
rau
Técnica milenar da medicina chinesa trata

diversos problemas, mas principalmente a dor.

,
•

Polêmica

Hospi tem endereço
.mesmo sem terprojeto

Câmara aprovou repasse de um terreno público para a Afavi construir uma unidade

psiquiátrica no local. Mas, entidade afirma que proposta está ainda em fase

embrionária. Executivo desconhece o modelo de tratamento que será oferecido.

Páginas4e5

MARCELE GOUCHE

APolícia Civil apreendeu ontem, em
Guaramirim, 19 armas. Dessas, cinco
foram furtadas na sede da Sociedade

Alvorada, em Jaraguá,
no final do ano passado.
Várias m1U1ições, inclusive
aJgumas de calibre de

uso restrito da polícia,
também foram
recolhidas.

Fotsal

�jPré-Fabricar
na semifinal
Equipe vence oWimpro,
garante a segundamelhor
campanha na chave e

hoje enfrenta o primeiro
. colocado do outro

grupo na semifinal.

Página 18

Pavbnentação
Asfalto pronto
em setembro
o asfaltamento da
Estrada Duas Mamas,
em Schroeder, iniciou
na última semana. A via
é um acesso secundário
à Rodovia doArroz,
que liga omunicípio de
Guaramirim a Joinville.
Página 15

As duas virtudes
Paixão e

diSciplina
são o segredo

para0
sucesso em

qualquer
área.

Luiz Carlos Prates

Página 3
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Franquias
A Estrela Franquias,
maior rede de enxoval

para bebês do Brasil,
fechou parceria com,
.aMàlweeparalançar I

uma coleção exclusiva
de roupas básicas.
Os produtos serão
comercializados nas
74 franquias da Barriga
Verde e da Caverna do
Dino em todo Q país.
A expectativa com a

novidade é ampliar
as vendas da marca

própria Clube do
Dino, criada em 2009.
"A Clube do Dino já
conta com portfólio de
500 produtos. Nossa
expectativa este ano é
aumentar as vendas em
30%", destaca Fabiana
Estrela, diretora geral da
franqueadora.

Aposta de
o "Neill
Diz a lenda que Iim
O 'Neill, o economista
que ficou famoso por
cunhar o acrõnimo Bríc,

"
.

teria ficado indeciso

quanto ao B pois
.

tinha dúvidas entre o

México e o Brasil. Como
Bric � tijolo � ficava
mklhorç[ se�im

, s�r':es
.
'Si�. »,

EVidentemente, isto é
.

apenas uma lenda, pois
a análise dele levou em
conta estudos anteriores

que sobrepuseram
diversasdimensões

, tomo área territorial,
população e PIB.
Apenas uns poucos
países estão entre os

primeiros em cada uma
. destas métricas.

Embora investir na
bolsa não seja nada
tranquilo nestes dias de
crise mundial, a bolsa
brasileira conseguiu

. fecharfeverdto cOln
um ganho acumulado
de 4,3%. Trata-se de
um resultado muito

expressivo e mostra que
está ocorrendo uma

.

r�cupera;��o 4�pois fio
16ri'go pé�10Uó de p,érd&s:

wwwocorreíodopovo.ccm.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

NRIS
. /\ s novas exigências da Norma Regula
limentadora 12 (NR12), estabelecida
e fiscalizada pelo Ministério do Trabalho
(MT), buscam a adequação de máquinas
e equipamentos tendo como objetivo a

redução no número de acidentes de tra
balho. Estas exigências já são uma reali
dade há muitos anos em outros países,

Dinheiro
•

na vela
Oitocentos bancos
da zona do euro
receberão recursos
nomontante de 529,5
bilhões de euros

injetados pelo Banco
Central Europeu nas
veias da economia
do velho mundo. O
montante do socorro
dá uma pálida noção
do que está sendo
feito frente à crise que
parece resistir a todos
os tratamentos.

Zona

do Euro
A solução do problema
grepo não significa
uma nova fase para os

países da zona do euro,

pois a crise instalada
ainda está muito

longe de uma solução.
Este ano, deverá
acontecermais uma
recessão � a segunda
em três anos � que
não será facilmente
solucionada.
Os problemas
europeus são muito

complexos para serem
solucionados de forma

rápida e fácil.

em especial na Comunidade Européia .

