

já era antiga
Leandro Mioto,

delegado

Empresáríoé indiciado
O delegado David Queiroz de

Souza encerrou essa semana o

inquérito que apura o golpe mi
lionário que envolve a empresa
fantasma Lion Comércio de Tin

tas, com sede em Iaraguá,
No inquérito, o empresário de

São Bento do Sul, JoséWiniarski,
45 anos, foi indiciado por este
lionato e formação de quadrilha.
Winiarski está preso em Iaraguá
desde o dia 28 do mês passado,
após cumprimento de mandado
de prisão. Ele foi detido dentro

da loja dematerial de construção
que mantinha na cidade. No lo

cal, a polícia apreendeu 35 armá
rios de banheiros que seriam re

vendidos na loja. Omaterial fazia

parte do golpe da quadrilha que
compra materiais com CNPJ da

empresa Lion Comércio de Tin
tas a prestação e, após pagaruma
entrada, não quita o restante da
dívida. O delegado estima que o

golpe ultrapassa aR$lmilhão.
Valdecir Ferreira de Oliveira,

preso há cerca de duas semanas,

também foi indiciado no inqué
rito pelo mesmo crime. Na razão
social, seu nome constava como

sócio-proprietário da empresa
fantasma. Em seu depoimento,
ele alegou que foi convidado por
dois homens (identificados pela
Políciapelos nomes deFlávio e Lu
ciano) para trabalharemuma em

presa em Jaraguá, mas para isso,
seu nome precisaria constar como
sócio. Os dois nomes também são

citados no inquérito encaminha
do aoMinistério Público.

A GAZETA/SBSIDIVULGAÇAO

ESTELIONATO JoséWiniarski foi preso em sua loja, em São Bento do Sul

MARCELE GOUCHE

TENTATIVADE HOlVIlCÍDIO Os dois acusados estão
detidos no Presídio Regional de Jaraguá do Sul

Recapturado

Foragido
,

e preso
Um homem de 21 anos

foi recapturado na manhã de
ontem pela Polícia Militar. Ele
foi abordado em atitude sus

peita junto com um colega de
21 anos, próximo do terminal
urbano rodoviário, Centro de

Jaraguá. Ao realizar uma con-:

sulta no Sistema Integrado de

SegÜrança Pública,' policiais
descobriram que um deles �s
tava com mandado de prisão
em aberto por furto, expedido
pela comarca de Lages. O acu

sado possui uma vasta ficha
criminal com mais de 16 de

tenções pelos crime de furto,
roubo e até rapto, Ele foi con
duzido à delegacia.

Furto

PMrecupera
veículo

Policiais.militares de Bar
ra Velha recuperaram no fim
da tarde de quarta-feira, um
Renault Clio com placas de

Iaraguá. O veículo foi encon
trado sem registro de furto.
Policiais de Iaraguá se des
locaram até o bairro Estrada
Nova e encontraram a espo-

,

sa do proprietário que tinha
acabado de chegar em casa.

Ela contou que saiu com o

marido por volta das 7h e

que deixaram o carro na

garagem. Só percebeu a au

sência do veículo com a che

gada dos policiais, momento
em que também foi informa
da da recuperação.

Homicídio

Acusado vai a júri
Lúcio Lino Pereira Soares, 21 anos, enfrenta o. banco dos

réus hoje, às 9h, no Fórum da Comarca de Guaramirim. Ele é
acusado de ter assassinado e enterrado o corpo da companhei
ra, Andréia da Silva, 17 anos, dia 22 de junho do ano passado.
Ela estava desaparecida desde o dia 11 do mesmo mês. O júri
será presidido pela juíza Anna Finke Suszek e terá como pro
motora Maria Cristina Pereira Cavalcanti Ribeiro. A previsão é

que o julgamento termine até o final do dia.
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Mais de 100 veículos a pronta entrega

Faça revisões em seu veículo regularmente.
Promoções válidas até 25/02/2012 para vetculos com pintura sólida. Frete incluso. Novo Go11.0 2011f2012, 4 portas, çódigo 5U11C4, com preço promocional à vista a partir de R$27.990,OO. Novo Gol 1.0
Total Ftex, 4 portas, ano modo 11/12, completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 33.990,00. Fax 1.0, ano modelo 11/12, 2 portas, básico', com preço promocional à vista a partir de R$ 30.490,00.
Fax 1.0, ano modelo 11/12.4 portas, completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 34.990,00. Taxa de juros: 0,49% a.m. Voyage 1.6 Total Flex, ano modo 11/12. completo. com preço promocional é
vista a partir de R$ 39.480,00. Voyage 1.0 Total Pfex. ano modo 11/12, básico, com preço promocional a vista a partir de R$ 30.590,00. IOF e cadastro inclusos nos cálculos das prestaçOes e nos CETs.

Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações não inclusas nos calculas das prestações e do CET. Promoção e preços anunciados somente para veiculas dlsponlvels a pronta
entrega, financiamento com la parcela para maio somente para zero km e seminovos a partir de 2007. Promoção Ganhe uma Bike somente para veiculas seminovos e usados, qualquer percentual de desconto
anula a promoção. Garantia de 3 anos para a Unha Volkswagen 2011/2011 e 2011/2012, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e mcntaqemem componentes internos de motor e
transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorlzado
Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800 770 1926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935. Ouvídoría: 0800 701 2834. www.vw.com.br. vercutcs em conformidade com o

Proconve.
..

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

TECNOLOGIA ALEMÃ
Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. www.autoelite.com.br BANCO VOlKSWAGEN'
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