
Fotografia
Exposição "Linhas", de Marco Antônio

_

Struwe, fica até dia 3 demarço na
biblioteca da Católica de Santa Catarina.

_I

Professores se reúnem dia 15 de março em Florianópolis para discutir
o que fazer se o governador Raimundo Colombo não pagar o novo piso
nacional de R$ 1.451. A paralisação da categoria pode ser retomada.

_" Plenário, página 6

Salário dos educadores

Sindicato realiza
assembleia geral

Saúde pública
. Horas na fila
de espera

_

o Pronto Socorro do

Hospital São José estava
lotado na noite desta

segunda-feira. Alguns
pacientes esperaram
mais de quatro horas para
receber atendimento,
enquanto outros chegaram
a desistir. Página 15

MARCELE GOUCHE

Superlotação
Mais presos
transferidos

Ele voltou!
Ontem, mais sete
detentos do Presídio

Regional de Iaraguá foram
levados para a unidade
de Campos Novos. Em
janeiro, 37 presos já
haviam sido transferidos.
Medida visa acabar com a

superlotação. Página 19

blush!
Toda sexta-feira encartada aqui no oCP

Crônica
A paiXão pela grama,

a água, o ''piti''
do jardineiro
e a salvação.

Depois de dois meses parado, o Caminhão do Peixe está de volta. AAssociação de Aquicultores definiu o

itinerário para o período de Quaresma, durante o qual o veículo irá passar por feiras da região. Página 17 Elyandria Silva

Mix, página 12
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CAT
o Centro de Atendimento
Técnico dos bombeiros
teve em 2011 um ano

de muitas atividades,
contabilizando 948 novos

projetos, 2978 novas
vistorias e 725 análises

para concessão de habite
se. Um dos pontos mais
controversos no que
tange ao CAT é a demora
causada pelos diversos
reexamesmotivados por
irregularidades apontadas e

. não sanadas antes de uma
nova vistoria. É um dos
desafios da nova diretoria
encontrar alguma solução
para esta realidade.

Força de
reserva

Atualmente, as empresas
da região contam
com cerca de 1.200
colaboradores que
compõem as brigadas
de emergência das
mesmas. Um dos sonhos
alimentados porGiorgio
é a integração desta
verdadeira equipe de
reserva, que poderia ser
utilizada em situações
extremas, mas também no

atendimento e orientação
nosmais diversos lugares.
A favor da idéia ainda, o
fato de que boa parte destes
brigadistas já passaram por
treinamento no centro de

capacitação dos bombeiros,
situado no João Pessoa.

Marido de

aluguel
Embora não tenha criado
o fenômeno.a novela
foi uma forte indutora

para o crescimento dos

serviços de "Pereirão". A
prestação de serviços de
concertos domésticos é
ummercado interessante,
pois poucas são as pessoas

. que têm habilidade para
realizar uma série de

pequenas intervenções
em seu lar. Muitas vezes,
o resultado obtido por
quem tenta fazer o

serviço sozinho é um

estrago aindamaior. As
franquias especializadas
neste tipo de serviço
estão se multiplicando
aceleradamente.

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Eleição na Acijs
Muito concorrida a plenária da Acijs na

última segunda-feira em que foram

apreciadas as contas da gestão que se en

cerra, presidida por Durval Marcatto Junior
bem como foi realizada a eleição da nova

diretoria que, por haver apenas uma chapa
inscrita, foi por aclamação .

A atual diretoria também apresentou o

"Balanço Social" em que destaca o que foi re
alizado em relação a cada uma das diretrizes

definidas no irúcio da gestão. Sem dúvida, a
entidade conseguiu cumprir com brilhantis
mo o quedesejava realizar e, de quebra, con
seguiu um expressivo superávit nas contas de
mais de R$ 400 mil em 2011 depois de resul
tado semelhante em 2010. De parabéns, sob
todos os aspectos, a diretoria que no próximo
dia 22 de março passa Q comando paraMôni
kaHufenüssler Conrads e sua equipe, que re
presentarão os 1.307 associados da entidade.

Nova diretoria
A diretoria eleita para o mandato de um
ano no último dia 27 de fevereiro é a seguinte:
• Presidente: Mônika Hufenüssler Conrads

Vice-Presidentes:
• Indústria: Sérgio Luiz da Silva Schwartz
• Serviços: Anselmo Luiz Jorge Ramos

,

• Comércio: Regiane Rodrigues
• Comunicação: StalimirVieira
• Comunidade:Vicente Donini
• Meio-ambiente: Benyamin Parham Fard

.

• Jurídico eArticulação: Paulo Luiz da Silva Mattos
• Micro e Pequena Empresa:Alessandro T. Machado

• • Núcleos Setoriais: GuilhermeVogel
• Segurança: HeineWinthoeft
• Desenvolvimento Profissional: Robert Burnett.
• Diretor Tesoureiro: Hamilton Utpadel
• Diretor Secretário: Betina Borchardt.

Diretoria

de peso
A nova presidente daAcijs,
Mônika Hufenüssler Conrads,
possui um currículum dos
mais respeitáveis em suas

atividades profissionais e

tambémmostroumuito apego
à cultura no período em que
comandou aScar- Sociedade
de CulturaArtística da cidade.
Trata-se de pessoa dasmais

qualificadas para o cargo.
Os outros componentes da
diretoria também sãomuito

experientes e já prestaram .

relevantes serviços à
comunidade empresarial. O
destaque, no entanto, fica por
conta dos ex-presidentes da
entidade:Vicente Donini e
Paulo Luiz da SilvaMattos, que
voltam a colocar seu talento à

-

serviço da entidade.

Nota da Grécia
o pacote de ajuda não cónvenceu a agência de
avaliação de risco Standad and Poor s, que rebaixou
a nota da Grécia por conta do calote parcial que os

bancos credores tiveram de aceitar.

11:. J. t' i: .,1 ,'I I .1
I , , 'I
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Bombeiros
Voluntários
Giorgio Rodrigo Donini foi,à plenária
daAcijslApevi para fazer um balanço
das realizações de sua diretoria à
frente da corporação nos últimos dois
anos. Contanto com 99 voluntários
e 55 efetivos em seu quadro, os
bombeiros voluntários da cidade
realizaram em 2011 umamédia
diária de 27,09 atendimentos pré
hospitareslacidentes. Este é o volume
mais relevante entre o total de 46,07

, atendimentos diários que perfizeram
16.815 atendimentos no ano passado.
Seguindo uma tradição da corporação,
o vice-presidente da diretoria
comanda pelá Giorgio - ErmesNissen

foi eleito para comandar anova diretoria

que também conta com nomesmuito

expressivos e envolvidos com as causas

dacomunidade. Garantia de uma
gestão das mais produtivas,

IPCA
Previsões domercado publicadas
no boletim Focus do Banco Central
mantém em 5,24% a projeção da
inflaçãomedida pelo IPCApara este
ano, mas aumentou de 5,02% para
5,11% o prognóstico para 2013. Os
bons resultados estão demorando para
aparecer apesar de toda a crise que
deveria derrubar preços .

Construção Civil
O Índice nacional de Custo da
Construção apurado pela Fundação
GetúlioVargasmostraque para fevereiro
o custo subiu 0,42%. Mesmo diante de
Uma queda na demanda por imóveis e

ummenor volume de lançamentos por
parte das grandes empresas do setor, os
custos continuam subindo,

Confiança da indústria
A Sondagem da Indústria da Fundação Getúlio
Vargas apura o Índice de Confiança da Indústria
que, no mês de fevereiro, mostra-se estável,
o que, combinado com o resultado de outros
índice levantados pela
instituição, mostra que
os empresário mantém
um nível razoável de

confiança na economia.
Isto não significa que todos
os segmentos vivem uma

.

fase boa.

.Apae recebe Troco Solidário llavan
AHavan entregou ontem o cheque simbólico de R$ 6mil àApae
(Associação dos Pais eAmigos dos Excepcionais) de Jaraguá do Sul,
resultantes da campanhaTroco Solidário Havan nomunicípio. Segundo
a auxiliar administrativa da entidade, Leonora FreyReiser, o valor será
aplicado emmanutenções que o local necessita. "Essa ajuda émuito
bem-vinda, vamos podermelhorar a qualidade da nossa sede para
atender cada vezmelhor nossos alunos", conta. A campanha de 2012 já
começou. Quem fizer a doação de seu troco na Havan de Jaraguá do Sul
estará contribuindo com a Rede Feminina de Combate ao Câncer.

LOTERIAS

DUPLASENA
PRIMEIRO SORTEIO N° 1049

02 - 14 - 33 - 44 - 46 - 49
SEGUNDO SORTEIO
08 - 22 - 29 - 33 - 38 - 41

QUINA
SORTEIO N° 2833
24 - 41 - 52 - 62 - 78

INDICADORES ÍNDICE PERÍODO

SELIC 19,�'Y.0...... 18.JANEIRO.2012

TR
. . ..... 9,9S.9°1.? 2S:FEVrJREI'RÓ.2ói2

CUB 1.133,85 FEVEREIRO.26i:i
.

BOVESPA !�:�s.�� 2S:FEVEREIRó:2oi2
POUPANÇÁ·····

. 9,�999 29FEVEREIRó:2oi2'
COMMODlilES
PETRÓLEO - BRENT .-0,81% US$ 112,370
OURO .. 0,03% US$ i757,010

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

.Ilº�l_\!t.9º_lvfF}ª9�(�M.ª�)},��?� 1,��?S. !.:Q,?�"I.o

.Ilº�l_\!tTy.ªr�_lvfº(.Fl_lvfª�) },��99 },??:9º 0%

F}g_!:l.º(F}_lvfª�) �,.�.S.9º �'.�s.�s. !:Q,?�"I.o
LIBRA (EM R$) 2,6948 2,6981' • -0,24%

. �; ,-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br QUARTA-FEIRA, 29 DE FEVEREIRO DE 2012 13 I OPINIÃO

Charge

,Do leitor

Comentário
desnecessário

Considero o comentário

publicado na Coluna do Moa,
no dia 28 de fevereiro de 2012,
preconceituoso e totalmente
desnecessário.

Com certeza nosso cole

ga Moa Gonçalves pode ter

a opinião dele, tem direito e

respeito isso, mas ele, como
todo meio de comunicação,
é um' formador de conceitos
e opiniões e está ajudando
a construir uma cidade pre
conceituosa e, mesquinha.
Por favor, O Correio do Povo e

moradores' de Iaraguá do Sul

pensem sobre isso, acredito
)

que a intenção de um gran-
dioso jornal e de uma cidade
maravilhosa em crescimento

não é passar mensagens se

gregadoras e antissociais.
Caso ele colocasse sua

opinião em sua página pesso
al online, onde apenas entra

quem quer, seriamenos agres
sivo, mas através de um jornal
lido pormais de metade dos ja
raguaenses? O que é isso? Onde
está o amor ao próximo? A con

sideração por querer ver feliz o

próximo? Ele é um formador de

opinião... Senão bastasse o pre
conceito já existente, vem ele

para aumentá-lo! Preconceito
não está com nada! Que desele
gante Moa Gonçalves!

AncIe.rson Il. Ranch,
psicoterapeuta hoIístico

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

redacao@ocgrreiodopovo.com.br

Dia de fúria
Opai pegou o computador da filha, levou-o para

o meio do pátio e o encheu de balas, descar
regou o revólver sobre o computador. O próprio
pai filmou tudo e depois jogou na "rede". E fez isso

para punir a filha.Ahistória é verdadeira e pode ser

vista por quem quiser, mas não vou dar o endere

ço, ah, não vou.
O que aconteceu foi que o tal pai ficoufurioso

quando soube, e viu, o que a filha fez e jogou na
internet. A guria, uma safada de 15 anos, falava
horrores dos pais que a obrigavam a fazer traba
lhos domésticos; trabalhos, digamos, inerentes a
todo e qualquer filho.

Os filhos têm, sim, que lavar os banheiros da
casa, arrumar suas camas, varrer, limpar, fazer
compras, tudo, tudo ás que todos os da casa de
vem fazer. E a tal garota, uma safada, negava-se,
dizia que não era escrava de ninguém para estar
se esfolando em trabalhos caseiros.

Disse isso tudo na internet, o pai viu e deu-lhe
o troco. - Ah, pra quê, o pai agora está comendo
o pão que o diabo amassou, ouvindo ímpropé
rios. É louco, e daí por diante. E a safada é o quê?

Os filhos, todos os filhos, desde cedo, dois
anos, no máximo, já devem ter "obrigações"
caseiras, sim. E depois, na escola, a obrigação
é estudar, estudar muito, tirar notas excelen
tes, excelentes, eu disse. Fora disso é vadiagem,
sem - vergonhice.

O tal pai não surrou a filha, fez o que achou
melhor, acabou com o computador. Sim, eu
sei, é o mesmo que o sujeito que vendeu o sofá
da sala ao nele encontrar a esposa fazendo
sexo com o vizinho, a mesma coisa. Simboli
camente' o pai fez isso, ou parecido. Quebrar o

computador não vai adiantar muito, mas ... Os
filhos têm que entender que roupa suja se lava
em casa, todavia, só vão aprender se forem an

tes bem-educados.

Novela?
Os autores de novelas têm cabeça ilumina

da, eles veem longe e veem a verdade. Na no
vela A Vida da Gente tem um personagem, o
Marcos, que não dá para nada. Tenta, quando
tenta, e desanda em fracassos. Cansado de não
dar para nada, ele vai agora fazer um concurso

público... Namosca!

Caráter
Coisa boa quando alguém divide conosco

de uma mesma ideia, caso do psicólogo cana
dense Steven Pinker, naVeja. Ele pensa comi
go, diz que: ''Até os 2 anos as crianças são ex

tremamente violentas. Só não matam umas

às outras porque não damos a elas revólve
res ou facas e porque estamos presentes para
ensiná-las a se comportar". Perfeito. Mas eu

vou mais longe ...

o gato
Um guri que aos 2 anos estica a perna para

dar um chute no gato, é um baita e incorrigível
mau-caráter, não tem cura, será mau-caráter

para o resto da vida. Um outro guri, da mes

ma idade, que passa amão na cabeça do gato é
um bom caráter, será bom caráter até morrer,

"' .

O caráter é irreversível, e vem de berço.

" Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@oc6rreiodopovo.com.br • Gestor de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Daiana Constantino e

': • Elisângela Pezzuti • redacao@ocorreiodopovo.com.br· Fones: (47) 2106-1919 • Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 ·Plantão Redação: 9221-1268
• Cllmercial: 9107-6932 • Plalllão Entregas: 21 06-1919 • 9132-5491 /8446-6817·Horário de atendimento: 8h às 17h30

• Endereço: Av. PréfeitõWaldehià(Grúbba, '1400: Bàepenâi - CEP 89256-500 - CP 19 - J�raguá do Sul· SC Impressão: Gráfica e Edttora Correio do Povo.Ltda
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o Ministério da

Saúde recomenda:
• CAPS I para cidades commais de 20mil habitantes
• CAPS II para cidades com mais de 70mil
• CAPS III para cidades commais de 200mil
• CAPS AD para cidades commais de 70mil
• CAPSAD III para cidades commais de 200mil
• CAPS- I para cidades commais de 150mil

Estrutura em Jaraguá do Sul
• CAPSII
·CAPSAD

"Por enquanto os dois centros atendem a demanda da cidade,
conforme recomendação da política nacional da saúde.

.

Mas se aproxima a necessidade de instalar um CAPS I.

Demanda por poputaçâo
• Leitos: um a cada 23mil habitantes
• Unidades deAcolhimento: uma para cada 10 leitos

www.ocorreiodopovo.com.br

Iaraguá precisa de
seis alas psiquiátricas

para internação
Segundo o Ministério da Saúde, a cada 23 mil habitantes

recomenda-se um leito em unidades ou em clínicas do SUS.

Hoje, o município não oferece esses espaços

Em vigor desde 2001, a atual política nacio
nal de saúde mental tem como uma de suas

prioridades combater o isolamento e a aliena

ção dos pacientes psiquiátricos, como explica
a subgerente de Saúde Mental da Prefeitura de

Iaraguá do Sul, Denise Thum. "Durante muito
tempo, o esquizofrênico, o bipolar, o 'louco' foi
isolado emmanicômios e em colônias, como se

fosse algo a ser escondido".
Conforme apresentado na primeira parte

desta série, publicada ontem, a base da atu

al política de saúde mental é composta pelos
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Neles,
o paciente recebe o acompanhamento neces

sário sem que precise ser internado e isolado da

sociedade, além de participar de atividades de

ressocialização. O sistema foi implementado em

2002 como um substituto das internações psiqui
átricas em longo prazo - às vezes permanentes.

Além do CAPS, a atenção na rede pública se

dá nas Unidades de Acolhimento (UA), que tra
tam de abrigár pacientes que não possam ficar
em casa ou que aguardam internação nas alas

psiquiátricas. Atualmente, Jaraguá não dispõe de
UAs, por não ter ala especializada nos hospitais.

Porém, o secretário de Saúde da Prefeitura,

Francisco Garcia, afirma que hã estudos para o

credenciamento de leitos para o acolhimento.
"Mas isso depende da aprovação do Ministério",
afirma, ressaltando que as internações ainda não
podem ser feitas nomunicípio. Hoje, os pacientes
que precisam de internação são transferidos para
São José, Bocaina e Joinville.

'

Embora os CAPS componham a base princi
pal da atenção à saúde mental, o tratamento ini
cial se dá nas unidades de atenção básica. Além

disso, pacientes com depressão leve ou modera

da, ou com transtornos mentais estabilizados e

que já tenhamuma rede de apoio familiar e social
formadapodem ser tratados nos postos de saúde.

Apenas quando o paciente apresenta ris

co. elevado de suicídio, não dispõe de suporte.
social ou não apresenta resultados na aten

ção básica é que o tratamento precisa ser en-
.

caminhado aos CAPS. Dentro do CAPS II, são
atendidos portadores de transtornos mentais

severos como esquizofrenia, transtorno bipo
lar e depressões graves. Os pacientes são en

caminhados pelas unidades básicas de saúde,
PAMAs .(Pronto Atendimento Médico Ambula

torial), hospitais e pelas clínicas psiquiátricas.
Também são atendidas tentativas de suicídio.

,

"Não há recuperação perfeita"
Segundo Denise, um erro de avaliação co

mum sobre as políticas de saúdemental é criticar
a ênfase na redução de danos e na ressocializa

ção. "Muitos têm a idéia de que o pacientemental
pode ser 'curado', mas mesmo com depressões

leves ou fobias sempre há a chance de regressão",
afirma, ressaltando que o tipo de transtorno aten
dido pelos CAPS dificilmente é curável. "O que
nós buscamos é garantir a qualidade de vida, a

.

socialização, e reduzir os danos".

o que as diretrizes estabelecem

Além de definir as metas e o procedimento
de atenção. à saúde mental, a política nacional
de atenção básica, de outubro de 2001, também
estabelece as bases para a quantidade de leitos

psiquiátricos e os tipos de,CAPS com base na po-
pulação dosmunicípios. \

No caso dos CAPS, são três tipos básicos:
o CAPS I para municípios com mais de 20 mil

habitantes; O CAPS II para populações acima

de 70 mil; e o CAPS III com atenção 24 horas e

espaço para acolhimento voltado para popula
ções acima de 200mil.