A Indumak distribuiu comunicado ao

mercado de que seus produtos estão se

guindo rigorosamente o tempo de adap
tação determinado pelo Ministério do
Trabalho. Equipamentos já no mercado
deverão ser submetidos a adaptações
para cumprir a NR12.

DIVULGAÇAO

"

ascoa
A principal data do calendário cristão já está
movimentando a indústria do chocolate e produtos
similares. Estão em ação os temporários contratados
especialmente para a data e a indústria promete
inovar com o lançamento de muitos produtos.
Alguns dos mais tradicionais - como os avinhas de
chocolate - já estão presentes no comércio, mas a
maioria chegará agora, durante a Quaresma.

VENDE-SE·
.

Taxa de desemprego
Por falta de um critério único para medir o desemprego,
assusta o número apresentado pelo Dieese

(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socieconômicos), que mostra uma elevação da taxa de

desemprego de 9,1% em' dezembro para 9,5% em janeiro.

J O�l/'ERI'I'iHt:::'!,0.Io.l . .Jt:!i",.;:)jI

se Gourmet
No último dia 28, aconteceu o
coquetel de lançamento da 2a

edição da SC Gourmet - Mostra
Brasileira de Delikatessen, Queijos,
Vinhos e Gastronomia, no Senac
Bistrô Restaurante-Escola de
Blumenau. Na ocasião, parceiros,
imprensa e convidados puderam
degustar os produtos de alguns
expositores que estarão presentes
na feira. Os organizadores do
evento, Júlio O. Vieira e Develon
da Rocha, apresentaram uma

prévia do que será atração na
2a edição da SC Gourmet. Entre
as novidades, destacam-se a

"ArenaGourmet Senac/Abaga",
um ambiente preparado para
competições, o "Wíne Bar",
o "Espaço Senac", com salas

equipadas para aulas eworkshops
com chefs e sommeliers nacionais
e internacionais, a "Rodada de /

Negócios Sebrae", o "Caminhão
Escola Duas Rodas", entre outras
atrações. "A primeira edição foi um
sucesso e queremos que esta seja
aindamelhor", destacaVieira. A 2a

edição da SC Gourmet acontecerá
no ParqueVila Germânica, em
Blumenau (SC), de 18 a21 de

julho. Para participar do evento é
necessário preencher um cadastro

gratuito, disponível no site oficial da
Mostra: www.scgourmet.com.br.

Raumak
Esta fabricante de máquinas
comemora'hoje 31 anos de

fundação, mantendo um forte
ritmo de desenvolvimento.

Economia
• •

em Janeiro
o governo anunciou superávit
primário de R$ 26,016 bilhões
no primeiro mês do ano. Trata
se de uma ótima contribuição
para ameta de R$ 139,8 bilhões
no ano. No entanto, esta
economia para pagar os juros é
irrisória quando lembramos que
a dívida do governo já atinge
R$ 2,287 trilhões ou seja, 37,2%
do PIB em janeiro. Portanto, a
dívida não vai parar de crescer.

'!"I'1>"U'DI"C i'i! "DO""'l!< "i!l:;'I1(;'" ,

.. �'llm '. ';d. .' J�:'ii,:i!_", •.2'1J; INDICE PERÍODO

Tucson 2008-2009 - Completa, com
bancos e volante de couro - Preta.

Valor: R$ 48.000,00 ou R$ 20.000,00 e

assumir 19 parcelas de R$ 1.320,17.
Tratar no fone: 9903-0334

LOTERI4 FEDERAL
EXTRAÇAO N° 04636
1 ° 65.714 250.000,00
2° 42.404 22.000,00
3° 69.803 12.000,00
4° 75.996 11.000,00
5° 26.795 10.320,00

LOTOMANIA "-

SORTEIO N° 1223
08 - 09 - 10 - 14 - 24
32 - 36 - 40 - 46 - 51
58 - 60 - 65 - 77 - 79
81 - 83 - 86 - 94 - 99

MEGASENA
SORTEIO N° 1367
02 - 07 - 13 - 29 - 38 - 43

QUINA
SORTEIO N° 2835
14 - 15 - 38 - 58 - 77

.�.���� �9..!.�!lJ.0 .}.�}�.��.I.ª.9:.29}.. ? .