Existem também os CAPS AD (Álcool e Dro
gas) para cidades commais de 70mil habitantes;
o CAPSAD Ill com atenção 24 horas para cidades
acima dos 200mil munícipes; e os CAPS-I volta
dos para o atendimento infantil, com populações

acima dos ISOmil..
Quanto aos leitos nas alas psiquiátricas e

nas enfermarias especializadas, a base da po
lítica nacional prevê um leito para cada 23 mil
habitantes. Com 143.123 habitantes, segundo o

censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geogra
fia e Estatística) 2010, Jaraguá do Sul teria que
ter seis leitos psiquiátricos.

E para cada dez leitos, é recomendada uma
Unidade de Acolhimento, com 15 vagas. É pre
ciso ressaltar que esses números são recomen

dações, não obrigações legais.
Todavia, segundo o secretário Garcia, o mu

nicípio tem buscado atender a carência de leitos

psiquiátricos. "Já estamos há algum tempo nego
ciando com o Hospital Jaraguá e com oMinisté

rio, mas sem nada definido ainda", aponta.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Nof"malde

janeiro foram
emitidas duas

portarias que
regulamentam o -

funcionamento
das comunidades

terapêuticas
no país.

Já estamos há

algum tempo
negociando

com o Hospital
Jaraguá e com

o Ministério da

Saúde, mas sem
nada definido

ainda.

Francisco Garcia

o que nós
buscamos-é

garantir a
qualidade
de vida, a

socialização,
e reduzir
os danos.

Denise Thum

Se o interno é

muçulmano,
judeu ou

umbandista,
o que nos

importa é

que deixe de

usar drogas,
mas nós

trabalhamos
com � Bíblia.

Arsanjo Colaço

Segurança dos internados requer
adaptações em espaço físico

Segundo a subgerente de
SaúdeMental, DeniseThum, as
alas psiquiátricas exigem uma

série de cuidados especiais, de
vido à condição dos pacientes,
"São pessoas que muitas vezes

representam risco para si mes
mas e que precisam de acom

panhamento constante, para
não semachucarem".

É por isso que as janelas
precisam de grades de prote
ção, a mobília não pode ofe
recer meios para um potencial
suicídio e as macas precisam
ser adaptadas para conter um

paciente em surto. "Isso não é

para prender o paciente, mas,
sim, para proteger ele, da mes
ma maneira que uma ala pedi
átrica também tem adaptações
para segurança", ressalta.

É importante lembrar que
pacientes psiquiátricos não fi-o
cam no mesmo espaço que
pacientes comuns. "Da mesma

maneira que não se coloca uma

criança na ala geriátrica, ou um
paciente da oncologia na ala de
maternidade", afirma Denise.

A meta do Ministério da
Saúde é lentamente eliminar os

hospitais psiquiátricos, dando

espaço a alas nos hospitais ge
rais. Pela política do SUS, cada
leito desocupado nos hospitais
psiquíátrícos deve ser desativa
do, e não pode ser reocupado..

"Não é apenas a questão do
isolamento, mas há também
mais atenção .com os pacien
tes, que exigem mais cuida
dos", explica o secretário de

Saúde, Garcia.Além da atenção
básica, é necessária atenção re
dobrada para evitar suicídios,
acalmar pacientes em surto ou

.

em delírio. E no caso de depen
dentes químicos é preciso tra

tar de crises de abstinência.
Conforme aumenta o núme

ro de pacientes, se torna mais
comum o descaso. "O paciente
precisa de atenção constante, o

que pode ser inviável com 40,
50 pacientes ao mesmo tem

po", pontua Denise. Ela lembra
ainda que em muitos manicô
mios e hospitais psiquiátricos
os internos acabaram aban
donados à própria sorte. (Você
lerá mais sobre a reforma psi
quiátrica e o histórico do setor

nas próximas edições).

Mais rigor na fiscalização
das eomuntdades terapêutica$
Embora as comunidades

terapêuticas não façam parte
da política nacional de saúde

mental, e tenham pouco apoio
do Ministério da Saúde, no fi
nal de janeiro foram emitidas
duas portarias que regulamen
tam o funcionamento delas: a
Portaria 121, que trata de uni
dades de acolhimento e acom

panhamento para dependen
tes de crack, álcool e outras

drogas; e a Portaria 131, sobre
serviços residenciais convenia-
dos pelo SUS.

'

Conforme a Portaria 121, as
unidades de acolhimento de
vem contar com um profissio
nal de nível superior na área da

saúde, presente todos os dias da
semana, das 7h às 19h, e, pelo
menos, quatro profissionais de
nívelmédio, presentes 24 horas.

As unidades infanto-juve
-nis precisam. contar também
com um profissional da área.da

educação, com a mesma dispo
nibilidade da saúde. A equipe

precisa contar com experiência
comprovada de dois anos no

tratamento de dependentes quí
micos, ou terem pós-graduação,
doutorado oumestrado na área.

Já a Portaria 131, que trata

propriamente das comunida
des terapêuticas, apresenta
exigências maiores. O período
de residência não pode ultra

passar seis meses, com uma

prorrogação máxima de 90

dias, sujeita a aprovação do
CAPS de referência. Os resi-
dentes precisam ter garantido
o acesso aos meios de comuni-

cação e ao contato familiar.
A comunidade precisa ficar

em local de fácil acesso e que ga
ranta aos internos a reinserção
facilitada na localidade de ori

gem, vetando a inclusão no SUS
de entidades em locais isolados.
São necessários um profissional
pós-graduado na área de saúde,
presente todos os dias, das 7h às
19h, e dois profissionais de nível
médio, disponíveis.24Q :

. .. ------- - ----� ---- ------- - --- --

"Ministério não sabe do

que fala", diz Carreira
Para o presidente da Comunidade Terapêu

tica Novo Amanhã, Inácio Carreira, a nova nor
ma prejudica o trabalho. "Nós trabalhamos com
uma metodologia que já tem mais de 20 anos e

agora querem privilegiar o viciado. O Ministério
da Saúde não sabe o que está fazendo", bradou,
completando que não tem intenção de se enqua
drar na nova norma. "Essa norma nova é uma

grande bagunça, e, infelizmente, os CAPS se re

cusam a trabalhar conosco", reclama.
Já o presidente da Comunidade Terapêutica

Vida Nova, Arsanjo Colaço, afirma que a entida
de está fazendo as alterações necessárias para
se enquadrar na Portaria 121, como uma unida
de de acolhimento. "Estamos contratando mais
um educador, e em abril vamos para um espaço
maior, onde podemos realizar mais atividades
educativas e de socialização", afirma. Dentro dos
termos da portaria, os centros de acolhimento
infanto- juvenil receberiam uma ajuda mensal
de R$ 30 mil, enquanto os adultos recebem uma

.

verba de R$ 25 mil.
Em Jaraguá, de' acordo com a Secretaria de

Saúde da Prefeitura, atualmente, estima-se a exis
tência de pelo menos oito comunidades terapêu
ticas. Porém, segundo a subgerente Denise Thum,

. nenhuma delas teria até o momento cumprido as

exigências das portarias citadas acima. O cumpri
mento das portarias não é requerimento para o

funcionamento - apenas para o serviço do SUS.
Além daVida Nova e o Novo Amanhã, se des

tacam a Casa de Apoio Aloísio Boeing, no bairro
Ribeirão Grande do. Norte, e a Clínica de Psicote
rapia Encontro com aVida, naVila Le�i.

Ambas as portarias vetam a imposição de ati-
vidades de cunho religioso nos centros de trata
mento, o que também é proibido pelo Conselho
Federal de Psicologia e pelo Código de Ética da

Psicologia. Embora alegue que não realiza ativi
dades religiosas, apenas "espirituais', o programa .

daVidaNova inclui sessões obrigatórias de leitu
ra da Bíblia Sagrada;escritura que diz respeito
apenas às religiões cristãs. "Se o interno émuçul
mano, judeu ou umbandista, o que nos importa
é que deixe de usar drogas,mas nós trabalhamos
com a Bíblia", diz Colaço.

Já a NovoAmanhã tem na "espiritualidade" um
dos pilares do programa. ''Aqui é imposta a espiri
tualidade sim, se o cara é budista, ou sei lá o que,
tudo bem, mas não pode deixar de participar das
sessões de espiritualidade", afirma Carreira.

---

Contabilidade
Consultoria Empresarial

,- GoniianOa

www.gumz.com.br

(47)3371-4747

gumz@gumz.com.br
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO. Desde 1978
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Presidente pede
investigação

, Na segunda-feira, dia 37,
o presidente daCâmara
de Corupá, João Carlos
Gottardi (PT), protocolou
du�s denúncias de supostas
irregularidades cometidas
pela administração dof .!: ....,

prefeito Luiz Carlos
Tarnanllú(P�B)no
,Ministério Público estadual
e federal.

Denúncia 1

Uma delas questiona a

quantidade de situações
de emergência que Corupá
decretou na atual gestão.
O petista informa que,
de setembro de 2009 'a
dezembro de 2011, o

governo determinou 11

situações de emergência.
"De..30 meses, 25 foram
administrados com decreto

àsenche,htes que. átíngiram
Corupáao longo desses três
anos", responde o secretário
deAdministração, Sandro
G1éiltz, sobre a quantidade
desituações deemergência
decretãdas, "Essa é mais
umamentira do presidente
da Câmara", declara o
secretário, explicando que
a empresa Serranavenceu
o processo de licitação
realizado pelaPrefeitura para
contratar uma empresa
para gerir os serviços das
águas na cidade.

, II

www.ocorrelodopcvo.com.br

Saiu como entrou, atirando
contra a administração municipal.
Secretário deAdministração Ivo KoneU,

referindo-se ao empresário DurvalMarcatto.
que disse em entrevista que omunicípio

precisa de investimentos maiores.

Financiamento
o secretário deAdministração da Prefeitura de Corupá, Sandro Glatz,
disse à coluna ontem queR$lmilhão será investido paramodernizar
o sistema de gestão do governomunicipal. Ele está emBrasília desde
ontem e fica até sexta-feira, dia 2. Lá, o secretário estápassando por

,

um treinamento técnico necessário para garantir a liberação de R$ 900
mil, valor que será financiado.APrefeitura entrará com a contrapartida
direta de R$ 100mil. Com o total deR$ 1 milhão, o secretário planeja
atualizar o sistemaeletrônicoe de informática daPrefeitura, além de

adquirir novos equipamentos.A ideia é que com amodernização os

munícipes possam consultar boa parte dos serviços pela internet.

Indústria das chuvas ,

o jornalo Globo divulgou na semana passadaum levantamento

apontando váriosmunicípios que cometeram excessos de decretos

emergência ou estado de calamidade, o que permite dispensa de
licitação. Nos últimos quatro anos, cidades de SantaCatarina e Rio

Grande do Sul responderampor quase metade (45%) das declarações
em todo o país. OGlobo informa que quando BarraVelha recebeu
R$ 249mil daUnião para recuperarvias alagadas em 2008, o então

prefeitoMattar foi acusado de cobrarR$ 20mil de propina da empresa
escolhida para ser contratada, segundo aPolícia Federal.

Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

SelD O piso salarial,
educadores podem
entrar em greve·

Qgovernador Raimundo Colombo co- tem, no fim da tarde: "nenhum Estado bra-
.

meça a passar por uma nova fase de sileiro terá condições de aplicar o reajuste
cobranças por parte dos profissionais da <de 22,22% dado sobre os R$ 1.187 para os

educação. O que ajudou a desgastar seupri
meiro ano demandato deve voltar a assom
brar outra vez. O Sindicato dos Trabalhado
res em Educação da região não descarta a

possibilidade de entrar em greve, caso o go
vemo insista em não pagar o piso nacional.
No dia 15 de março, acontece em Florianó

polis, a assembleia geral da categoria para
definir.o que será feito diante da posição do

.

Estado. Ontem, lideranças políticas ques
tionaram o novo valor do piso nacional dos
professores, de R$1.4S1, anunciado na se

gunda-feira, dia 27, peloMinistério da Edu
cação, em Brasília. Qgovernador, que havia
confirmado participar deste encontro, não
conseguiu se deslocar a tempo e um repre
sentante daSecretariadaEducação do Esta
do foi enviado em seu lugar.

Mas, quem falou sobre o resultado da
conversa em Brasília foi o secretário-adjun
to da Educação de Santa Catarina, Eduardo
Deschamps (PSDB). Ele disse à coluna, on-

c-

professores da educação básica". Ele defen
de que o reajuste do piso salarial nacional
dos, professores seja de 6,5%, referente ao

Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC). O secretário informou que está
marcada para a próxima segunda-feira.dia
5 demarço, às 17h, uma reunião com o Sin
dicato dos Trabalhadores em Educação de
Santa Catarina. E no próximo dia 7, ominis
tro da Educação, AloizioMercadante, con
versa com os secretários da Educação dos
Estados brasileiros emMinas Gerais.

Para Cristiane de- Oliveira Mõller, co
ordenadora regional do Sindicato dos
Trabalhadores em Educação, "já era espe-

.

rado que o governo recorresse. Nunca um
aumento salarial aconteceu por boa von
tade do Estado". Ela não descarta a pos
sibilidade de retomar a paralisação dos

professores que foi encerrada em julho do
ano passado. Na época, os educadores fi
caram em greve por 62 dias.

Dobradinha-
DEM e PSDB formaram coligação para
disputar as eleições de 2012. Do lado dos

democratas, o pré-candidato a prefeito
é o vereador Ademar Possamai. Já no
ninho dos tucanos há quatro nomes, por
isso uma disputa prévia será feita para
escolher o candidato que concorrerá
àmajoritária. As duas legendas
pretendem ampliar aliança.

Reconciliação'
A prefeita Cecília Konell (PSD) propôs
ao vice Irineu Pasold (PSDB) uma
reaproximação. O tucano recebeu o.
convite da mandatária e do secretário
de Administração, Ivo Konell, para
voltar a participar das atividades da

. Prefeitura. A mandatária pretende
entrar em férias no mês de maio, mas
antes quer saber se o tucano será
candidato nestas eleições.

Saúde
O senador Luiz Henrique da Silveira

(PMDB) recebeu em sua residência,
em Ioínvílle, na segunda-feira, dia 27,
e conselheiro administrativo, Rodolfo
Hufenüssler, e o diretor do Hospital
Iaraguá, Ieferson Gomes, O deputado
Carlos Chiodini, que também esteve

presente, solicitou a interferência do

parlamentar para a liberação de duas
emendas - uma de R$ 270mil e outra
R$ 480mil-, além de convênios no
valor de R$l,S milhão que já estão

previstos para o hospital desde 2010.

Ribas quer reunião
com
o prefeito em exercício de Schroeder, LuísAparício
Ribas (PMDB), pretende se reunir ainda esta semana
com o vice-governador de Santa Catarina, Eduardo
Pinho Moreira. Quem está tentando agendar o encontro
é o deputado Carlos Chiodini. Na pauta, investimentos
de R$ 3 milhões para pavimentação da rua Rio de
Janeiro emais R$ 500mil para construção de uma

ponte, ligando os bairros Braço Sul e Rancho Bom.
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A visitação é

gratuita, de
segunda a
sexta·feira,
das 8 às 22h,
e aos sábados
das 8 às 12h. A
biblioteca está
localizada a aua

'

dos Imigrantes,
500, Vila Rau.

Informações
pelos telefones
3275·8253 ou
3275·8233.

UID olhar sobre
o cotidiano

Exposição "Linhas': do fotógrafo MarcoArttônioStmwe,
segue até dia três, na Biblioteca da Cato1ica de Santa e:atarlna

fotógrafo Marco Antônio
Struwe, de Indaial, apresenta
até o dia três de março traba
lhos que compõem a exposi
ção "Linhas", na Biblioteca
Padre Elemar Scheid, junto

ao campus de Jaraguá do Sul do Centro Uni
versitário - Católica de Santa Catarina. -

Marco Antônio Struve é graduado em

Odontologia pela Universidade Federal de
Santa Catarina e atualmente cursa, especia
lização em fotografia na Uniasslvi. Escritor e

poeta, publicou os livros "Equílíbrío impossí
vel", "A arte de ser imperfeito" e "Orações no ca
minho do servir", participando ainda de várias
coletâneas. Como artista plástico participou
de dezenas de exposições, destacando-se a

"Mostra deArte Catarinense" em 2008. Filia
do ao Foto Clube de SantaCatarina, participa
de várias mostras coletivas e individuais, en
tre elas "Oito - Artes Visuais Indaialenses" e
"Azul". Do final de 2011 até o começo deste

ano participou da Mostra Sesc de Arte Con-

temporânea do Vale do Itajaíi: "Aldeia, memó-
rias e identidades"..

"Linhas", é a primeira individual do
artista, projeto que ele define como

um fio, um elemento que com

põe os tecidos, as redes elé
tricas e telefônicas; uma

figura geométrica. Uma
visão. As linhas se

riam o resultado de
um movimento.

Marco Struwe conta que aproposta inicial
da exposição surgiu durante a preparação da
exposição "20 olhares novos" que aconteceu
no Centro Cultural da Justiça Federal do Rio
de Janeiro depois de longas conversas e trocas
de correspondêaçíacom FlavioD� cura

dor da exposição e 'I.1lll dos mais importantes
fotógrafos tio País, que afirma te�almente:

.

"Hãno teu trabalhouma composição cui6ado
sa e pelo oportunismo. do dedo no dispa.1:ador
da câmara na hora única, e como tal, certa." E
mais "seu trabalho- ê enraizado namelhor tra
diÇão dafarografia".Sua visão êpotencial. Seu
trabalho é pur-o. É direto. Não conta COln tru
ques de. processo." .Nos .IIlotias· de ver, entre a
objetiva e o olho; nas maneiras de fazer; entre
amáquina e amão; nas formas, entre o nitido e
o indistinto; na postura, entre a irnitaçâQ e ain ...

_ terpretação. O resultado é uma expet:iênciain·
tensa e reveladõrana qualpode:rn,os sllstentat
por longe-tempo o olharsobre.aqtillo quecor-:
riqueiramentepassa diante denô�, elementos
imprevisíveis .�.' i1;lgovernávejs que Rodem criar
resultados mágieos.A fotqgrflfia é ferramenta
destinada a provocar no observadOr 1lIU diálo
go interno e uma atitude contemplativa.

1

J
1
I

.1
I
I

Artista retrata Ja�aguá em lDuro

De repente, um barulho típi
co do acionamento de um com

pressor se mistura com tantos

outros que invadem a Fundação
Cultural de -laraguá do Sule Às
vezes, soma-se com os ruídos
das composições férreas que,
frequentemente, passam pelos
fundos do prédio. São muitos os
sons, inclusive o de crianças da
creche próxima, mas o mais in-

,
sistente é o do compressor. Uma

rápida olhada pela janela revela
o motivo das incontáveis repeti
ções. O muro branco, sem gra
ça, ganhou cores, traços, forma,
arte, num trabalho anônimo,
sem espectadores, mas persís-

tente e confiante.
Aos poucos, as imagens vão

tomando forma e retratando

pontos da cidade como o Mu
seu Histórico Emílio da Silva, a

matriz São Sebastião, o Parque
Municipal de Eventos, a Fun

dação Cultural. 'Ao todo, sete

paineis retratarão a cidade num

realismo peculiar. A missão é do
artista Alexandre Oliveira Prates,
30 anos, mineiro de Justinópolis,
residente em Jaraguá do Sul des
de 2010, que mescla uma técnica
de grafite com aerografia. Tudo é
feito com compressor, aerógrafo,
pistola e tinta automotiva, que
dura mais. O trabalho é rápido.

A riqueza dos detalhes é fruto da

experiência aprimorada nos Es
tados Unidos.

Para Prates, a arte "é uma

maneira de expressar sentimen
tos, emoções, realidade e passa
do". O mais difícil, segundo ele, é
o desenho da anatomiahumana

.

e a mistura de cores. O trabalho
chamou a atenção do presiden
te da fundação cultural, Jorge
Luiz da Silva Souza, que convo-

.

cou o artista para a execução do
serviço. A obra ainda não ficou

pronta, mas Prates já agenda
novos convites. Para entrar em

contato com artista ligue: 9917-
7409 ou 8453-717'f. ,II l

ARTE llIexandre Oliveira Pr�tes 8in,�ará sete paineis
que retratarão a cidade co"r rJUI.�l«o pecu,lia.. .
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Previsão do Tempo

Ar abafado e

risco de chuva
o tempo permanece
instável com muitas
nuvens e chuva a qualquer
hora do dia. Risco
de temporal isolado.
Temperatura estável com
sensação de ar abafado,
devido à elevada umidade
do ar. As chuvas previstas
até sexta-feira devem
amenizar a estiagem em

no Estado, mas a primeira
quinzena de março deve
ser de tempo seco. Fonte: www.ventosbrasil.com.br

. "

lnstávelEnsolarado Parcialmente
Nublado

Nublado

Previsão ,de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Noroeste 5km/h Venlo lavorávelem

• 12h Vento não favorável Noroeste 8km/h qualro horários

• 15h Vento não favorável Norte 7km/h 80%
de possibilidade

• 18h Vento não favorável Leste 10km/h de chuva,

Humor
Pescador
o pescador estava à beira de um rio quando 'chega um homem, e eles ficam
conversando.

)
- Você está fazendo o quê?

•

- Pescando ...
- Já pescou alguma coisa?
- XiiiL .. muitos,mas muitos mesmo ... peixes de todos os tipos!
- Você sabe quem eu sou?

-Não ... c'

- Sou o fiscal do lbama e aqui é proibido pescar!
- E você, sabe quem eu sou?
- Não faço amaior idéia ...
- Sou o maior mentiroso do mundo!

Sudoku

4

4

6 5 3 8

2 1 9

9 8 1

7

9 5 1

1 9 4

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.

1/3

CHEIA 8/3

, e MINGUANTE 15/3

e NOVA 22/3

Palavras Cruzadas

.Proteja os

olhos do sol

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 23°C
MÁX: 36°C

SEXTA
MíN: 22°C
MÁX: 31°C

Não
esqueça
de tomar

, ,agua.

SÁBADO
MíN: 20°C
MÁX: 26°C

VERTICAIS
1. Amuleto usado como proteção contra os maus

olhados / Antigo banco paulista, recentemente in
corporado a um grande grupo espanhol

2. Avaliação por estimativa / O meio da... caixa
3. (Pop.) �ogar conversa fora / A autora de telenovelas

Janete (1925-1983), de "Irmãos Coragem"
4. De uma raça mongol guerreira e nômade originária

da atual Mongólia exterior / Barco, em inglês
5. Antiga companhia ferroviária que muito cont�ibuiu

com o desenvolvimento do interior de São Paula e

Minas Gerais / Automóvel fabricado pela GM
6. (Fig.) Que inflama, entusiasma
7. Nome, em inglês / Para que lugar? / As iniciais da

cantora e pianista norte-americana de jazz Horn

(1934-2005)
8. As iniciais do escritor Guimarães (1908-1967),

de "Grande Sertão: Veredas" / Pequena árvore da
Amazônia, de flores amarelas

9. Expulsar. lançar fumaça para fora / Caminhar para
cá.

'

HORIZONTAIS
1. Uma arte de vanguarda / Forma carinhosa de se

chamar um dos times de maior torcida do futebol
brasileiro

-2. Ficar preso na lama
3; Com valor, tempo ou distãncia aproximada
4. Alteração cutânea análoga ao chamado acne alró·

fico
5. Filme de ficção cientHica, uma das maiores, bilhe

terias da história do cinema / O começo do ... afo
bamento

6. Natural do Estado entre a Turquia e o Afeganistão
7. As iniciais do poeta Teixeira (1560-1618), autor da

primeira obra da literatura brasileira (Prosopopéia)
/ Ter uma possibilidade de entendimento

8. Em arquitetura, elemento estrutural quase sempre
curvo, usado para cobtir um vão / Quadris

9. Parte do ... painel/Dar passos
10. Conter
11. Típica veste escocesa / As iniciais do cantor e

10

. compositor Valença, de "Cavalo de Pau"
12. Enlouquecer / Serviço Nacional de Informações
13. O fim do ... clímax / Atribuir má fama a.

São Francisco do Sul
• Preamar
• 3h: 1m
• 15h2B: O,Bm
• Baixamar
• 6h: O,7m
·lBh23:,1,2m

Hajai
• Preamar
• 2h01: O,7m
• 13h29: O,5m
• Baixamar
• 6h14: O,7m
• 19h32: O,7m

Aorianópolis
• Preamar
• 6h54: O,9m
� 15h5B: O,5m
• Baixamar
·10h2B: O,4m
• 19h3B: O,BmTábua

das marés Imbiluba
• Preamar
• 4h24: O,5m
• 12hOO: O,3m
• Baixamar
• 9h06: O,2m
• 20hOB: 0.4m

/

2 3 4- 5 6 7 8

2

"

•
• •

•

'.
•
•

•
•

• •
•
•

•

3

4

5

7

8

9

11

12

13
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A RECREATIVA

Plll
SE VOCÊ ACHA
QUE SABE TUDO,

MATE ESTA!

NAS BANCAS

9
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Irineu e Lurdes TessUla comemoraram
50 anos de casados no dia 25. A reunião de todos
os irmãos, fllhos e netos os deixaram muito felizes!

Parabéns pelas Bodas de Ouro!

Os tUbos Jaime, Julia,
Jordana e a nora Ana

desejam todas as
felicidades do mundo
aos pais Jaime e

Suelene de Avila que
completaram 25 anos
de casados. Que Deus

continue abençoando-os!

As fllhas Ivanilda
(Preta) e Vânia e os

netos parabenizam
Regita Maria Dana

(Mariazinha), pelo
aniversário comemorado
no dia 17 de fevereiro.

Desejam muita saúde
e felicidades!

Luciane Pryjmak Ponatb envia mensagem para
o amado MaikonJonas Ponath: "No dia 26 de
fevereiro, comemoramos o nosso primeiro ano

de casamento. �s muitas águas não podem apagar
.... __�C"> .roo _:_.ro _,...__� 1_ T ",

•

?S3

Novidades de RE6
Como vão os preparativos para

oResidentEvil6?Dinheiro guarda
do?Xbox e PlayStation afinados?Já
comprou placa de vídeo nova para
obom evelho PC?Então toma essa

palhinha de informações sobre
o próximo jogo que vai tirar seu
sono: foi confirmado que ele se

passa na cidade fictícia chinesa de

Lanshiang, em 2013. Comandan
do a carnificina está o conhecido
Leon Kennedy (de RE2), que será,
acompanhado de HelenaHarper e
Chris Redfield (REI). O chefão do

jogo se chamaravo, que em sérvio

significa demônio, e para variar é
um humano sob os efeitos do vírus
novo do jogo. Os zumbis são mais
parecidos com os de Left 4 Dead:

rápidos e agressivos. Com tanta

novidade é bom fazer Ulna ma

ratona de Resident Evil enquanto
não chega o próximo capítulo.

I
(

(
�

Save the Date 30/10
Está esperando a continuação de Assasins Creed? A Ubisoft anunciou que o próximo jogo d
série será lançado em outubro deste ano, mais precisamente no dia 30. O chefão da empre
sa, Yves Guillemot, disse que será o "maior lançamento da história da Ubisoft" e que o jogo
está em produção há três anos. Ah, e vale prepará-los psicologicamente para a notícia: o

protagonista Ezio de Auditore ganhou férias e a estrela principal será outra.Aguardem!

Sony -+ HTC
Apesar de não fazer parte da Sony, a HTC pode
conseguir uma certificação para rodar jogos
de PlayStation em seus celulares. Com isso, ela
seria a primeira empresa "de fora" a conquistar
algo do gênero. Se for verdade, os donos de
smartphone e tables da marca poderão jogar
clássicos do PS 1 em seus "portáteis". Espera-se '

ql1e o anúncio oficial ��Jqi��tº_�.mBarcelona
rll1r�ntp � t\AnhilpWnrlrl r.nnarp««
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Valeu!
Da coração quero agradecer

a todospelo carinho imen
so que recebi ontem, no dia do
meu aniversário. Foram inú
merasmensagensno Facebook,
celular, telefone, e-meil.: Que
me deixaram biper; biper feliz.
Como é bom ter amigos epoder
contar com eles. Valeumesmo!

UPPER k\d�

Bate taças
A lindona Debye Resende,
estudante deVeterinária, está
livre, leve e solta. Herdou o

DNA da mamãe, a estilista
Ruth Resende, que esbanja
charme e sedução. Debie é

discreta, na dela e dedicada
aos estudos. A propósito,
minha amiga Ruth vai entrar
na idade do lobo emmarço e

a comemoração serácom seu

amado Fernando, os dois filhos
dele e mais o dela, em Floripa.
Uma festa e tanto!

-

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje e o
meu grande irmão Nieácio
Gonçalves, que embora seja

. vascaíno, sempre lê esta coluna

para ficar por dentro das
novidades de nossa sociedade.
Valeu mesmo, irmão!

www.ocorreíodopovo.com.br

Moa Gonçalves
MAURICIO HERMANN

BELAS Mayara Moser, Manuela Lenzi, Ana
Tomazoni e Juliana Amorim no festejado Kantan

Destaque
o mais novo e apaixonado
casal de nossa sociedade é
formado pelo amigo Durval

"

Vasel Filho e sua amada Neiva
Balena. Casamento a vista.

Felicidades, amigosl

Piada de bar
Corre nos bastidores da política que AI)tídio Aleixo Lunelli,
Dieter [anssen, Cecília Konell e Moacir Bertoldi estão verificando
junto ao TSE, se há tempo hábil para filiar Roberto Dinamite
no partido deles. Dizem que um dos candidatos a prefeito quer
lançar o cartola do Vasco, como vice. Pelo sim, pelo não, faz
tempo que o presidente cruzmaltino não perde como vice.

Brinquedo perigoso
A rapaziada descolada, filhos de alguns bambambãs, ainda
longe da maioridade circula para tudo o que é lado em [araguá,
conduzindo automóveis e pisando fundo. E o pior: têm
autorização de seus pais ou responsáv is. Já que os pais não
proíbem seus filhotes, que as autohdàdes o 'façam.

NA ÁREA Alexandre
Hintz, aterrissou em

Jaraguá de um giro
pela Europa, antes de
retornar a Bahia

Conheça o
nmso novo site,;

moagoncalves@netuno.com.br
MAURICIO HERMANN

NIGHT Gisele Vicente e Jack Hack
conferindo a Upper Floor

MAURICIO HERMANN

PRESENÇA Jessica Piacentini e Bruna Lais

prestigiando happy hour do Madalena
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Rodrigo
& Michele
Tudo certo. Rodrigo eMichele
Ibanez (Subway) se casam
dia três de março em grande
cerimônia, que promete parar
a cidade de Blumenau.

,
"Todos sabemos que
cada dia que nasce é o

primeiro para uns e será
o último para outros e

que, para a maioria, é só
um dia mais."

Amizade
em 1° lugar
Eu sou da opinião que
brigar por futebol não tem
nadá a ver. Papo sério, né
meu, entre a amizade e o

Vasco, a amizade fica em
primeiro lugar. O Vasco
fica em segundo,
corno sempre. hehe

JOSÉ SARAMAGO

Ricky Ryan
No sábado, na PatuáMusic,
vai rolar muita energia com a

presença do DJ argentino Ricky
Ryan, urna das celebridades
mundiais quando o assunto é

qualidade e produção musical.
Vai perder? Agende-se!

.

ARQUIVO PESSOAL

COLOU GRAU Heloise Nort colou grau no curso de
direito pela Universidade Federal de Santa Catarina

Pensando bem ...
·

"O tempo deixa perguntas,
mostra respostas, esclarece
dúvidas, mas, acima de tudo,
o tempo traz a verdade."

Te contei
• omeu abraço de
hoje éfieio de energias
positivas vai para o Alex.
da Planet Games, uma
das lojasmais completas
no segmento, na região.
Aquele abraço!

• O Bar e Choperia
Scondindinhojá está
funcionando no
Espaço do Grêmio
Esportivo juventus.

• O amigo Renato
Ferrari está preparando
o tempero do churrasco.
Dia cinco demarço, em
Balneário Camboriú,
vai comemorar o niver
em grande estilo.

• A minha amiga Patricia
Baumann, da Personal
Studio, também sinalizou
suaparticipação na
4°Macarronada
Beneficente doMoa.

• Seja voluntário,
doe sangue.

• Com essa, fui..
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Elyandria Silva,
escritora

"

As vezes a insônia vem tomar um café

comigo, porém, nunca pensei que pu
desse não dormir por causa de uma grama.
Como assim? Falo de grama de jardim, a
sempre verde para ser mais exata. Há quem
ache complicado e, diante da correria da
vida, nem tenha tempo ou paciência ou
gosto pela arte da jardinagem. Há quem
pense que isso é "frescura"para os que não
têm grandes preocupações na vida. E, final
mente, há os que sonham ter um jardim,
mas congelam o desejo quando moram
num apartamento e convivem bem com

folhagens ou vasos de flores. Sempre me en

quadrei nas três opções até, ter um jardim.
Pesquisei, li, questionei até entender o
suficiente para plantar grama numa faixa de
terra extensa. Aprendi que é bem mais bara
to separar, na leiva ou quadrado, pequenos
tufos para plantá-los isoladamente ao invés
de colocá-la inteira. Contratei o jardineiro e,

pateticamente, na véspera do plantio fiquei
ansiosa já que seria um dia importante, pois
nada poderia dar errado depois de tanto
esforço. Fui alertada que dev�ria molhar,

Novelas

Crônica

E entãome apaixonei!
encharcar bem durante três dias de manhã
bem cedinho e no final da tarde.
Tudo correu bem, mas demoraria meses

até a grama juntar e formar um belo tapete
verde e uniforme. Nos três dias seguintes
acordei cedo e fiquei molhando cada par
tezinha durante mais de uma hora. E então
me apaixonei! Não, não foi pelo jardineiro,
foi pela grama. Descobri que molhar gra
ma é uma delícia, fiquei numa calmaria só!

"�o
Enquanto a água vai

.

encharcando a terra e matando
a sede do verde os pensamentos
vão se organizando na mente

Enquanto a água vai encharcando a terra

e matando a sede do verde os pensamen
tos vão se organizando na mente, saem.os
que não prestam, ficam os bons, as ideias
se encaixam e tudo clareia. Veio o calor
infernal e acabei esquecendo a grama. No

AQUELE BEQO - GLOBO
Cle

e

IClaudia fica arrasada com o fim do namoro. Bernadete pede a Ana Gira- Ique anima
-fa para não contar nada a Ricardo sobre sua gravidez. Amália tenta convencer

Vicente a reatar com Claudia. Joselito cruza com Claudia no hospital e faz uma

previsão para ela. Diva abandona as filhas e vai morar com Deusa. Mirta conta

para Rubinho que Vicente ficou paralítico. Sebastião visita Vicente e tenta animá
lo. Damiana vai a casa de Valéria. Grace Kelly se surpreende ao encontrar Diva
no apartamento da mãe. Agenor e Raissa levam as máquinas e os tecidos para
a casa de Eveva. Orlandinho pede para morar com a tia. Henrique procura Vera
e propõe a reabertura da Comissão de Inquérito da Comprare . .Rubinho pferece
apoio a Claudia.

A VIDA DA GENTE - GLOBO
Daniel explica a todos os riscos que Manu e Júlia correm com a cirurgia. Rodrigo

confessa a Lourenço que teme pela vida da filha e da ex-mulher. Manu comenta com

Gabriel sobre o amor que ela, Rodrigo e Ana sentem por Júlia, e como o sentimento é

capaz de uni-los novamente. Eva tenta convencer Lúcio de que Manu não é a pessoa
ideal para doar o figado para sua neta, mas o médico não dá ouvidos. Lourenço, Tia
go e Celina conversam com grande cumplicidade. Sofia fotografa para uma campa
nha. Ana agradece a Lúcio pelo carinho com Júlia. Moema não aceita voltar a namo

rarWilson. Jonas repreende Cléber por fazer insinuações sobre ele e Ângela. Alice se
emociona com o fato de Cicero e Suzana terem reatado. Dora termina com Marcos.
Júlia diz que está feliz porque suas duas mães, Ana e Manu, se reconciliaram. Iná
segue com as netas até o centro cirúrgico. Ana é Manu se abraçam emocionadas.

nNA ESTIlMPA- GLOBO
Tereza'Cristina diz a Pereirinha que guarda dinheiro em casa para o caso de

precisar fugir. Louzada fala para o delegado Paredes que possui as gravações
do dia em que Marcela morreu. Ferdinand pensa em como provar os crimes de
Tereza Cristina. Quinzé flagra Griselda e Guaracy se beijando. Paulo lembra de
quando cuidou de Victoria. Ao acordar, Pereirinha vai até o cofre de Tereza Cris
tina. Celeste descobre que Solange não dormiu em casa e avisa Baltazar. Crô
tenta tranquilizar Bãítazar. Daniel pede Solange em casamento. íris conversa com

Joana. Guaracy salva Beatriz de ser atacada por pessoas na rua. Danieile recebe
uma intimação para apresentar sua defesa no Conselho Regional de Medicina.
Teodora passai mal ao acordar. Quinzé descobre o segredo de Fabricia. Guaracy
procura Esther.

VlDASEM,OGO-RECORD
Os jogadores se aquecem para iniciar a partida. Marizete convence Fabinho

e Marta de que precisam ir até a casa de Regina. Ela mostra que Dila esqueceu
o molho de chaves da patroa. Animado, Weiligton promete um espetáculo para o

olheiro do time internacional. Quando começa o jogo, Edmundo sofre uma falta.
Weiligton se impõe para cobrar e perde o gol. O jogo continua e Daniel faz um

belo gol. Marizete, Fabinho e Marta entram na casa de Regina e procuram pistas
que revelem o paradeiro da empresária. A milionária e sua empregada encontram
Lucia usando um robe de Regina e bebendo champanhe.

CORllÇÕES FERIDOS - SBT
Vera entra em desespero, e Olavo a tranquiliza. Vitor afirma a Amanda que o

fax estava assinado com o nome dela. Olavo consegue falar com vitor ao telefone.
Vitor conta a Olavo que Amanda não mandou nenhum fax para Vera. Amanda chama
Eduardo de maquiavélico e o acusa de ter enviado o fax. Olavo conversa com Aman
da ao telefone e pergunta sobre o fax. Olavo conta a Vera que não foi Amanda quem
mandou o fax. Aline pega o fax no quarto de Lucy e o queima. Dante conta detalhes
da morte de Rodrigo a Glauco e também fala da carta deixada pela namorada com as

iniciais A. A. Varela. Glauco entende que Eduardo pensa que a tal mulher é Amanda e
quer se vingar dela. Vitor pergunta a Amanda se ela e Eduardo estão bem .

.. o I'esumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras�

-,

dia combinado o jardineiro veio de novo.