TR 0,080% l.MARÇO.2012
�!1�........ ::.:.:::.:::'.::: :::::.:"::�::::::::::::":::::::::.:::.:.�.::.i.:��':'��: .. :.:::::.:::��ç9.:�§�:�: ... : :.:. ::::: ..
I,I.�.�.�.��..... . 1� .. �.'.??!lJ.0 1..:.���.9.g:.�g.1..� .

.��.!1!�ç�... . g???�.� �.:.�9º:.�g.1..� .

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT 't 2,85%
OURO .-0,01%

CÂMBIO

US$ 127,370
US$ 1717,400

COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7105 1,7120 -J -0,47%

.p.º�A�::±i!'ªi���s,::(#.:�::�.$):.:::::::::::i:;:�:?º:º:::·:.::.:::·:::::i.:;:7.:�9.º::·.:::::::'I�: .. :º��::::::::::::

.l!j.Y.ª.9 .. (l!j.� .. ª.�) ?!.�.ªº.� ?!.�.ª�.7. ! �'º!.ª.?'Y.o.
LIBRA (EM R$) 2,7329 2,7357 1r 0,02% .
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Charge

o leitolt

Desabafo pessoal
Em resposta ao texto "De

sabafo", da coluna Cabana
Cult, publicado no dia 24 de fe

vereiro, entendo que o serviço
da agência Squeeze foi licitado
à Prefeitura de Jaraguá do Sul,
não existindo qualquer obje
ção legal ao atendimento do

poder público municipal por
uma agência de Florianópolis.
Quanto às complicações no pa
gamento aos senhores Paulico
eVini, ressalto que, embora seja
indesejável, atrasos no pagamen
to ocorremporvários fatores, fora

do controle de ambas as partes.
Nesse sentido, tendo vivência
em relações comerciais desta na
tureza' deduzo que as opiniões
expressadas pelos colunistas não
encontram fundamento legal,
bem como não posso compactu
ar com o discurso ufanista com o

qual encerraramo texto. Se a agên
cia quemelhor cumpriu o que foi

pedido é ounão de Jaraguá é irrele
vantep� o serviço prestado.

'

João FranciscoMaginky,
comerciante

Visual novo

Guaramirim está de visual
novo. Que bom! É disso que

o povo gosta, graças à união do
PPS e do PMDB obras estão sain
do do papel e virando realidade
em todo município, e mais serão
realizadas. Há 30 anos moro nes

sa cidade maravilhosa e tenho

orgulho de ser guaramirense.
Saímos da era medieval para a

contemporânea, faltando apenas

mais divulgação através de um

secretário de Turismo do muni

cípio, com conhecimento da sua

respectiva área, para incrementar
o turismo em nossa cidade. Te
mos muitas coisas para mostrar
ao visitante. Guaramirim tem

tudo para sermodelo do Estado e

até do Brasil. Tenho certeza disso!

Luis C. Oliveira, comerciante _

COJ.upartilbe a sua opinião. Escreva"'ll,os2
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

_,

redaeao@oeorreiodopovo.eom.br

As duas virtudes
Acabei de escutar novamente uma velha lição,quando a ouvi pela primeira vez ouvi-a dos
lábios de Joãozinho Trinta, o inesquecível. Quem
agora repetiu a lição foi o Paulo Barros. - Ah, você
não está lembrada de Paulo Barros, quem é ele.
Pois já vou lembrá-la, já, já.

Paulo Barros é o carnavalesco da Unidos da

Tijuca, a grande' campeã do Carnaval do Rio.
Barros é da escola do Joãozinho, ambos são do

Bope da vida, dos intrépidos da coragem, dos
criativos, dos disciplinados. Se não agüentas,
pede para sair, é o lema deles.