Tomando o café na cozinha escutei os
gritos, olhei na janela, ele estava histérico
com a mão na cabeça. Corri lá. Ele teve um
"pití", disse que seu trabalho tinha ido por
água abaixo, que a grama estavamorrendo,
na UTI, poderia ir a qualquermomento, cor
reu pegar amangueira, corri pegar o regador.
Fiquei desesperada, pelo dinheiro que tinha
gasto e pela culpa de termatado tantos me
tros de grama. Eu era uma assassina, pensei.
Tem que molhar durante 30 dias senão ela
morre de sede, ele disse. Por que não me
falou isso? - reclamei. Eu bem que desconfiei
que três dias fosse pouco. Dediquei-me a

salvá-la e eis que da securamorta começa
a brotar os verdinhos, lindos. Foi como
salvar uma vida, a morte saindo de cena. E

agora, quando acordo, a primeira coisa que
faço é ir à janela para ver se da parte seca

já brotou os verdes. Criei amor pela grama
e, só de pensar que ela poderia termorri
do toda por minha causa me dá um nó no

peito. Não sei explicar, mas a grama é uma
nova paixão, coisa louca isso não?

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

companheiro de estimação em www.ajapra.org.br
e http://focinhoscarentesjaragua.blogspot.com

.

Um cachorrinho yorkshire fugiu nas redondezas da RBN, na Vila
Nova. Ele atende pelo nome de Nick, tem somente um olho, 12 anos
e necessita de medicaçãQ. Os donos estão oferecendo recompensa.

.

. Se você o viu ou encontrou ligue: 8814-7609.

Ja Rufe (rapper)
Emma Barton (atriz)
Jaguar (cartunista)

Afonso Floriano

www.ocorreiodopovo.com.br

GD:.
Born To Die
LanaDelRey

Ela se tornou a nova

queridinha da internet

após a explosão do .vídeo
"Games", que alcançou
míllfares de visualizações
noYouTube. Com apenas
24 anos, a nova-iorquina
Lana Del Rey é a queridinha
dos indies, dos hipsters,
é a favorita de todas as
revistas de música. A

grande novidade de 2011.
A grande apostade 2012!
"Bom To Die" é o álbum de
estreia da nova queridinha
indie/pop, "O ;!lbum inclui
os sucessos "Blue Ieans",
"Vídeo Games" e "Bom
To Die" - primeiro single.
Talento, vozerão e visual

pin-up são características
desse fenômeno que o

mundo está conhecendo: "o

Fenômeno Lana Del Rey".

LIVRO:
Doze - William
Gladstone

Durante a infânciaMaxvive
em um mundo de cores e

números, sem falar até os

seis anos. Quando cresce,
Max se aventura em uma

jornada para descobrir o
segredo por trás da profecia
maia do "fim dos tempos".
Aos 15 anos ele tem uma

visão que revela o nome

de 12 indivíduos que serão

especiais a ele; ao conhecer
o primeiro, sua viagem
começa. E um a um, eles o

ajudam a descobrir o que
exatamente vai acontecer

quando o mundo acabar.
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Tirinhas

Cinema
JARAGUÁ DO SUL
• eine Breithaupt 1
• Motoqueiro Fantasma 2 - Leg. -14h, 15h50,
17h40,19h30,21h20
• eine Breithaupt 2
• A Invenção de Hugo Cabret - Leg. - 14h, 16h30, 19h,
21h30

• eine Breithaupt 3
• Cada um tem a gêmea que merece - Leg. -14h10,
16h,17h50,19h40,21h30

BLUMENAU
• eine Shopping Norte 1
• Motoqueiro Fantasma 3D - Dub. - 12 anos -

13h45, 15h50, 18h,20h10,22h25
• eine Shopping Norte 2
• A Mulher de Preto - Dub. -12 anos - 14h40', 17h,
19h10,21h20
• eine Shopping Norte 3
• A Invencão de Hugo Cabret - 3D - Livre - 13h30

,16h10,18h50,21h30
• eine Sh�pping Norte 4
• Reis e Ratos - Nac. -14 anos -15h10, 17h30,
19h50, 22h10
• eine Shopping Norte 5
• Cada um tem a gêmea que merece - Dub. - 10

.

anos-14h, 16h05, 18h15,20h20,4?h20
• eine Shopping Norte 6
•Tão forte e tão perto - Leg. -10 anos - 16h, 19h, 21 h50
• eine Shopping Norte 7
• Vlaqem 2: A ilha misteriosa - 3D - Dub. - Livre -

14h25, 22h15
• Star wars: Ep. 1 - 3D - Dub. - Livre - 16h30
• Star wars: Ep. 1 - 3D - Leg. - Livre - 19h20

• eine Neumarkt 1
• Motoqueiro Fantasma: Espírito de Vingança (3D) -

Leg.-17h50,20h,22h10
• Motoqueiro Fantasma: Espírito de Vingança (3D) -

Dub.- 13h30, 15h40
• eine Neumarkt 2·
• A Invenção de Hugo Oabret - Leg. - 14h, 16h30,
'19h10,21h50
• eine Neumarkt 3
• Cada um tem a gêmea que merece - Leg. - 15h,
17h,19h,21h
• eine Neumarkt 4
• A mulher de preto - Leg. - 13h30, 15h30, 17h30,
19h30,21h30]
• eine Neumarkt 5
• Reis e Ratos - Dub. -13h50, 16h15, 18h45, 21h15

• eine Neumarkt 6 • Vip
'Tão forte e tão perto - Leg. -14h10, 16h45, 19h20, 22h

Em "Reis e Ratos" que se passa no Rio
deJaneiro de 1963, quando o clima de

conspiração afeta personagens relacionados,
de alguma formá, ao cenário político da
época. Entre eles também está Iray (Selton
Mello - fofo), agente da CIA que vive no
Brasil epassa a duvidar de sua fidelidade à
terra natal. Com a ajuda de seu comparsa
brasileiro, oMajorEsdres (Otávio Müller), ele

,

planeja uma armadilha para o presidente que
pode atrapalhar osplanos do GolpeMilitar.

JOINVILLE
• eine Garten 1
• Motoqueiro Fantasma: Espírito de Vingança - Leg.
- 14h, 16h, 18h, 20h, 22h
• eine Garten 2

'Cada um tem a gêmea que merece - Leg. -15h, 17h,
19h,21h
• eine Garten 3
• Reis e Ratos - Nac. - 14h30, 17h, 19h15, 21 h50
• eine Garten 4
• A Mulher de Preto - Leg. - 13h30, 15h30,17h30,
19h30, 21h30

.

(

• eine Garten 5
• A Dama de Ferro - Leg. -14h15, 16h30, 18h45, 21h
• eine Garten 6
•A Invenção de Hugo Cabret (3D) - Leg. -16h20, 19h, 21 h40
• A Invenção de Hugo Cabret (3D) - Dub. - 13h40

• cine Mueller 1
• Motoqueiro Fantasma: Espíritõeie Vingança -Leg.
-13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30
• eine Mueller 2
• Cada um tema gêmea que merece - Leg. -18h, 2Oh, 22h
• Viagem 2 - A Ilha Misteriosa - Dub. - 14h, �6h

• eine Mueller 3
• A Invenção de Hugo Cabre! - Dub. - 13h40, 16h20,
19h,21h40

, I

Globo divulga
próxima novela

Foi ao ar domingo o primeiro teaser

de "Avenida Brasil", novela de João Ema
nuel Carneiro que estreia após o fim de
"Fina Estampa', no fim de março. No clipe
é apresentado o personagem de Débora
Falabella que exterioriza toda a raiva em

relação ao passado. A novela será dirigida
por RicardoWaddington e teráAdriana Es
teves, ÍsisValverde, Heloísa Péríssé, Murilo
Benício e Carmo DellaVecchia no elenco.

Atriz espera o

terceiro filho
-Uma Thurman, de 41 anos, está 'grá

vida de seu primeiro filho com o finan
cista Arpad Busson. A protagonista de
de filmes como "Kíll Bill" e "Minha super
ex-namorada" já tem dois filhos, Maya,
de 13 anos, e Levon, de 10 com ex-ma

rido Ethan Hawke. A atriz e Busson, de
49 anos, çomeçaram a namorar em 2007
e, depois de uma separação breve, em
2009, estão juntos novamente.

Chico Anysio segue
internado no CTI

Malga di Paula,mulher de Chico Anysio, es
creveu nota no Facebook, para contar como está

o estado de saúde domarido que segue internado
no CTI doHospital Samaritano desdeZ2/12. "O

Chico tem provado que não quer deixar de viver"
A empresária explicou que ele necessitou de cirur
gia urgente, hemodiálise e nas últimas semanas,

teve umamelhora significativa, mas outra bactéria
bastante poderosaacabou infectando seu pulmão.

Angelina causa

espanto pela magreza
Escapando pela enorme fenda do Ver

sace, a perna direita deAngelina [olie,mus
culosa, chamou a atenção na cerimônia do
Oscar e à parte as piadinhas de que vem

sendo alvo, vem recebendo elogios. Já os

braços esquelético se tomaram discussão
de saúde pública e o assunto foi discuti
do no Twitter, pautando impressionantes
3.399 tuítes porminuto. "Coma, por favor",
foi uma dasmensagensmais frequentes.

Escritor teve'
diagnóstico de morte

Paulo Coelho publicou em seu blog um
vídeono qual explicauma cirurgia para de
sentupir 90%das artérias, pela qual passou
em novembro e o diagnóstico de morte

em 30 dias, que ouviu dos médicos antes

da operação. Mesmo com a pressão joga
da pelosmédicos, Paulo Coelho comentou
que repensou sobre a vida e não se assus

tou,com a morte. O escritor acalmou seus

fãs e contou que aoperação foiumsucesso.

,
;

l
\
./

"CuItifeaamizadt.insista.Jl{!fniIa"fmormaior,poisaula
�queekÍStffazlJOSSt1I11UJtdomelbor."CkonJrellaidio

T :Senha o foco 1!!'1 suas atividadeS, pois pequenos
contratempos ocorrem por causa de deslizes.
O grande desafIO deste dia será lutar contra a

distração. No amor, émelhor tomar cuidado para não
magoar o par. Invista no diálOgo sincero. Cor: pii1k.

t::S= atenção especial às suas finanças neste dia.
Se necessário, refaça suas contas. Se trabalha com
vendas, ótimas chances de alcançar suasmetas. No
félmpo sentimental, demonstremais o seu amor e
agrade a pessoa que tanto ama. Cor: amarelo.

II GEMEOS
, No trabalho, ótimo dia para expor ideias. Período

ideal para dar início a novos projetos, principalmente
aqueles que envolvam pessoas próximas. Nos
assuntos do coração, tenha cautela e não faça
promessas que não conseguirá cump(ir. Cor: bege.

�cANcER� O dia de trabalho promete ser agitado. Usemais a
mente e crie'estratégias que façam suas atividades
renderem. Tarefas que possam ser'feitas em equipe
são as mais favorecidas. No romance, compartilhe
segredos com sua alma gêmea. Cor. verde-claro.

.() lIAo
U l. Antes de tomar qualquer decisão na vida pessoal ou

profissional, analise os prós e os contras. Você estará
commuita energia para aprender coisas novas. Na

-

relação a dois, abra ojogo sobre seus desejos ou
poderá anumar confusão. Cor: vinho.

}ThVIRGEM .

11.f Discuta novas ideias, participe de reuniões e
converse com pessoas experientes sobre pr!!jetos de
trabalho. Seu poder de comunicação estará em alta,
então, aproveite para expor seu ponto de vista. Na
relação a dois, invista na�dacJe. Cor: pi'*.

.n. UBRA
- Dia favor:ãvefpara experirnentjr novidades no

ambiente de trabalho. Se precisa estudar ou se
concentrar em uma tarefa profISSional, aproveite a

agilidademental, que estará tinindo. No amor; cuidado
com distrações, dê mais atenção ao par. Cor: creme.

,)

m ESCORPIAo
II t.. Se fechar um acordo, será melhor formular um

contrato escrito. leia documentos com bastante

atenção antes de assinar, especialmenté se tiverem
relação com seu trabalho. No relacionamento afetivo,
privilegie o bom papo e o carinho. Cor: verde-escuro.

�" SAGITARIO
)(.

•

útimo período para fazer acordos relacionados ao
trabalho. Assim, conseguirá expandir seus horizontes,
trazendo novas ideias. No amor; conversas também
estão favorecidas: compartilhe seusplanos e sonhos
com sua cara-metade. Cor: branco.

'VL CAPRlCORNIO
.

F Mantenha seu foco nas atividades que julga mais
importantes. Se trabalha com comércio, este é um
ótimo período, aproveite! No campo afetivo, excelente
fase para estlarecer mal-entendidos e fortalecer os
laços de afeto com sua alma gêmea. Cor: preto.

� AQUARIO
"""""" Encare as responsabilidades com mais leveza, não

leve tudo tão a sério. O dia favorecerá o contato com

pessoas jovens. só não se esqueça das obrigações.
A dois, um passeio tranquilo é uma ótima pedida,
inclusive nos relacionamentos estáveis. Cor: azul.

* :ego, cuidado com distrações. Poroutro lado,
pode ter bons resultados ao organizar sua casa.
Aproveite omomento para melhorar o corNIvio com
os familiares. No romance. dê mais atenção ao par.
Esqueça o passado se� conquistar. Cor: pink.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HISTÓRIA 1141 QUARTA-FEIRA, 29 DE FEVEREIRO DE 2012 www.ocorretodopovo.com.br

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS

1951

JovelD de 17 anos
mors-e em acidente

Em edição de fevereiro de 1951, o jornal O Correio do
Povo publicava a notícia de um acidente causado por

embriaguez ao volante. O desastre que tirou a vida de
Carlos Américo, 17 anos, ocorreu-em Blumenau.

'

Segundo o texto, "o motorista Elpídio Camilo, que
dirigia um caminhão de Itajaí, em companhia de vá
rias pessoas, andava pela cidade, parando de quando
em vez, nos bares. Lá pelas tantas, já embriagado, o

motorista fez o caminhão andar em grande velocida-

Economia

Implementação
do Plano Real

completa 18 anos
Ontem a implementação do Plano Real "

,

completou 18 anos. O plano foi lançado durante
o governo de Itamar Franco (1992-1993). As
notas, no entanto, só entraram oficialmente em

circulação em Iode julho de 1994. O anúncio
do plano que mudou a economia brasileira

partiu do então ministro da Fazenda, Fernando
Henrique Cardoso (1993-1994). A cédula de
R$ 1, marco do Plano Real, vem sendo
substituída pelas moedas devido ao custo- '

benefício e à durabilidade. Desde 2008, émuito
difícil encontrar a famosa nota em circulação.

de pelas ruas da cidade. Ao chegar ao fim da rua João
Pessoa, no Bairro daVelha, depois de ter dado diversas
voltas, o motorista perdeu a direção e foi contra um

barranco ali existente. O adolescente, que viajava no

estribo, morreu esmagado".
O texto é finalizado com a informação de que a po

lícia estava "à procura do motorista criminoso e dos,
outros passagei:J;os que, logo após o trágico acidente,
se evadiram".

FOTOS DIVULGAÇÃO

1
FRENTE:

Representação
simbólica da

República por
meio deUJll8.

escultura

VERSO:
Gravura de

um Beija-Flor,
pássaro típico
do continente
americano e

commais de

cem espécies
no Brasil.

Personagem histórico

JohannWolfgang von Goethe
IohannWolfgang von Goethe foi um escritor alemão

e pensador que também fez incursões pelo campo da
ciência. Como escritor, Goethe foi uma das mais im

portantesfiguras da literatura alemã e do Romantismo

europeu, nos finais do século 18 e início do século 19.

Juntamente com Friedrich Schiller foi um dos líderes
do movimento literário romântico alemão Sturm und

\

Drang. De sua vasta produção fazem parte: romances,
peças de teatro, poemas, escritos autobiográficos, re
flexões teóricas nas áreas de arte, literatura e ciências
naturais. Além disso, sua correspondência com pensa
dores e personalidades da época é grande fonte de pes
quisa e análise de seu pensamento. Através do romance
Os Sofrimentos do Jovem Werther, Goethe tornou-se

famoso em toda a Europa no ano de 1774. Nascido em

28 de agosto de 1749, em Frankfurt, Goethe faleceu em
Weimar, no ,dia 22 de março de 1832. ti /.1 t, I'" 'h':iJ l' ,,1:1 ,

Invenções antigas
A prática da sutura
Os médicos têm usado sutura para fechar
feridas 'durante pelo menos quatromil anos.
Arqueólogos acharam registro do Antigo
Egito que demonstram que egípcios usavam
pelos de animais para fech� feridas. Na
Índia antiga, os médicos utilizavam a pinça
de besouros ou formigas com este mesmo

fim. Outros materiais naturais utilizados

para fechar feridas incluem linho, cabelo,
capim, algodão, entre outros. Os princípios
fundamentais de fechar uma incisão
mudarammuito pouco, mas hoje há fios de
sutura feitos de materiais 'que podem ser

absorvidos pelo organismo,

Pelo Mundo

1796
,

O acesso aos livros
ABibliotecaNacional de Portugal (BNP),

-

localizada na Cidade-Universitária de Lisboa,
é a depositária do patrimônio bibliográfico e

documental de Portugal. Foi criada porAlvará
de 29 de Fevereiro de 1796, com o nome de
Real Biblioteca Pública da Corte, tendo como
'objetivo o acesso do público geral ao seu

acervo, desta forma contrariando a tendência
da época européia, de disponibilizar apenas
para sábios e eruditos os tesouros manuscritos
e impressos da sua Bib�oteca Real.

1960

Terremoto destrói
cidademarroquina
No dia 29 de fevereiro de 1960, um terremoto

destrúiu a cidade deAgadir, no Marrocos,
matando aproximadamente um terço da

população. Agadir, antigamente chamada em
português Santa Cruz do

Cabo de Gué, é
uma cidade do
Sul de Marrocos
situada aNorte
da foz do rio
Suz (Souss), na
costa do Oceano
Atlântico. Sua'

,

população atual é
de cerca de 600rnil

, Jftabitantes.
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MOTION & EMOTI.ON

��U�Rl�� ��:.r� �����op��u�� �lfd�,�����rdeloo�f11g��(e°ç�C��bil�2oá��;e�rd�S���������gàe�i���� Faça revisões em seu veícu lo reg'u Iarmente.partir de R$ 31.990,00 com frete incluso. Peugeot 207 Passion XR lAL Flex, 4 portas, pintura sólida, ano/
modelo 11/12, preço público sugerido para vendo à visto o partir de RS 37.590,00, frete incluso ou em até
60 vezes de R$ 549.100 com taxa de 1,09% o.m e 41% de entrada. A taxa de ',09 % o.m. é válida para toda linha 207 independente da versão, entrado a partir de 40% para 207 HB,SW e Escapade e 41% paro Unha
Passion do valor do bem e prazo em até 60 meses. Peugeot 307 HB Presence 1.6L 16V Flex, 5 portas, pintura sólido, ano/modelo 11/12. Preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 46.289,35, frete
incluso. Estoque Nacional dos Concessionários Peugeot: Peugeot 207 HB XR 1AL Flex, 3 portos, pintura sólida, ano/modelo 11/12 - 30 unidades; Peugeot 207 Passion XR 1.4L Flex, 4 portas, pintura sólida, ano/
modelo 11/12 - 20 unidades; Peugeot 307 HB Presence 1.6L 16V Flex 5 portas, pintura sólido, ano/modelo 11/12 - 20 unidades. Peugeot Hoggar X-Une, pintúra sólida, frete incluso, 11112, a partir de R$ 29.990,00
com 3 unidades em estoque, vendo direta de fábrica paro pessoa jurídico. Peugeot 408 Allure Mecânico, 11/12, freios ABS e oir-bcq, ar-condicionado, direção hidráulico, vidros e trovas elétricas, pintura sólida, frete
incluso, versões o partir de R$ 59.990,00. Paro o Unhe 408 (Allure automático e FeUne) a taxa de 0,0% a.m é válida com entrada de 55% do valor do bem e prazo em até 36 meses e nas versões Allure mecânico e

���f;d�����t�eOÓC:;;O�iTo��� ��;Ó2�2gf25�uo/���uv���� ��r�;:me�r��fo��e����� �ue��l������l�� ��t������a�ç����i�����i���Tgr��ç���aS�ob�� �r����:c�u�d���;e�r�:�e�fay�;����au�� �f���ae��c6�g���i��Ór:::��
Peugeot porticipnntes, ligue para 0800 703 2424 ou a�esse www.peugeot.com.br.