Faz muito anos, perguntaram ao Joãozinho
Trinta como é que o Carnaval do Rio podia ser tão
inexcedível em beleza, disciplina e luxo sendo o

Rio uma cidade de tantos e tão conhecidos proble
mas com educação, disciplina, obediência à lei, es
sas coisas. - Qual é o segredo do Carnaval carioca,
qual é o segredo de tanta ordem e beleza, Ioãozí
nho?- perguntaram ao carnavalesco.

Joãozinho nem piscou: o segredo são duas
virtudes: paixão e disciplina. Exatamente o que
Paulo Barros, o da Unidos da Tijuca anda dizen
do. Colocar quatro mil pessoas em ordem, todas
no mesmo ritmo, bem comportadas e engajadas
no espírito de equipe da Escola só com discipli
na, mais que disciplina, disciplina militar, discí
plina do Bope. O resto fica por conta da paixão
que faz pessoas trabalhar duro sem se cansar.

Pessoas de todas as classes sociais unidas num
canto único, num ritmo só, numa alma só.

Quer dizer, se é possível no Carnaval, por que
não seria possível nas escolas da criançada, nas
empresas, nas igrejas, nos escritórios, em todos
os lugares? Ao trabalho, brasileiros da indolência.

Ao rigor, chefes de todas as áreas! Rigor e paixão
vencem olimpíadas, e as diferenças olímpicas são
demilésimos, como no Carnaval, diz Paulo Barros.

Paspalho
Acabei de ler num jornal um "intelectual" -

ou seria um paspalho? - falando muito mal do

governo militar brasileiro, dizendo-o uma dita- ,

dura feroz, isso 'e aquilo. Só o que o paspalho,
opa, quis dizer o "intelectual", não disse é que o

Governo Militar foi necessário para evitar que o

Brasil fosse tomado pela pior das ditaduras, essa
sim de tirar o couro: a ditadura comunista. É bom
de vez em quando um chazinho de "Semancol"
Ou o que ele quer é uma "indenização"?

Notas
Professores, por favor, mantenham a clas

se. O ano letivo parece que finalmente come

ça, parece... Então, por nenhuma razão arre

dondem nota para cima de quem a mereceu

para baixo. - Ah, mas é filho de um amigo da
escola, ou de um grande empresário, ou isso
ou aquilo. Essas são as melhores razões para
puxar o couro do vadio, da vadia, dos que não
estudam. A cada um segundo suas obras. Se
for assim, vai dar certo e a missão do "obreiro

, do saber" será dignificada.

Falta dizer

Queres um baita conselho? Lá vai: - "Gaste

tempo e dinheiro para investir em você mes

mo". Gaste à vontade. Claro que você sabe que
não falo em sapatos, roupas, carros, falo inves
tir por dentro, na cabeça.

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo,com,br 'Gestor de Redação: Márcio Schalinski 'Edição: Daiana Constantino e

Elisângela Pezzuti ' recacaoêoccrreicdcpoo.ccmbr- f/(mes: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 'Assinatlll'as: 2106-1936 'Plailtão Redação: 9221-1268
, COl'lu�i'cial: 9107-6932 ' "�'I.1fi1ltã9 Entregas: 2106-1919 ' 9132-5491/8446-6817 ' Horário de atendimento: 8h às 17h30

, Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo LIda
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No final do ano passado, a Cá
mara deVereadores aprovou

um projeto polêmico de autoria
do Executivo de Jaraguá do Sul:
o repasse de um terreno público
do município, no bairro Nereu

Ramos, para a Associação F�an
trópica deAmparo àVida (Afavi).
O terreno, de 5.341,06 metros

quadrados, será utilizado para a

construção de um hospital psi
quiátrico espírita - indo na con

tramão das políticas de saúde
mental do governo federal, que
incentivam a desativação graduo,
al deste tipo de centro de trata

mento. O projeto teve oito votos

favoráveis, uma abstenção e um

voto contrário.
O presidente da Mavi, Sinésio

Tiefel, afirma que o projeto ainda
está em fase embrionária. "Por ora
temos apenas o terreno, e estamos
buscando recursos e informações
para definir exatamente como

será o atendimento'; afirma. Ele
ress?lta que o estabelecimento

www.ocorreiodopovo.com.br

Ele vai no sentido

oposto às políticas
do Ministério
da Saúde, e,

portanto, não pode
integrar a rede
pública de saúde.