Strasbourg
WWw.�tf(H!lbQUf�.eQffI.bf

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

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

Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686
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CITROEN C3 PICASSO GLX 1,6Flex201'2
, A MINIVAN DO ANO

A PARTIR OE.

52.990'
AVISTA

TAXADEO'.% em

JUROS ag24x
Válid" apenas para �âmbio mecânico'

• RODA DE LIGA L'EVE 16" • AR-CONDICIONADO • DIREÇÃO HIDRÁULICA
• FARÓiS DE,NEBLINA' VIDROS ELÉTRICOS' TRAVAMENTO CENTRAl DAS

PORTAS NA CHAVE' CD/MP3 PLAYER COM COMANDO NO VOLANTE

AflMII��

3.7�990
ÂVI�íA

TAX.A DEO' ,99%JUROS ê"m 30x

••

KM -10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

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

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

CRÉATIVE TECHNOlOGIE

1-Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais, Ciíroên C3 Picasso GLX 1,6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 52,990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 40% + 24 parcelas
fixas com taxa 0% arn (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira especflca) + IOF. Citroên AirCross GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 57,990,00 eCOC realizado pelo Banco PSA com
entrada de 55% + 24 parcelas fixas com taxa 0% arn (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. Citroen C3 GLX 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 37.990,00 e COC
realizado pelo Banco PSAcom entrada de 50% + 30 parcelas com taxa 0,99% arn + IOF. Citroen C3 Exclusive 1.4 Flex 11/12 comvalor à vista de R$ 39,990,00 e COC realizadó pelo Banco PSAcom entrada de 50% + 30 parcelas
com taxa 0,99% a.m + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas, Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Fmance, Financiamento simulado para Pessoa Física. 2"PROMOÇÃO
VÁLIDA APENAS PARA AS VERSÕES COM CÂMBIO MECÂNICO. 3- CO/MP3 player e rodas

"

•
de liga leve 15" grátis na compra do modelo: Citroên C3 GLX OkITl. Benefícios não podem ser convertidos •
em espécie . .Ofertas válidas até 03/03/2012 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas.
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Rua Walter Marquardt,

� 1850 Bairro Barra do Rio Molha,

Jaraguá do Sul - se

Contatos: 3372-1070 • 3370-4714 • 9125-2008

LOGAN AUTHENTIQUE HI-FLEX
1.016V4P2010

Procurando
por um veículo?'

Programação de Cursos
. Pós-graduação:

.

• Controladoria e Gestão Tributária -tnícío: 13/04
.

As melhores opções de veículos
da região você encontra aqui no
jornal O CORREIO DO POVO.

• Gerenciamento de Projetos -Iníclo: 13/04

• Governança da Tecnologia da Informação -Início: 13/04

• Segurança da Informação -Inícto: 13;04

Cursos Informática

• Auto CAD 20 e 3D - início: 06/03

• Programação Básica - início: 06/03

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

• Operador de Computador - início: 19/03

-

WWW ..ocfwr.oiodo·)Ovo.GonJ.br
-

--- - � "��. - - - -- . -. .-� - �� - � - -- �- . .__" - � - - "--

Cursos Idiomas

.Inglês (americano ou britânico) - início: 01/04

• Alemão - início: 01/04

• Francês - início: 01;04

• Espanhol (espanha ou latino) -início:01/04

• Japonês - inici�: 01;04

.Ital.iano - início: 01/04

,
• Português - início: 01/04

• Polonês - inicio: 01;04

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.kia.com.br

[araguã do Sul: 473275-0808
Av. PreTeito Waldemar Grubba, 1346 - Saependi

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

Slumenau (Loja SR): 47 3323-7171

joinville (Show Room): 473435-0885
Joinville: 47 3435-3595
Florianópolis: 48 3248-0717
São José: 48 3288-0777

Power Import.
WW\MPQwtrimpom.(-om.b�.5

rança salva vidas.
Preços válidos até 29/02/12 ou términodo estoque, o que ocorrer primeiro, para Sorento cód.: S.253 e Picanto cód.:J.318, para pagamento à vista.
Estoque de 2 unidades para Sorento e 2 unidades para Picanto. Frete não incluso de R$ 2.000,00 para Sarento e de R$ 1.500.00 para Picanto.
Garantia de 5 anos ou 100.000 km, o que ocorrer primeiro, para cobertura básica. Fotos ilustrativas. Cinto de seg

.oo�1liB",�
.. oo�mv"'�
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FORD

,., ,

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

• FILHOTES de gato. Tr: 3276-0340

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

PROCURA·SE
• TRABALHO com reformas em geral, massa
corrida e grafiato, textura, entre outros. Tr:
3275-D280188064224

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

• PRECISA-SE DE VENDEDORAS EXTERNAS.
Tr: 3372-0013 I 3273-5673 ou 9662-6777

• PROCURO Vendedor externo pI embalagens,
com experiência e que resida em Jaraguá
do Sul. ótima remuneração ajuda custo +

comissões e prêmios. Enviar currículo para:
vendaoportunidade@gmail.com

• TRABALHO como viagens de compras pI
São Paulo e Paraguay. Tr: 8427-5016 I
3372-0949

• PROCURO cozinheira, nutricionista e auxiliar
de cozinha para Indaial Refeições de
Jaragua do Sul. Tr:: 3273-0023.

• TRABALHO de diarista de segunda á quinta.
Tr: 8427-5016

;, PROCURO emprego de pedreiro. Tr: 8493-
3438 com Kelvin

• TRABALHO como serviço de poda e cortes de
.

árvores. Tr: 9158-0019

• PROCURO pessoa do sexo masculino pI
.trabalhar em lavoura de palmeira real.

Ofereço registro em carteira, salário
de aprox. R$ 1.000,00 (a combinar).
Necessário ter moto ou carro (receberá
ajuda de custo para combustível). Tr: 9163-
7000 ou à noite pelo 9102-6975.

• CONTRATA Vendedor de Tintas.automotivas
com experiência. Interessados entregar
currículo a Avenida Marechal Deodoro da
Fonseca nr 1605, Centro - Jaraguá do Sul.

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

• Procura-se 01 vaga para auxiliar de

mecânico com experiência e outra vaga
para vendedor de veículos com experiência
em utilitários. Tr: Currículos para graco@
taipei.com.br

• PROCURA-SE pessoa para dividir

apartamento no Centro. Prédio em área
central, com piscina e salão de festas. R$
500,00 aproximado cl condomínio. Tr:
33791562 I 9997-2!'i97

• Procuro emprego de Diarista. Tr: 9178-1437

• Procuro doação para a associação de
moradores do Jaraguá 84 de 2 violões para
aula de canto. Tratar com Adilson Tr: 3371-

1305/9962-7720.

·,COmpro cisne preto. Tr: 3273-2347.

• CONTRATA-SE VENDEDOR EXTERNO
Interessados deixar curriculun na Extinsul.

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

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

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

• CÔMODA SAPATEIRA, cor tabaco com branco

e puxador prata. Valor a combinar. Tr: 9656-
1232

• CAPACETE da FOX trercy. Valor a combinar. Tr:

9656-1232

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

VENDE·SE
• EQUIPAMENTOS RECREAÇÃO: Cama Elástica,
Piscina de Bolinhas, Pula-Pula Castelo,
Tobogã, Chute ao Gol, Mesa de Ping-Pong,
Camarim de Pintura Facial, Material para
Pintura em Guache e demais acessórios.

R$ 25.000,00 em 10 x de R$2.500,00 ou a

vista R$22.500,00. Tr: 9192-0169

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

• Terreno de esquina com, 464 metros + 1

terreno com 2 casas. Bairro Estrada Nova Tr:

3376-2028 I 9152-4268

• COmpro carretinha para carro. Tr: 8485-
2375.

• Procura-se Empreendedores.WWW.HLOM.

NETjVENCI

• Som automotivo, DVD retrátil Pioneer modelo

5950, 1 tela de 9 polegadas, 1 kit bravox 6,
1 par 69, 1 sub 12, 1 modulo 2000w, caixa
dutada, toda fiação. Valor R$ 1.700,00 (tudo)
Tratar com Daniel. Fone 47 9962 3584

• Vende-se 2 ar-condicionado split 18 btus,
marca Cônsul, novos na caixa com nota fiscal

classificação (A) no valor de R$�500,00
cada um. Tr: 8447-9099 OU 8447-9101

GLORIA

• Vendotrilichesemi-novo. Tr: 3370-1176

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

• Vende -se portas de canela, caixilhos,
.janelas de correr com 4 asas cl vidros e

vistas, mesas, bancos, cadeiras, banquetas
e cavaletes. Tr: 3371-4377 ou 9128-1885.

• Vende-se equipamentos para banho & tosa

estão em ótimo estado valor a combinar

tratar no (9244 - 6304 ) com Fabio ou

Marley.

• Vende-se moto elétrica da Bandeirantes

infantil. R$ 350,00 cada uma. Tr: 3370-1176

• Vende-se maquina nova de corte de aço a

plasma-oxipira. Tr: 9653-0717

• Vence<se monitor LCD LG Flatron 115 50S.

R$ 150,00. Tr 9113-2661

APARTAMENTO
·APARTAMENTO cl suíte + 1 quarto,
sacada cl churrasqueira, cozinha
mobiliada. R$ 149.000,00 (liberado
para financi. E FGTS). Tr: 9104-8600.
Creci 14482.

·APARTAMENTOS cl 2 quartos +sacada cl
churrasqueira, área de festa, áreas de
53 á 65 rn-, R$ entrada + parcelamento
+ financ.Tr: 9159-9733. Creci 14482.

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

Nova. R$ 1!'j8.000,00. Financiável. Pode
usar FGTS. Tr: 3371-4008

• Prédio, Estrada Nova, 3 apartamentos e

1 kitinete nos fundos.Preço a Combinar.

TR 9987-3576.

• Apt.76m2 privativo na Vila Lenzi 3

quartos mobiliado R$145.000,00.Tel
9918-9996 8443-3633

• APARTAMENTO PRÓXIMO DA WEG E

MARISOL - você vai adorar ter essa
facilidade. Dois quartos, churrasqueira.
Financiável, pode FGTS. Visite. (47)
3371-4008. CRECI 15022.

• Apartamento novo com 2 quartos,
cozinha mobiliada, vaga de garagem
aceita financiamento e FGTS. R$
125.000,00.Tr:9159-9733. Creci
14482.

• Apartamento em construção, valor
promocional para investidores, 2

quartos, R$ 80.000,00. Tr: 9159-9733.
Creci 14482

CHÁCARA
• PROCURO chácara ou sitio para comprar ou

financiar direto com o proprietário acima
de 10 m que tenha casa, em Jaraguá ou

Schroeder ou proximidades num valor

acessível. Tr: 33745166191769527 I
91693566

• CHÁCARAS de 5.000 m2 cada, na Rua Berta

Weege. 'R$ 95.000,00 (cada) e se aceita
carro de até 20 mil. Tr: 3371-1305 I 9962-
7720(01)

vende-se.urna chácara no perímetro urbano

com 21.300 mt a 300 mts do asfalto com

casa 2 lagoas e 2 córregos com nascente

mais cachoeira.Tr: 9118-5474. 9662-0895

• CHÁCARA 10.000m', 3 lagoas de peixe,
casa para chacreiro,e casa mista de 108 m2

no município de Araquari (próximo centro
. esportivo Zip). Tr: 3373-8388188036698

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

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

até R$150mil. 3054-1696 Ivan

SALA COMERCIAL
• ALUGO Sala Comercial 60 m2 no centro de

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

• VENDO uma lanchonete no alto da Serra em

Pomerode. Valor a combinar. Tr: 9662-0895

19118-5474

• VENDO COMÉRCIO de pescados com 15

ànos de clientela fixa. Tr: 9988-6649 ou

3370-1142

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

investimento clientela formada, ambiente
agradável e seguro.Tratar fone: 8445-0435

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

• Vende-se uma locadora com ótima

clientela, ponto de funcionamento a

13 anos, mais de 3000 DVDs entre

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

• Aluga-se sala comercial no centro de

Corupá 120 mt2 cl estacionamento. Tratar
no horário comercial. 3375-1004

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

99489798

• Vende-se uma Padaria e Mercearia.tratar

no tel. 3275-D697.

• Vende-se empresa em Guaramirim no ramo

de 'corte de chapas de aço plasma com

ótimo faturamento mensal. Tr: 9653-0717

• Passo o ponto, salão de cabeleleiros todo

equipado, com clientela formada e ótima

localização, R$ 30.000,00. Aluguel da sala
R$ 650,00. Tr: 9978-3368.

LOCAÇÃO
• ALUGO apartamentos com 1 e 2 quartos
na Rua .Max Wilhelm 837, prédio azul. Tr:

3371-6021

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

• ALUGO casa com Q quartos no Bairro

Jaraguá Esquerdo pi casal sem filhos. R$
600,00. Tr: 3370-8411

• ALUGO quarto pI pensionista no centro. Tr:

8826-2565

LOCAÇÃO
• Aluga-se quitinetes no Centro, Vila Lenzi e

Vila Nova com 112, 3 quartos e Casa na Vila
nova. Tr: 3371-9311j8809-8185(vivo) Com
Evonete/Alberto.

• Alugo Apt com 2 quartos e garagem no Rau
r

prox. ao posto cidade. R$ 530,00. Tr: 9993·
2131

• Aluga -se sala comercial no centro de
Guaramirim.Tr: 3373-1900

• Alugo Kitinete - com 30 m2 na Rua Ernesto
Lessmann 615 - Vila Lalau, Jgua do Sul próx.
a Weg. R$ 300,00 Tr 9976-56301 9608-
44841 3635-4443

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

• TERRENO no Jaraguá 84, com 1063 m2

com residência de madeira. R$ 75.000,00
(negociar). Tr: 3376-1683 18439-9541

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

:3376-0977

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

3376-0977

• Vendo terreno cl 600 mts e casa mista,
toda documentada na rua Oscar Schneider

I Barra do Rio Cerro 1800 mts da Malwee .

R$: 110.000,00. Tr 9114-8093/3273-
1546 cl Arcino,

• VENDO Reflorestamento de eucalipto com

11 anos, já possui madeira quadrada, área
toda plana de 50.000 m2, próximo de Rio

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

• TERRENO ALTO PADRÃO - CONDOMíNIO
FLAMBOYANT. 600 m2, excelente vista.
Aceita apartamento de menor valor.
(47)3371-4008. CRECI15022

• Vendo terreno 7522 mt' Rio Cerro II, ótimo
para construção de galpão.Tr: 9654-2206

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

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

.

·CHEVETTE ano 1988, modelo 1989,
álcool, 1.6. Valor a combinar. Tr: 9631-
9414 com Cenildo.

• Vectra CD 2000 completo. prata/ IPVA
pago.R$ 20.000,00. Tr: 9997-0791 cl
Carlos. Email: aecbartz@ibest.com.br

FIAT
• STILO ABARTH 2.4, dourado, ano 2003,
Air Bag duplo, ABS nas 4 rodas, EOB,
com ar, travas e vidros, BC, alarme,
sensor de chuva, sensor de ré e de lúz,
aros 16 originais, Segundo dono. R$
24.500,00. Tr: 8826-6655 com William

\

• PALIO FIRE 2004,4 portas. R$ 16.900,00
(aceito Biz 125 cl partida). Tr: 3275-3538
19931-9410

·STRADA 2009, cabine estendida, Tree
King. Valor a combinar. Tr: 3379-1463

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

• VENDO sem troca, pálio 2006, 1.8 HLX

completo, comp. bordo, 4p, branco,
torro por R$ 20.500,00 (tabela Fipe de

23.500). 3371-1634
• Aluga-se quarto/ kitinete na R:Prefeito

Waldemar Grubba,1532.Tr: 3275- • Vende-se Fiat Uno Mile EP ano 97,
1185j99j2-6200 , . . . . . . . . . . . . . .. • .. .ir.npecável,.R$ .8.�OO,OO. Tr: 8464-2080

• VERONA 1.81 GLX, ano 1995, azul marinho,
com ar, OH, farói!S de Milha e Cibié,
travas e vidros. R$ 5.900,00 (aceito
financiamento com banco) Tr: 8826-6655
comWillian.

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

• Ford Ka, preto ano 2010 com 10.000 km.

R$ 22.000,00.Tr: 9652-1299

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

• Vende-se Fiesta 2 portas ano 98. R$
6000,00. Tr:3370-1064

• Ford Ka GL, ano 2005, branco, com alarme,
trava elétrica e aparelho de som. Particular.
Em excelente estado. Valor a combinar. Tr:

9957-0550/3376-1481 falar com Evelyn.

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

à noite 9102-6975.

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

manual, 02 chaves, insufilm, MP3, R$
16.900,00, (47) 3371-1634

RENAUT_
• Vende - se Megane 2007 2.0 automático/
completo. R$ 31.000,00. Tr: 9918-0000

• Renault clio hatch authentique 2004 4

portas vermelho, alarme, trava, vidros

eletricos, ar quente, des. traseiro. entrada

6mil+financiamento, aceita moto como

entrada. 9132-7771

• Renault Clio Expression 1.0 - 16 válvulas,

Ano/Modelo 2004, COMPLETO (Ar COnd, Dir

Hidr, V.Eletr, Travas Eletr, Air-Bags (Motorista e

passageiro, Insulfilm) em perfeito estado de

COnservação, IPVA 2012 pago. R$ 17.000,00
sem troca. COntato com Rosana I Eduardo
Fone: (47)3370-7014.

• Clio Campus 1.0 16V -5p 2009/2010
COmpleto,com Ar,direção hidráulica, vidro e
trava.Único dono,com 49 mil km. R$22 mil!

COntato: (47) 33736119 ou (47) 99598310

após o 17:30hs

VOLKSWAGEN
• Gol Gr5 1.0, cor prata, 4 portas com

25.000,00km. R$: 25.500,00 a vista. Tr:

3370-5124

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

trava, ar quente e frio. Valor a combinar.

Tr: 33762271

• Gol ano 2000, G3 2 portas, motor 2.0 8
válvulas, completo, serie comfortline, ar

condicionado, direção hidráulica, vidros,
retrovisores, travas elétricas, alarme na

chave, etc. Tudo original. Com rodas 17

· TSW. Valor R$ 16.500,00 sem troca.

• Vende-se Fox 1.6 4P preto completo, ano
2004/2005. Possui ar-condicionado,
vidros elétricos nas 4 portas, trava,
alarme, direção hidráulica, retrovisores
elétricos, farol de neblina, roda de liga
leve 15', todos os itens são originais de
fábrica. Carro bem conservado. Valor:

R$ 24.900. Tratar com Thiago, Fone:
91725331 ou 32761265

• Vendo Montana Conquest 1.4, vermelha,
2008 ótimo estado de conservação.
Preço a combinar. Tr: 8812-4103 com

Gilmar

CITROEN
• Vende -se C3 1 . .04 ano 2006 azul, em
ótimo estado.Ir: 8422-2576/8433-7002.
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BALCÃO NEGÓCIOS
IOTOCICLETAS
;UZUKI BANDIT 650S, vermelha,
segundo dono, ano 2007,1400 km. R$
21.000,00. Tr: 8846-9199 com Cesar

:B 500, ano 1998, ótimo estado. R$
12,000,00. Tr: 9226-5009

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

3482

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

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

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

por mato construção. Tratar: Nilo - 3376

0977

Vendo Moto Apache Dafra vermelha

150 c com corpo de 250. Modelo 2011

com um ano de uso nova. 4500 km

rodados. R$ 2000,00 + assumir 15

parcelas. IPVA pago. Tel: 9923-9418 ou

99698058 falar com Marcele

Vende-se moto CBX 250 twister 2005

prata.Rs 5600,00. Tr: 9196-8676 GOm

Edivalde ou Jaqueline.

Vendo Moto Kasinski, modelo WIN 110,
ano 2010, com 4500 KM rodados. Valor

R$ 2.800,00 interessados entrar em

contato com Ederson Oliveira no (47)
9118 - 4900

Vende -se moto Yamaha xt600 (ténéré)
ano 90 cor azul! 2 faróis.Tr: 8497-7723

ou 9961-0465.

OUTROS
• Fl000 ano 1993, motor MWM. Aceito carro
de menos valor ou moto tomado. Tr. 3276-

1870/

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

.

• Saveiro, ano 90, 1.6 a gasolina. R$ 8000,00.
Tr.337H3968

• Corolia 2004/2005, preto 1.8 automátieq,
completo com sensor de estacionamento. R$
31-000,00. Tr: 9937-0655

• Vendo suspensão completa com roda xix

250. Preço a combinar. TR: 3273-1852 na

parte da manha.

• Kadett GL ano 97 MPFI 2.0 gasolina com
.

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

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

• Cd Pionner Mp3 Novo c/4 falantes 5"Bravox
R$420,00.Tel: 9918-9996 8443-3633

• Vendo Parati 86 cor vermelha, emplacada
em Schroeder em bom estado. Tr: 8822-
7731

.,

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

• BUGGY BUGRE 1972, 1500cc,Verde, caixa
SP2, catraca suspensão SP2 - RARIDADE, R$
14.000,00. Tr: 99854101

• Vendo Escapade 2008 1.6�ompleta abaixo
da FIPE telefone de contato 4799924000

Jeep Wiliys1961, azul marinho, Motor
(6 cilindros) original, caixa 3 marchas,
pedaleiras suspensas, direção VW com

volante escamoteável, freio à disco, freio
de mão (funcionando), ba,nco traseiro,

Punín Essence 1.6

OUTROS
cambão, engate para carretinha, alargador
de pára-lamas, estribos laterais, suporte de
estepe, rodas 16 com 4 pneus Goodloko. R$
14.000,00. Cleberson 8829-9796

• Vendo Resta Hatch 2002 Cinza AC/DH/VE/
TEjALjMP3. Valor R$15.000,00. Contato:

_ Hary 8836-3982 '

• Vende-se Ford Focus Hatch GL 2006, 1-6 ,

8V., gasolina, prata, ar condicionado, direção
hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas,

. alarme, pneus Yokohama e amortecedores
dianteiros novos. Todo original. Valor
R$24.6oo,00 . Tratar pelo fone (47)8428-
7650 c/ Douglas

• Vende-se 2 fuscas ano 68 e 70.Tel: 9654-
2206

_

• VENDO 02 trailer da marca Turiscar Eldorado

(04 janelas), um 1990 por R$ 9 mil e outro

1999 por R$ 13mil. estudo proposta e

parcelo, fone, 3371-1634.

• Vectra cd 2000, completo prata IPVA Pago.
R$ 20.000,00 Tr: 9997-0791 c/ Canos
emaíl: aecbartz@ibest.com.br

• Vende-se kit GNV 15 M3 p/ automóvel
legalizado. Contato 9103-2020

GRUPO LE MONDE
-

COMEMORA PREMIAÇAO
NACIONAL
o Grupo Le Monde, que representa
a marca Citroên nas cidades de

.

Florianópolis, Blumenau, Joinville,
ltajaí, Jaraguá do Sul, Lages, Criciúma
e Tubarão, acaba de receber da
montadora premiação que o coloca

na condição de concessionária com o

melhor desempenho do Brasil dentro
da Rede de Concessionárias da marca.

O reconhecimento da montadora a

empresa catarinense diz respeito
aos resultados alcançados por suas
concessionárias em 2011.

A premiação destaca os melhores
revendedores doBrasil em quesitos
como estrutura organizacional,
gestão e aplicação de normas e

procedimentos da montadora, índice
de satisfação de clientes e, é claro,
vendas e participação de mercado.

A Citroên do Brasil distribui dois prêmios
anualmente: o Totalité ( relativo as
atividades de pós-vendas ); e o PAC
- Plano André Citroên ( relativo ao
desempenho em vendas e de mercado).

As 160 concessionárias que vendem

veículos, peças e serviços da Citroên
no país concorrem entre si divididas

em 5 grupos de acordo com o tamanho

da operação,onde são premiados os 3

Palio Celebration
Fire Fiel 1.0

22.800,00
43.500,00

2007 - 4 portas - Vermelho - Vidros Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro e Aquecimento.

2012 - Branco - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, travas e

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

Ecosport XII -

Freestyle 1.6

43.500,00
207Hatch Xs 1.6

Automático

2009 - 8ege - Ar-condicícnaco, Direçáo Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Ltga
leve, Faróis de Neblina, Cd Player.

34.000,00
2009 - Preto - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros, Travas
e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçad�r Tr�seiro, Ro.d.as de Liga
leve, Farois de Neblina, Cd Player, Freios ABS, Cambio Automátlco,

C3 Gil 1.4

27.500,00
2008 _. Bordo - Ar-condicionado, Direção Elétrica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Bancos em

Couro, Cd PlayerMp3.

melhores de. cada grupo.

O destaque da premiação desse ano foi
a quantidade de concessionárias do

Grupo Le Monde premiadas .

Das 15 premiações do Programa Totalité,
destinadas a0S melhores do Brasil em

pós-vendas, o Grupo Le Monde levou
nada menos do que 5 prêmios!

E das 15 premiações do PAC Plano

Andréüitroên, destinadas aos
melhores em vendas e market-share,

- o Grupo Le Monde conquistou 6

prêmios!!

Praticamente todas as concessionárias
do Grupo foram reconhecidas pelo
forte desempenho nos mercados em

que atuam, colocando a Le Monde
Cítroên eerno oi concessionária da

marca mais premiada em 2011!

A premiação foi entregue pela diretoria
da montadora em Florianópolis
durante a realização da Convenção
Anual do Grupo Le Monde, que
aconteceu na Capital na Associação
Catarinense de Medicina e

reuniu mais de 500 pessoas
entre colaboradores, parceiros
e fornecedores nesse mês de
fevereiro.

Fluence
Dynamique 2.0

73.000,00
201 i - Prata - Ar-condicionado Digital, Direção Elétrica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis
de Neblina, Cd Player Mp3, Computador de Bordo, Bancos em Couro,
Câmbio Automático, 6 Air Bag' s, Freios Abs.

Fit ll-11.4 AT

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

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

. .

Mau voo I
Rua Angelo Schiochet, 80 CentroCarros Nacionais e Importados: Novos e seml-ncvos RevIsados

, I 47 327�.1132 Fa$. 47 3275.1132
Visite nosso site: www.maurovelculos.com.br GIlJfD!D'lD Jaragua do Sul SC

fe'
"
:f,
"
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Corsa Hatch Maxx 1.4 2012�

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

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

• Ar Quente' Alarme

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

• Aviso sonoro de faróis ligados

Celta LS 2012�

PrismaLT1.42012 �

9.990
• Ar quente - Desembaçador do vidro traseiro

-tnstrumeoto do painel com conta-giros e relógio digital

Classic LS 2012� AgileLT1.42012 �
,...---

A"R$ 39.990
Compleüssimo

• Ar-condicionado' Computador de bordo' Direção hidráulica
• Air bag duplo' Som com Bluetooth, Mp3 e USB

• Travas e vidros elétricos' Piloto automático

APaR$26.990
• Aviso sonoro de faróis ligados

.

- Desembacador do vidro traseiro
• Para-choque na cor do veiculo

GMAC Faça revisões em seu veículo regularmente CONTECDM/GO

EM TODA A REDE DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET I CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO SITE: WWW.CHEVROLET.COM..Q_R/OFERTAS
Celta LS 1.0, Zportas, Flexpower, (config R9A), ano/modelo 2011/2012, com preço promocional ii vista a partir de R$24.490,00. Agência Autoinforme/Molicar - Dezembrol2011. Classic LS 1.0,
Flexpower, (config R6R), ano/modelo 2011/2012, com preço promocional ii vista a partir de R$26.990,00. Prisma LT 1.4, 4 portas, Econo.ílex (config R7R), ano/modelo 2011/2012, com preço
promocional à vista de R$29.990,00. Trava peça número: 94743053, Alarme peça número: 93384855. Agile LT 1.4, 4 portas, Econo.ílex (config R9U), ano/modelo 2011/2012, com preço
promocional ii vista a partir de R$39.990,00. Corsa Hatch Maxx, 1.4, 4 portas, Econo.f1ex (config R7C), ano/modelo 201212012. Plano de financiamento com 53,73% de entrada (R$17.290,00),
60 prestações mensais de R$348,87 com taxa de juros de 1,09%a.m. CET: 18,93%a.a. Valor total financiado: R$ 38.222,36. Ofertas validas para o periodo de 29 a 03 de março de 2012 no Estado
de Santa Catarina para veiculas Chevrolet O km adquiridos nas Concessionárias Chevrolet. Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidade de venda direta da fabrica, taxistas e produtores
rurais. Consulte condições em sua concessionária Chevrolet. Os veiculas Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE ' Programa de Controle da Poluição do Ar por Veiculas
Automotores. www.chevrolet.com.br-SAC: 0800 7024200. Duvidaria GMAC - 0800 722 6022.

'

I' , .I , . 11.!l1 1111,11,. li 111111;. f ii I d... . ..

-
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreíodopovo.com.br QUARTA-FEIRA, 29 DE FEVEREIRO DE 2012 115 I GERAL

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraquá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis

da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente
edital, que GARCIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
requer com base no art. 18 da Lei nO 6.766/79, o REGISTRO
DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 1147-Lina Walz

Schwarz e 1149-Sem Nome, bairro Três Rios do Sul, perímetro
urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado
pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Cer
tidão nO 380/2011, expedida em 06/12/2011, assinando como

responsável técnico, o engenheiro civil Vilson Rodrigues Silvei
ra Junior, CREA n° 93495-0, ART n° 4214857-5. O desmembra

mento é de caráter residencial, possui a área total de 507,49
m2, sendo constituído de 3 (três) parcelas.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados
da data da última publicação do presente
edital, e deverá ser apresentada por escrito

perante a Oficiala que subscreve este, no
endereço da Serventia: Rua 16-Barão do ,"""c

Rio Branco, nO 414, sala 02, centro, Jaraguá ' ,

do Sul/SC. JARAGUA DO SUL, 16 de Fe- ��"i>
vereiro de 2012. AOFICIALA
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Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTACATARINA
Novo endereço: Rua Cei. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUADO SUL-SC
NovoTelefone/Fax; (47)3274-1700

EÍlTIl\LDE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da lei 9.492/97, e/co artigo 995 do código deNormas da CGJ/SC, para adevida ciência ao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contardesta publicação, sendo facultado o direito àsustação judicial de protesto e ou oferecerporesctíto osmotivos da sua

recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 202148/2012 Sacado: ANATINA CONFECCOES I1DA Endereço: RODOVIA BR 280 KM 70 GALPAO O! -

JARAGUADO SUL - CEP: Credor. B002 SERVICOS EMPRESARIAIS I1DAME Por.tador: ACOPEL COMEROO DE SUCAT

Espécie:DMI- N'Titulo: 513-05· Motivo: falta de pagamentoValor: R$2.205,00 . Data para pagamento: 05/03/2012-Valor
total a pagar R$2.288,08 Descrição dos vaiares: Valor do título: R$ 2.205,00 - Juros: R$ 7,35 Emolumentos: R$11,60 - Publi

cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 202564/2012 Sacado: CASSIA CRISTINAKUHNEN Endereço: RUAMANOELFRANOSCODACOSfA4509
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor.WII.SONFERNANDOERDMANN Por.tador. - Espécie: CH - N'Titulo: 000055 8 - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 1.737,00 - Data para pagamento: 05103/2012-Valor total a pagar R$1.985,08 Desctíção dos
valores: Valor do título: R$1.737,00 - Juros: R$166,17 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 202566/2012 Sacado: CASSIA CRISTINAKUHNEN ME Endereço: RUAMANOELFRANOSCO DA COSfA
4509 - Iàraguã do Sul-se - CEP: Credor.WII.SON FERNANDO ERDMANN Por.tador: - Espécie: CH - N'TItulo: 0018813-
Motivo: faltade pagamentoValor. R$1.535,00 - Data parapagamento: 05/03/2012-Valortotal a pagarR$1.767,34Desctíção
dos valores: Valor do título: R$1.535,00 - Juros: R$150,43 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 202640/2012 Sacado: JARAGUA TELECOMUNJCACOES Endereço: RUA BERNARDO DORNBUSCH 590
- Jaraguá do Sul-se - CEP: 89256-100 Credor: MOBILE TRANSPORTES DE MOVEIS I1DA Por.tador: - Espécie: DMI - N'
Titulo: 96 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 35,00 - Data para pagamento: 05/03/2012- Valor total a pagar R$103,07
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 35,00 - Juros: R$ 0,21 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 202513/2012 Sacado: )ENIFFERMARCELINO RAMOS Endereço: RUAHILDA FRIEDEL lAFJN 276 - Iara
guádo Sul-se - CEP: 89266-275 Credor: CENJRO FORM COND LESI1DAEPP Por.tador: - Espécie:DMI- N'Titulo: 29124
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 206,25 - Datapara pagamento: 05/03/2012- Valor total a pagar R$303,40 Desctíção
dosvalores: Valor do título: R$ 206,25 - Juros:R$ 2,61 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 202572/2012 Sacado: JOSIANEAPAREQDADESOUZA Endereço:RPROFESSORIRMAO GERALDINO 200
- Jaraguá do Sul-se - CEP 89256-310 Credor: COOPERATIVA DE CREDITOVALE DO ITAJAI-VIACREDI Por.tador. ENOC
DESOUZAME Espécie: DMI- N'TItulo: 02843/0002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 274,50 - Data para pagamento:
05/03/2012-Valor total a pagarR$349,40Desctíção dos valores: Valor do título: R$ 274,50 - Juros: R$ 0,73Emolumentos:R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 201993/2012 Sacado: MAROO GHRJSCHANSKY Endereço: ANGELO FWRIANI 366 - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89265-746 Credor. INFIIASUL - INFRAESTRUTIJRA E EMPREENDIMENT Por.tador: - Espécie: DMI - Ns Tirulo:
0192934005 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 270,74 - Data para pagamento: 05/03/2012-Valor total a pagarR$358,39
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 270,74 - Juros: R$1,80Emolumentos R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con-
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Apontamento: 202521/2012 Sacado: RAFAELMARTlNSDOSREIS Endereço:MANOELFRANOSCODACOSfA 877 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89256-900 Credor: SECURITYT COM EQUIPELIIME Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 001587
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 228,00 - Data para pagamento: 05/03/2012-Valor total a pagarR$316,51 Descrição
dos valores: Valordo título: R$ 228,00 - Juros: R$ 9,65Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 202522/2012 Sacado: RAFAELMARTlNSopSREIS Endereço:MANOELFRANOSCODACOSfA877 - Iara

guá do Sul-SC - CEP: 89256-900 Credor. SECURITYTCOM EQUIP EL IIME Por.tador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 001587
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 228,00 - Data para pagamento: 05/03/2012- Valor total a pagar R$314,15 Desctíção
dos valores: Valor do título: R$ 228,00 - Juros: R$ 7,29 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 202512/2012 Sacado: ROSANA CARVAlBO Endereço: RUAALVINOWOLPI 90 CASA - Jaraguá do Sul-SC - CEP
89266-3IOCredor.CENTROFORMCONDLESIlDAEPP Por.tador.- Espécie:DMI-N'TItulo:30279-Motivo:faltadepagamen
toValor. R$186,85 - Data para pagamento: 05/03/2012-Valor total a pagar R$272,82 Desctíção dos valores: Valor do título: R$
186,85 - Juros:R$ 2,36Emolumentos:R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 23,20 - Diligência: R$ 25,71

Apontamento: 202442/2012 Sacado: SANDRO FABIANO DASll.VA Endereço: RUAGUlUIERMEKOPMANN 169 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89256-480 Credor: OURO PREID MlNERACAO IlDA Portador. - Espécie: DMI - N'TItulo: 13098/1 -

Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 396,50 - Data para pagamento: 05/03/2012- Valor total a pagar R$471,46 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 396,50 - Juros: R$ 0,79 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$16;27

Apontamento: 202635/2012 Sacado: SOB COMEROO DEAUMENTOS I1DA Endereço: RUAMAXWlLHEM 594 - BAE
PENDI- Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor.lElTESOLINDCOM SA Por.tador. - Espécie: DMI- N'Titulo: 0000212445 - Mo

tivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.831,79 - Data para pagamento: 05/03/2012- Valor total a pagar R$2.915,72 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 2.831,79 - Juros: R$11,32 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$23,20 - Diligência: R$14,71

.

Apontamento: 202320/2012 Sacado: SUELYN ELIZA KRAUSE Endereço: R EXPEDlCIONARIO CASO HARRY HADU

CH 326 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-600 Credor: SOC BENEF S HOSp SIRIO USANES Por.tador: - Espécie: DSl- N'
Titulo: 798803 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 49.146,93 - Data para pagamento: 05/03/2012- Valor total a pagar
R$52.376,57 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 49.146,93 - Juros: R$3.16l,78 Emolumentos: R$11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Certifico, que este EditOI de Intimação de Protesto foi publicado no jomal "OCorreio do Povo': na data de 29/02/2012.
Jaraguá do Sul (SG), 29 de fevereiro de2012.

ManoelGustavoGriesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 13

REVOLTA Algumas pessoas acabaram desistindo do atendimento

Hospital São José

Pacientes
"

Vi pessoas que
passaram o dia

inteiro no hospital.
Tinha uma senhora

que parecia estar
com a perna

quebrada e ficou
umas quatro horas

esperando.
Alexandre da

Silveira, assistente
administrativo

reclamam
de demora

Pronto Socorro da unidade estava cheio na
noite de segunda-feira e espera durou horas

JARAGUÁ DO SUL

Alexandre Perger

Quem
foi ao Hospital São

José na noite de segunda
feira, precisou esperar horas na
fila para ser atendido no pronto
socorro devido ao grande nú
mero de pessoas que buscavam
atendimento. Esse é o relato de

pacientes que estiveram no lo
cal e saíram insatisfeitos.

Por volta das 19h, o repre
sentante comercial Deivid Luiz
Alves de Oliveira foi ao Hospital
São José levar a sogra, que esta-.
va com febre e ânsia de vômito.
A mulher foi atendida somente
às 23h30, após cerca de qua
tro horas de espera. De acordo'
com Oliveira, cinco ou seis pes
soas acabaram desistindo de'

esperar e procuraram farmá
cias. "Tinha gente desde as 17h
e muitos acabaram saindo per�
to da Ih", conta Oliveira. Mas o

representante comercial afirma
que uma situação pior acon

teceu no fim do ano passado,
quando ele ficou por seis horas
na fila esperando atendimento.

O motorista Ademir Ristow

chegou ao pronto socorro pou
co depois das 20h e saiu meia
noite. Ele fez a ficha e ficou

esperando para ser chamado.
No entanto, ao estranhar a de

mora, descobriu que sua ficha
havia sido cancelada porque
o chamaram e ele não respon
deu por não ter ouvido. "Fiz
outra ficha para ser atendido e

aí demorou mais ainda", conta.
O motorista, que estava com

dores nas costas, já havia ido
ao pronto socorro no domingo,
mas com a demora no atendi
mento acabou desistindo. "Um
dos problemas também é que
vai muita gente junto com os

pacientes e acabam ocupando
espaço", comenta.

Caso antigo
Problema é
recorrente

O problema de filas e

demora no atendimento
é recorrente na unidade.
O assistente administra
tivo Alexandre da Silveira
afirma que no dia 21 de
fevereiro foi ao hospital
levar a sogra que estava

com falta de ar e acabou
indo embora uma hora

depois de chegar pela
demora no atendimento.
"Vi pessoas que passaram
o dia inteiro no hospital.
Tinha uma senhora que
parecia estar com a perna
quebrada e ficou umas

quatro horas esperando",
lembra Silveira.

'
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Ponto de Vista
Raphael Rocha Lopes,

. advogado e professor

UOl pOUCO domuitoa sedizer
Neste último sábado tive a

honra de ser o paraninfo da
turma de Direito da Fameg, Uma
honra e uma responsabilidade,
pois haviamuito a se dizer e, ainda
assim, não seria o suficiente.

Minha alegria de ter sido para
ninfo foi (e é) tão grande, que peço
licença para transcrever hoje al

guns trechos domeu discurso, que
talvez sirvam para alguns de nós.

"Hoje não é o fim de uma jor
nada ou o início de outra, mas é
a transição dentro de um mesmo

caminho, que se iniciou lá no pri
meiro dia de aula. É fruto da von
tade e do empenho.

C:.)
Os senhores formandos, e aqui

especialmente os estudantes de
Direito, devem todos os dias re

fletir sobre a vossa função na so

ciedade C .. ), não podem esquecer
jamais de que a labuta justa eno

brece o homem e o faz ser valori
zado no seumeio.

O status serve apenas para os

falsos amigos ou os interesseiros.
Não que não precisemos de di
nheiro. É claro que sim. Mas não

pode ser, o dinheiro, o norte das
nossas vidas. Não pode ser omaior
estimulante de nossas ações.

Nós devemos ter prazer. Deve
mos sorrir. Devemos tentar. De
vemos fazer diferente e buscar o
melhor. E quando falo o melhor,
não deve ser só o melhor para si,
deve sero melhor para si somado

aomelhor para a sociedade.
-

Está mais do que na hora de
deixarmos de sermos ensimes
mados, de querermos cuidar

apenas dos nossos próprios um
bigos. Caros formandos, sejam
fortes, sejam corajosos, mas se

jam também gentis.
Sorriam.
E pergunto aos presentes

quem deu um sorriso hoje. Quem
sorriu espontânea e verdadeira
mente. Se a tensão do dia da for
matura ainda não permitiu, que o

façamos agora. Vamos sorrir para
as pessoas que queremos bem.
Vamos olhar para o lado e sorrir. E
não vamos ter vergonha de sorrir.
Um sorriso abremuitas portas.

(... )
Fiquem atentos para que seus

atos sejam sempre guiados pela
ética, pelo bom senso e pela se

renidade. Trabalhem com paixão,
com vontade, e com, repito, sere
nidade. Os frutos virão, sem dúvi
da, se o trabalho for dedicado.

(...)
Lembrem-se das suas trajetó

rias C .. ). Lembrem das trajetórias
dos seus pais. Das dos seus avós.
De seus amigos. Conquistar o que
os senhores estão conquistando
hoje é para poucos. Os senhores
fazem parte de uma seleta parcela
de cidadãos brasileiros que pos
suem diploma de nível superior.

Então valorizem. Valorizem
cada suor ou lágrima derramados.

Cada final de semana enfurnado
dentro de casa estudando. E,-mais
do que isso, cada aprendizado
acumulado.

Porém, não se esqueçam de
andar descalços na grama ou na

areia, de cantar no chuveiro, de'[o
gar bola ou brincar de boneca com
seus filhos. Não parem de ler gibis,
de dar uma gargalhada ou outra
de vez em quando. Não tenham
medo ou vergonha de chorar, mas
não choraminguem o tempo todo.
Valorizem-se. Não percam os ve

lhos amigos de vista. Festejem.
Pulem de alegría. Gritem de ale
gria. Gritem de raiva. Extravasem.

Sejam vocês e não sejam bonecos.
Falem com os ricos e com os po
bres do mesmo jeito. Sejam sim

ples sempre. Ajudem sempre que
puderem. E peçam ajuda sempre
que precisarem. Guardem a ar

rogância na gaveta mais funda e

joguem a chave fora. Distribuam
gentilezas. Divirtam-se. Amem.
Mas amem com paixão. Amem a

profissão que escolheram. Sejam
intensos.

Por fim, quero dizer que cul
tuem a alegria, que costuma ca

minhar de mãos dadas com o tra

balho prazeroso e a honestidade.
E sonhem, sonhem bons sonhos,
meus amigos, pois afinal, como
Shakespeare já dizia, "o homem é
feito damatéria de seus sonhos".

Saúde, sucesso e serenidade
a todos.

REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASa-FSfADO DE SANfACATARINA
Tabelionato do Mwúdpio eComan:adeGuammirim·CIIRIS1l\INGEHlILEWAGNER,

Interventora
Rua 28 deAgosto 0°1918 - ThIefone: (47) 3373-0404

Horário de Funcionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h
EDITALDE INfIMAÇÃO

Saibam todos que v;irem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos
abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os

aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de
oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de, em não O fazendo, ser lavrado
e registrado o protesto correspondente.A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s)
indicada(s) paraaceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ig
norada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s) fora daCircunscriçãoGeográ
fica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço for
necido pelo apresante, tudo em confomúdade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 27956 Sacado: AM. COMEROO DE PECAS E SERVlCOS LIDA-EPP. CNPJ:
04.695.122/0001-09 Endereço: Rua II de Novembro n' s/n, Centro, 89108-000, Massarnnduba
Cedente: HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MUlllPl1J CNPJ: 01.701.20110001-89 Número
do Título: 002171 C Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: fIl\U
UNlBANCO SA Data Vencimento: 28/0112012 Valor. 3200,00 liquidação após a intimação:
R$lI,60, Condução: R$ 32,99, Diligência:R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 27720 Sacado: CONFECCOES E COMEROO NEVE LIDA ME CNPJ:
12.072.870/0001-55 Endereço: RUA ADEMAR FONTANEW n° 435, AMIZADE. 89270-000,
Guararnirim Cedente: INDUSTRIA CALÇADOS BETIY LIDA CNPJ: 20.160.750/0001-38 Nú
mero do Título: 018266/\ Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
ITAU UNIBANCO SA DataVencimento: 06/02/2012 Valor. 961,80 liquidação após a intima
<;<10: R$11 ,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 27618 Sacado: EUAS DUTRASANTETIl CPF: 034.378.239-14 Endereço: Rua Er
nestino Borges de Oliveirn ne 100, Nova Esperança, 89270-000, Guaramirim Cedente: BV FI
NANCEIRAS/A C.EI CNPJ: 01.l49.953/0001-89 Número doTítulo: 131036616 Espécie: Cédula
de Crédito Bancário Apresentante: SERGIO SCHillZE E ADVOGADOS ASSoCIADOs Data
Vencimento: 11110/2010 Valor. 21.696,00 liquidação após a intimação: R$1l,60, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 27832 Sacado: EUGENIASAFANEUWULF CPF: 899.189.839-49 Endereço: Rua II
de Novembro nO 4501, Centro, 89108-000,Massaranduba Cedente: COOPERATIVA CRED RU
RAL lNTER SOUD. LUIS ALVES - CREDlALVES CNPJ: 04.430.100/0001-09 Número do Título:
705 Espécie: Duplicata de Venda Men:antil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento: 10/02/2012 Valor. 1.705,03 liquidação após a
intimação: R$1I,60, Condução:R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 27929 Sacado: JOSE GllMAR DO NASOMENTO ME CNPJ: 97.530.72110001-45
Endereço: Rua Integração nO s/n, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: RELOMAX
COMEROO MAN. REL LIDA ME CNPJ: 13.173.5�I/OOOI-40 Número do Título: 2C Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: fIl\U UNlBANCO SA DataVenci
mento: 05/02/2012 Valor. 200,00 liquidação após a intimação: R$1I,60, Condução: R$ 32,99,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 27749 Sacado: LUIZ ANTOl\�O ALVES DE OUVElRA ME CNPJ: 00.527.46110001-
1 T Endereço: Rua l\ureo Nunes n° 176, Ilha da Figueira, 89270-000, Guararnirim Cedente:
GUAIUBA MECANlCA E GUINCHO LIDA ME CNPJ: 00.903.423/0001-11 Número do Título:
1502 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA.- AG�NCIAGU� DataVenciment?: 10/02/2012 Valor. 4.000,00 liquidação �pós ainnmaçao: R$!l,60, Conduçao: R$13,87, Diligência; R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 27851 Sacado: MAOGE COMERCIO LIDA - ME CNPJ: 73.321.697/0001-76 Endere
ço: Rua lrineuVilela Veiga ne 137, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: KAIlSKA TEXTIL
LIDA CNPJ: 85.359.412/0001-75 Número do Título: 3678/A-I Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASa SA - AGENCIA GUARAMIRlM
Dara Vencimento: 301l2/20!l Valor. 1.281,91 liquidação após a intimação: R$ !l,60, Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 27877 Endereço: Rua lrineu
VilelaVeiga nO 137, Centro, 89270-000,GuaramirímCedente:MARARUBIABATISTAME CNPJ:
06.871.423/0001-83 Número do Título: 378/3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por in
dicação Apresentante: fIl\U UNIBANCO SA Data Vencimento: 01/02/2012 Valor. 380,60 li
quidação após a intimação: R$ 1I,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 27620 Sacado: MARCIATEREZINHAAIMEIDA DA LUZCPF: 988.599.519-68 En
dereço: Rua 480-Sem Nome - loteamento Kpanema n° 74, Aval, 89270-000, Guararnirim Ce
dente: BV FINANCEIRA S/A C.El CNPJ: OU49.953/0001-89 Número do Título: 540234069
Espécie: Cédula de CréditoBancárioApresentante: SERGIOSCHillZE EADVOGADOSASSO
QADOSDataVencbnento: 12/05/201 I Valor. 85.052,96 liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 27920 Sacado: NELSON JUNG CPF: 902.790.509-68 Endereço: RuaAlberto Holtz
nO 591, Centro, 89108-000,Massaranduba Cedente:MANTOVANl EMOIAPEÇAS E SERVIÇOS
LIDA CNPJ: 12.160.520/0001-40 Número do Título: 08-4326 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencbnento: 13/02/2012
Valor. 155,00 liquidação após a intimação: R$Il,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 27913 Sacado: NETO lMPORrCOMEROO E INDUSTRIA DE CONFECÇOES LIDA
ME CNPJ: 07.034.463/0001-13 Endereço: Rua Aderico Ç;irardi n° 420, Benjamim Constante,
89108-000, Massaranduba Cedente: SAllD CONFECÇAO E COMERCIO DE ROUPAS LIDA
CNPJ: 01.968.595/0002-17 Número do Título: 0001252415 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 13/02/2012
Valor. 802,64 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28019 Sacado: ORIANDINO lAZZARIS CPF: 468.510.549-49 Endereço: Estra
da Geral Braço Seco nO s/n', Braço Seco, 89108-000, Massaranduba Cedente: CRAVlL CNPJ:
85.789.782/0001-42 Número do Título: 00493801 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIMDataVencimento:
08/02/2012 Valor. 3.840,00 liquidação após a intimação: R$ 1I,60, Condução: R$106,31, Dili
gência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28017 Sacado: ano CARL ITTNER CPF: 564.206.509-25 Endereço: Estrada Geral
Pinheim Primeim nO s/n', Não Informado, 89108-000, Massaranduba Cedente: CRAVIL CNPJ:
85.789.782/0001-42 Número do Título: 00491101 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento:
10/02/2012 valor: 136,05 liquidação após a intimação:R$Il,60, Condução: R$32,99, Diligên
cia: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 27894 Sacado: VAIDill ALVES CPF: 786.762.319-15 Endereço: Rua 1028 PmJJo,
Lote 20 n' s/no, Tifa Martins, 89108-000, Massaranduba Cedente: V.M.M. COMERCIO DE
MKfERlAIS ELEIRICO E HIDRAUUCO LIDA CNPJ: 11.735.478/0001-86 Número do Título:
OOOOOOOOIlI Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECO
NOMlCA FEDERAL DataVencimento: 08/02/2012 Valor. 90,00 Liquidação após a intimação:
R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Guaramirim, 29 de feverebn de 2012.

CHRISTAINGEHlllEWAGNER, Interventora I. J i I! : "

'. I
. i i : . ::J III! . ;,

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AVISO DE LICITAÇÃO

Concorrência pI Obras e Serviços de Engenharia n,? 28/2012
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de

drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização viária de
6 (seis) ruas localizadas na Vila Nova - Bairro Nova Esperança
, visando ao atendimento de convênio celebrado com o governo
estadual, através da Secretaria de Desenvolvimento Regional
- SDR de Jaraguá do Sul e o município de Guaramirim.
Entrega dos Envelopes: 30/03/2012 às 09:00h
Abertura dos Envelopes: 30/03/2012 às 09:10h
Valor Máximo Total da Obra: R$ 1.453.853,21 (Hum milhão e

quatrocentos e cinquenta e três mil e oitocentos e cinqüenta e

três reais e vinte e um centavos).
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço
e horário: Rua 28 deAgosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta
feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h, ou pelo fone (47) 3373-0247,
ou ainda, pelo site: www.guaramirim.sc.gpv.br.
Guaramirim (SC), 27/2/2012.

NILSON BYLAARDT - PREFEITO MUNICIPAL

NILSON BYLAARDT
PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AVISO DE LICITAÇÃO

Concorrência pI Obras e Serviços de Engenharia n." 08/2012

Tipo: Menor Preço Global
Objeto: Contratação de empresa com capacidade técnica para
execução da obra de reurbanização da Praça Cantalício Érico
Flores, com área de 1.077,23 rrr' rua 28 de agosto - neste

município. Programa Badesc Cidades.
Entrega dos Envelopes: 02/04/2012 às 09:00h
Abertura dos Envelopes: 02/04/2012 às 09:10h
Valor Máximo Total da Obra: R$ 244.350,65 (Duzentos e quarenta
e quatro mil e trezentos e cinquenta reais e séssenta e cinco

centavos).
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte
endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de

segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às
16:00h, ou pelo fone (47) 3373-0247, ou ainda, pelo site: www.
guaramirim.sc.gov.br.

Guaramirim (SC), 27-/2/2012.

EDITAL ,

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da
Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que
TERRANOVA IMÓVEIS LTDA, empresa de capital privado, CNPJ sob
nO 01.142.277/0001-11, com sede na Rua 25 de Julho, na 1.400, bairro
Vila Nova, nesta cidade, requer com base no art. 18 da Lei na 6.766/79,
O REGISTRO DO LOTEAMENTO denominado RESIDENCIAL NOVO
HORIZONTE, situado na Rua 11-Roberto Ziemann, Bairro Três Rios do
Norte, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado
pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Decreto nO 8.121/2011,
expedido em 19/09/2011, (Licença Ambiental de Operação - LAO N° 052/2011,
conforme processo de Licenciamento FUJAMA na 261-b, PMJS 24422/11),
assinando corno responsável técnico, o engenheiro civil Adriano Antonio da
Fonseca, CREA nO 36872-9, ART nOs 4124047-3 e 3144633-4. O loteamento é
de caráter residencial, possui a área total de 35.117,60 m2, sendo constituído de
61 (sessenta e um) lotes comercializáveis, A.U.P.E. 1 e A.U.PE 2, área verde,
sistema viário e remanescente.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15 �

��':;:c'
..(quinze) dias, contados da data da última publicação .,

do presente edital, e deverá ser apresentada por
escrito perante a Oficiala que subscreve este,
no endereço da Serventia: Rua 16-Barão do Rio
Branco, n° 414, sala 02, centro, Jaraguá do Sul!
SC. JARAGUA DO SUL, 15 de Fevereiro de 2012.
AOFICIALA

\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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De volta as ruas
,

Caminhãodo
Peixechega
até o cliente

Associação de Aquicultores tem calendário
definido para a comercialização nos bairros

JARAGUÁ DO SUL

Tita Pretti

síveis à população.
"Agora vendemos a tilápia in

teira, praticamente apreço de cus
to. Além de ser bom para o bolso
do consumidor, também faz bem

para a saúde, já que a principal
orientação para comprar pesca
dos de boa procedência é verificar
o peixe inteiro e analisar a cor das

guelras, saliência dos olhos e esca
mas", explicaMachado.

O dirigente diz que a inten

ção da associação é levar o ca

minhão a mais feiras da cida

de, passando por mais bairros.
"Gostaríamos de vender em ou

tras cidades, mas esperamos há
oito anos a liberação por parte
da Companhia Integrada de De
senvolvimento Agrícola de Santa
Catarina", lamenta.

Até o dia 9 de março, o serviço
passará por quatro feiras diferen

tes, para depois ter uma semana

de pausa evoltarno dia 19 demar

ço. Confira o cronograma de onde
o Caminhão do Peixe irá passar:

Depois de dois meses parado,
o Caminhão do Peixe voltou

às ruas, agora com novo itinerá
rio. Ontem demanhã, foi a vez do
bairro Barra do Rio Cerro receber
os peixes produzidos pela Asso

ciação Iaraguaense de Aquiculto
res (AJA), na Sociedade Botafogo.

O pedreiro Artulino Gomes,
54 anos, foi Um dos consumi
dores que aprovou a. compra:
"Sempre via o caminhão, mas
nunca Unha comprado. Gostei
do ambiente, da higienização e,

principalmente, do preço", diz.
Durante a Quaresma, perí

odo de 40 dias que iniciou no

dia 22 e antecede a Páscoa, o

caminhão irá passar por feiras
da região a cada 15 dias. Segun
do o presidente da AJA, Idaclé
cio JoséMachado, a expectativa
é intensificar as vendas com o

caminhão e mais opções aces-

IODE MARÇO (QUINTA-FEIRA):
• Horário - 4h às 9h
• Local- Parque Municipal de Eventos (Rio Molha)
3 DE MARÇO (SÁBADO):
• Horário-4h às 11h
• Local- Loja Milium (Centro)
8,DE MARÇO (QUINTA-FEIRA):
• Horário - 7h às 12h
• Local-Igreja São Judas (Água Verde)
9 DE MARÇO (SEXTA-FEIRA):
• liorário - 10h às 18h
• Local- Praça Ângelo Piazera (antiga Prefeitura, Centro)

"
Sempre via o

caminhão, mas nunca
tinha comprado.

Gostei do ambiente,
da higienização e,

principalmente,
do preço.

TABELA DE PREÇOS
• Tilápia inteira (no gelo) R$ 3,50 kg
• Tilápia viscerada
(com cabeça, barbatana e pele) R$ 7,50 kg

• Tilápia selecionada limpa com pele
(sem cabeça e barbatana) R$ 9,30 kg

• Tilápia selecionada limpa sem pele
(sem cabeça, barbatana e pele) R$10,30 kg

• Tilápia em posta ,. R$ 9,60 kg
• Peixes especiais - Traíra Iimpa R$10,00 kg
• Peixes especiais - Jundiá limpo R$10,00 kg
• Peixes especiais - Carpas limpas R$ 8,00 kg
• Caldo de peixe : R$ 6,00 kg I

• Polpa de tilápia R$ 8,00 kg
• Filé I filé de tilápia R$ 21,00 kg

,

Artulino Gomes,
54 anos, pedreiro

..._

DIVERSIDADE Preço do quilo de peixe varia entre R$ 3,50 até R$ 21

�

CadUnico

Atualização
, ,

atemarço "

O recadastramento no Ca
dastro Único (CadÚnico)
foi prorrogado para o dia
29 de março. As pessoas
que recebem o benefício
Bolsa Família e também os

que não o recebem - !fias
têm o CadÚnico - devem
fazer a atualização na
Secretaria daAssistência
Social, no prédio da Pre
feitura de Jaraguá do Sul,
na Barra do Rio Molha.
Também é possível se
recadastrar no Centro de
Referência de Assistência
Social (Cras) mais pró
ximo. Para o recadastra
mento, é necessário levar
os seguintes documentos:
identidade, CPF, carteira
de trabalho, comprovante
de rendimentos, atestado
de frequência escolar dos
filhos e comprovante de
residência (conta de água
e de luz). O não recadas
tramento implica cancela
mento do benefício Bolsa
Família. Mais informações
pelo telefone (47) 2106-
8109 ou 2106-8014l

Investimento

Bibliotecaampliaráacervo
A Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa irá ampliar seu

acervo, composto hoje por 45 niil obras, através do recebimento
de R$ 16 mil da Fundação Biblioteca Nacional. Com a verba, a su
pervísera da biblioteca, Dianne Chiodini, espera adquirir cerca de
dois mil livros, já que o preço pago por exemplar é de, no máximo,
R$ 10. A destinação ocorreu para bibliotecas inscritas no Sistema
Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP).

E D I T A L PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2012

FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL - FROHAB

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: Contratação de prestação dos serviços de caminhão

caçamba tipo basculante, trucado/traçado, 6x4 e caminhão ca

çamba tipo basculante, toco simples, em perfeito estado de con

servação, manutenção e funcionamento, com motorista/operador
e combustível, conforme especificação do Item .I do Edital e Anexo
II - Minuta de Contrato. REGIMENTO: Lei FederaI10.520/2002, de
17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de
outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos
ENVELOPES: Até às 9 horas do dia 12 de março de 2012, no Se
tor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita
na Rua Walter Marquardt n° 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. °
CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes
serão as 09h30 do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência
de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO PARA CONTRATA

çÃO: R$ 160.000,00 (cento e sessenta 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), 15 de fevereiro de 2012.

Maristela Menel Roza
Secretária da Habitação e Regularização Fundiária

e Coordenadora do FROHAB,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Alnistoso internacional

Brasil vence a
.

Bósniapor 2 a 1
'De uniforme novo, Seleção Brasileira joga
mal e vence com gol contra nos acréscimos

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Em seu primeiro amistoso
na temporada 2012, o Brasil

enfrentou a Bósnia-Hezergóvi
na na AFG Arena, em Saint Gal
len, na Suíça. O amistoso, que
faz parte da preparação brasi
leira para as Olimpíadas-12 e

Copa do Mundo-l4, terminou
com vitória magra por 2 a 1, em
jogo de baixo nível técnico.

. De uniforme novo - sem a

polêmica faixa verde no peito -,
o Brasil precisou apenas de três

minutos para marcar o primei
ro goL Em boa jogada indivi
dual, Daniel Alves arrancou da
direita para o meio e abriu para
Marcelo, que entrou livre na

área e chutou cruzado, rasteiro.
A Bósnia empatou no seu pri

meiro ataque e com a colabora

ção de Julio César. Aos 12', Dzeko
roubou abola e tocou para lbiseví,
que avançou sem marcação pela
meia-direita e finalizou rasteiro,
daentrada daárea. Malposiciona
do, o goleiro acabou aceitando. O
1 a 1 persistiu até o intervalo.

"O time da Bósnia está muito

fechado e precisamos ter. calma

para fazer o gol da vitória", comen
tou Leandro Damião, na saída para
o vestiário. E assim aconteceu. Nos
acréscimos do segundo tempo,
Hulk foi à linha de fundo e cruzou

forte, para omeio.Abolabateu em
Papac, que tentou fazer o corte e

mandou contra o próprio gol.
"Foi

.

um jogo difícil, contra
uma seleção que joga fechada o

tempo. todo. Mas ganhamos, o

que é omais importante", analisou
o atacante Hulk, herói da tarde.

Próximo

compromisso
canarinho será em
26 de maio, contra
a Dinamarca.

DIVULGAÇÃO/MOWA PRESS

APÁTICO Ronaldinho Gaúcho não teve um bom desempenho no amistoso

Superliga de'Futsal

CSMjPré-Fabricar perde de virada
A CSM/Pré-Fabricar fez

mais uma boa partida diante de
um grande do futsal nacional.
Na estreia da Superliga, os jara
guaenses saíram na frente, mas
sofreram a virada para Carlos
Barbosa, na partida disputada
na noite de ontem, em Joinville.

Marlon abriu o placar aos

11:10, depois que Iedson avan

çou em velocidade e bateu
cruzado. O empate gaúcho

aconteceu quando restavam
12 segundos no primeiro tem

po, em bomba de Flávio. A vi
rada aconteceu aos 31:29, com
Marcênio.

A CSM/pr{�-Fabricar recla
ma de um gol anulado na se

quência, o que poderia ter mu
dado a sorte do jogo e custou

a expulsão do técnico Renato

Vieira, por reclamação.
"A arbitragem errou, mas

nós também perdemos mui
tos gols", ponderou o goleiro
Gean. "Perdemos para uma

equipe que não é qualquer
equipe", refletiu Jonas. "Fize
mos o que a gente podia", reco
nheceu o pivô Elizandro.

A CSM/Pré-Farbricar busca
a reabilitação na Superliga logo
mais, às 19h, quando enfrenta
o Ananindeua (PA), que ontem
goleou aWimpro (SP) por 4 aO.

Ui M' i f ii '**,*@I "tAi t.a�5i1 55 tRW1Z: 1

MMA.

Amadurecido
O meio-médio Thiago Alves

é a principal atração do Ultima
te que acontece na sexta-feira,
em Sydney. Mais amadurecido,
promete derrotar o dinamar

quês Martin Kampmann. "Sei
que tenho o poder e a vantagem
da minha explosão. Respeito o

Kampmann e a sua equipe,mas
eu realmente acredito que vou

quebrá-lo" disse Alves à revista

MMAWeekly.

Natação 1

Em segundo
A paratleta Maria Hele

na Eggert, patrocinada por O
Correio do Povo, conquistou
o segundo lugar na Travessia
Noturna de Bombinhas, única
do gênero no mundo. A atleta
encontrou dificuldades com a

pouca luminosidade e acabou
errando o local da chegada, o
que lhe custou cerca de cinco
minutos. "Essa é uma prova
de coragem. Em determinado
momento me vi sozinha, no
meio do oceano, e tive certo

desespero, mas logo visualizei
o neon de outro atleta e reto

mei o trajeto", comenta. Seu

próximo desafio é no dia 10 de

março, em Porto Belo.

Natação 2

Premiado
O jaraguaense Henrique

Fructuozo foi premiado nos

Estados Unidos. Competindo
pelaWheeling JesuitUniversity,
voltou a se destacarnoprincipal
evento do ano, a Appalachian
Conference, Fructuozo con

quistouquatro ouros (500 jardas
livre, 400 medley, 1650 jardas e

revezamento 4X200 jardas li
vre) e levou o título de nadador
do ano na conferência.

Tiro

Seletiva
O atirador olímpico jara

guaense Samuel Lopes par
ticipa, entre 8 e 11 de mar

ço, da seletiva que formará a

equipe brasileira para o Pré

Olímpico. A seletiva acontece
no Centro Nacional de Tiro

Esportivo (CNTE), no Rio de
Janeiro. Antes, entre os dias
10 e 7, haverá um treinamen

. to. .especial com o técnico
ucraniano Mikhailov Oleg.

• Campeonato Paulista
�

(la fase - lla rodada)
o 29/2 - 17h - Bragantino x Comercial
o 29/2.- 19h30 - Guarani x Santos
o 29i2 - 19h3O - Mogi Mirim x Portuguesa
o 29/2 - 19h3O - ltuano x Paulista

o 29/2 - 19h30 - Mirassol x 'iN Piracicaba
• 29/2 - 22h - Corinlhians x Gatanduvense
o 29/2 - 22h - Unense x Palmeiras

01/3 -19h3O - São Paulo x Guaratinguetá
o 1/3 - 19h3O - São Caetano x Oeste
� 1/3 - 21 h - Botafogo x Ponte Preta

• Campeonato Carioca

(Taça Rio - 18 rodada)
o 29/2 -16h - Nova Iguaçu x Friburguense
o 29/2 - 16h - Bangu x Olaria

o 29/2 -17h - Resende x Fluminense

o 29/2 - 22h - Flamengo x Boavista
o 1/3 - 16h - Macaé x Duque de Caxias

-

o 1/3 - 19h30 - Vasco x Bonsucesso

o 1/3 - 19h30 - Americano x Botafogo
01/3 -19h3O - Volta Redonda xMadureira

• Campeonato Gaúcho

(Taça Piratini - Final)

• Campeonato Paranaense

(2" turno - 18 rodada)
o 29/2 - 15h40 - lraty x Cianorte
o 29/2 - 20h30 - Rio Branco x Corinthians
o 29/2 - 20h30 - Operário x Paranavaí
o 29/2 - 20h3O - Roma xArapongas
o 29/2 - 21 h50 - Londrina xAtlético
o 1/3 - 19h30 - Coritiba x Toledo

• Campeonato Catarinense

(2" turno - 1" rodada)
o 29/2 - 19h30 - Criciúma xAtlético-IB
o 29/2 - 19h3O - Avaí x Chapecoense
o 29/2 - 20h3O - Brusque x Metropolitano
o 29/2 - 22h - Marcílio Dias.x Figueirense
o 1/3 -19h - Camboriú x Joinville

• Superliga de Futsal

(la fase - la e 2" rodadas)
o 28/2 - Wimpro O x 4 Ananindeua

-

o 28/2 - São Caetano O x 3 Peixe

o 2lII2 - CSMII'nH'abrica 1 x 2 c.1IartJosa

o 28/2 - Joinville x Horizonte'
o 29/2 - 16 - Horizonte x Peixe

o 29/2 - 17h3O - Carlos IiartJosa xWimpro
o 2912 -19h - Ananindeua x CSMIPré-Fabricar
o 29/2 - 20h30 - Joinville x São Caetano

• Aberto de Schroeder "
,

(la fase - 2" e 3" rodadas)
o 28/2 - Senem 3 x 8 Kaiapós
o 28/2 - Baumann x Global Pisos'

o 28/2 - Néki x Noite Afora'

o 29/2 - 19h15 -Ideal x Coremaco

o 29/2 - 20h15 - Kaiapós x PQN
o 29/2 - 21 h15 - Kiferro x Rio Hern

• Não encerrados até o fechamento da edição.
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Istema

Detentos são·
transferidos

Hoje, mais sete presos de [araguá serão
levados para o presídio de Campos,Novos
JARAGUÁ DO SUL
Carolina Carradore

OirúciO damanhã de hoje me;rr
cará a saída de sete presos

condenados do Presídio Regio
nal de Iaraguá do Sul. Por con
cessão de vagas, todos seguem
para a unidade de Campos No
vos. Em janeiro, mais 37 reclusos
passaram a ocupar outras unida
des do Estado. Ameta do diretor
do presídio, Cléverson Henrique
Drechsler, é transferir pelo me

nos dez detentos pormês.
Amedida faz parte do cumpri

mento da exigência daCorregedo
ria do Presídio, através da portaria
04/2011, em vigor desde setem

bro, que determinaque o localnão
reúna mais que 260 presos. Atual

mente, são 274 reclusos para um
local onde a capacidade é de 168

vagas. A unidade prisional chegou
acontabilizarno ano passado com
337 detentos A medida do judi
ciário ocorreu para evitar novas

rebeliões, como a registrada em

setembro de 2011. Desde então, o
diretor tem mantido a ordem no

local com regras mais rigorosas.
.

O presídio também não aceita
mais novos presos de outras co

marcas e reforçou a segurança.
As celas, por exemplo, são aber
tas e fechadas por cima, evitando
o contado com os detentos.

O sistema de câmeras também
foi reforçado. Durante a rebelião,
cinco delas foram quebradas.
Todas foram substituídas e hoje
são 48 câmeras espalhadas pela
unidade. "Desde que estipulamos
novas regras, nunca mais tivemos
nenhuma ameaça de rebelião ou

tentativa de fuga. Vamos trans

ferir presos sempre que possível
para manter a boa convivência
na unidade", ressalta o diretor. Os
detentos da unidade são obriga
dos a usai" uniforme laranja. Eles
também continuam com meio

período de visita externa.Antes da
rebelião, as visitas eram realizadas
duas vezes por semana durante
todo o dia Até então, todos os de
tentos do regime fechado tinham
direito a um dia inteiro 1}0 banho
de sol. A regalia foi simplificada
para duas horas diárias.

DROGAS Crack e outros objetos foram
apreendidos -em residência na rua Procópio Gomes
'j :,� 'l1.1 ��'J;

-

II. 1

OCUPAÇÃO Com capacidade para 168 presos, local

chegou a ter 337 reclusos. Hoje são 274 detentos

Vamos transferir

presos sempre
que possível p�ra
manter a boa

convivência
na unidade.

Cléverson Henrique
Drechsler. diretor

do Presídio

Tráfico

PMapreende
500 pedras de crack

Investigação realizada pelo
serviço de inteligência da Po
lícia Militar de Jaraguá resul
tou na apreensão de pelo me

nos 500 pedras de crack e na

prisão de duas pessoas.
A operação iniciou por vol

ta das 23h de segunda-feira,
na rua Procópio Gomes de

Oliveira, região central da ci
dade. A PM abordou um ho
mem de 21 anos em atitude

suspeita. Ao verificar no siste

ma, foi constatado que ele era

foragido do presídio de Iara
guá, onde cumpria pena por
tráfico de drogas.

O suspeito acabou con

fessando que esperava uma

encomenda de crack. Os poli
cias montaram uma campana

e outro rapaz de 25 anos foi

surpreendido pela presença
da polícia na hora do encon

tro. Ele carregava uma pedra
de crack, mas levou a equipe
policial até seu apartamento,
localizado namesma rua.

Na residência, foram apre
endidos 105 gramas de crack,
o equivalente a 500 pedras da
droga, além de R$ 1,2 mil, ba
.lança de precisão, duas muni
ções calibre 22, cinco caixas
de anabolizantes, um' capuz
e até um rádio comunicador
na frequência da PM, além de
diversos produtos eletrônicos.
Os dois acusados foram enca

minhados à delegacia e, em

seguida, ao Presídio Regional
de Iaraguá do Sul.

Júri

Acusado é
liberado

O detento João Batista

Cena de Souza, 21 anos, foi
condenado na tarde de on

tem, a um ano de prisão pela
-

morte fie Marlo Flor, ocor

rido em novembro de 2010,
em Iaraguá do Sul

A pena privativa de li
berdade foi substituída por
uma: restritiva de direitos
no regime aberto. Como

João já cumpriu um ano e

três meses de prisão, não

precisará prestar serviços
à comunidade, conforme
determina a sentença. Há

possibilidade de recurso. O

júri foi presidido pela juí
za F��ciele Borges Agacci,
Mário foi morto no inte

rior do bar ADJ, localizado
na rua Anacleto Garcia, no
bairro Três Rio do Norte, em

Jaraguá. Segundo os autos do

processo, ambos haviam dis
cutido no estabelecimento e

chegaram a se agredir fisica
mente. João teria deixado

_

o

local e se deslocado até a sua

casa,' no mesmo bairro. Lá,
afiou por diversas vezes uma
faca de cozinha de 17 centí

metros, a escondeu na cin
tura e voltou para o bar onde

passou novamente a discutir
com a vítima.AiIida de acordo
com o processo, João golpeou
Marlo quatro vezes. Uma das
facadas atingiu a lateral es

querda do tronco, logo abaixo
da axila, golpe que teria sido
fatal. Ele foi preso horas de

pois pela Polícia Militar.

Schroeder

Dois feridos
em briga

Uma discussão em bar
resultou em duas pessoas fe
ridas, na rua Walter Ginow,
em Schroeder, na noite de

segunda- feira. Segundo a

PM, um cliente que estava

embriagado' passou a dis
cutir com o dono do bar de
23 anos e lhe desferiu uma

facada que atingiu o ombro
direito. No caminho, a PM
encontrou o suspeito da

agressão caído na rua com

lesões na cabeça. Os dois
receberam atendimento mé
dico e passam bem.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.brPUBLICIDADE 120 I QUARTA-FEIRA, 29 DE FEVEREIRO DE 2012

Promoções válidas até 29/02/2012 para veículos com pintura sólida. Frete incluso. Novo Go11.0 2011/2012, 4 portas, código 5U11C4, com preço-promocional à vista a partir deR$27.990,00. Novo Go11.0 Total Flex, 4 portas, ano modo 11/12, completo, com preço promocional ii vista a partir de R$ 33.990,00. Voyage 1.6 Total Flex, ano modo 11/12, completo,
com preço promocional ii vista a partir de R$ 39.480,00. Voyage 1.0 Total Flex, ano modo 11/12, básico, com preço promocional à vista a partir de R$ 30.590,00. IOF e cadastro

,inclusos nos cálculos das prestações e nos CETs. Primeira parcela para maio: confira condições na Caraguá Auto Elite. Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das
operações não inclusas nos cálculos das prestações e do CET Garantia de 3 anos para a linha Volkswagen 2011/2011 e 2011/2012, sem limite de quilometragem, para defeitos de
fabricação e montagem em 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 Volkswaçen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800 770 1926. Acesso às pessoas com deficiência
auditiva ou de fala: 0800 770 1935. Ouvidoria: 0800 701 2834. www.vw.com.br.Velculas em conformidade com o Proconve.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

TECNOLOGIA ALEMÃ ..
Grupo Aulo Elite 40 anos de credibilidade. www.outoelite.com.br BANCO VOLKSWAGEN II

...._.,.�-___,..._.-_._- .. "--�.- ...._._�_._._._,.'-..;...,-;_._---._., .. __ ._"�-..--.�-_ .. _._,,_._,._-��_ .. _ .......,",-,----.-_,-,---,-+,_"._ .. _-....:::'--.,-.- ,_.__._- -- - - - .. _,----- �
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N(inova Guarámirim, O IPTU que
você paga é revertido para melhorias

na cidade. São redes de tubulação,
reurbanização, pavimentação de ruas
e cc,nstrução de novos postos de
saúde. Assim, juntos, construímos
úma Guatainiriril cada vezmelhor.

Pague o IPTU com descontos
de até 20% ou parcele em 6x. ,

Para o cidadão, mais benefícios. Quem paga
o IPTU em dia tem descontos e o parcelamento
pode ser feito em até seis vezes, com primeira
parcela em 16 de abril. Quem paga até o dia 16
de abril tem 20% de desconto. Até o dia 15 de

maio, 10% de desconto. E até o dia 15 de

junho, 5% de desconto.

GOVERNO DE
GUARAMIRIM
ww w c

ç
u a r e m l r i m .. sC·90v ., br
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