Francisco Garcia,
secretário de

Saúde

Detalhes sobre a

proposta devem
ser esclarecidos

Conforme o secretário deSaúde da Pre

feitura, Francisco Garcia, pouco se sabe
sobre como será o funcionamento do hos

pital psiquiátrico, mesmo para este estágio
"em

.

onári ". "Não nos foi a,s,sada muita
rllpo por

",f,l,
.

'�IiIJJ�ara
!{II-, 'iIiI,

Ministério da Saúde - que fez um

pedido de informações adicionais
ao petista, que consideranecessá
rio abrir um inquérito para inves
tigar a legalidade do projeto.

Mas, segundo o secretário da

Administração, Ivo Konnel, o pro
jeto visa ajudar a comunidade,
sem cobranças. "Como não visa
lucro e atende uma demanda que
não é suprida nos hospitais, nós
estamos dando o apoio que pode
mos, com o terreno, e estamos es
tudando a doação de móveis para, �
esta entidade", responde.

De acordo com a portaria
100112002 do Ministério da Saú

de, que estimula a eliminação
dos centros de internação, o po
der público não pode financiana
construção em si. "Estamos dan
do o apoio que podemos dentro
da lei, porém tem muitos casos

que precisam de internações
mais longas, e que não há condi
ções da família manter a pessoa
em casa", comenta Konell.
i

fil
"

úd,
pode integrar a rede pública de saúde".

A equipe dos Centros de Apoio Psicos
social (CAPS) já realizou uma reunião com

a entidade responsável, mas continua com
dúvidas. "Eles estão cientes da falta de lei
tos para internação, mas demonstraram

que precisam estudar melhor o que já é
feito em termos de saúde mental", afirma a

subgerente de Saúde Mental da Prefeitura,
DeniseThurrt

De acordo com ela, a associação fazia
atendimentos em um.centro espírita e quer
construir um Hospital para ampliar a capaci.. '

dade de tratamento. "O que questionamos é
ser um hospital psiquiátrico, em que os pa -

�

cientes exigemmais cuidados", afirma.
Segundo a psiquiatra Andréia Galastri, o

fato de ser um hospital espírita: não. deve afe
tar ? tra�ame,ntQ." (tUm hospital psi��trico
espírita e como qualquer outro, administrado
por qualquer outra religião, éom equipe téc
nica e tratamentos com base científica e que
oferece suporte religioso, neste caso espírita,
para quem desejar, respeitando qualquer re
ligião que o indivíduo siga", esclarece.

< ,Ela nota que um hospital especializado
teria uma estrutura rn:�üs adeq a para o

tratamento. "O paciente sal (io td, tira a

'roupa de hospital', tem atenção psicológi
ca, grupos terapêuticos, terapia ocupacio
nal, espaço para lazer, espaço externo... Ou
seja, não precisa ficar no quarto o dia todo
como no hospital geral".

. Em 2011, Câmara aprovou a doação de um
terreno público para a entidade executar a obra

"

não será um manicômio, e critica
a polêmica. "Queremos fazer um

espaço bem aberto, atendendo a

demanda e seguindo as normas

doMinistério da Saúde", conta.
Segundo ele, o local não será

um hospital exclusivamente psi
quiátrico' e no longo prazo pode
ser um hospital geral. "Em longo
prazo, o que queremos é algo que
possa atender cerca de 100 leitos,
não só psiquiátricos", explica.

Única objeção, que €l projeto
teve na Câmara foi do vereador
Justino da Luz (PT), que ques
tiona o uso do terreno - no lote
amento dona Marta - para este

empreendimento. UNo meu ver,
esse hospital vai· ser destinado

para quem já é daquele cred6, foi
apresentado como um hospital
espírita, e não como um hospital
mantido por uma entidade es

pírita", afirma, ressaltando que o

projeto vai contra o movimento
de reforma psiquiátrica. O parla
mentar encaminhou à projeto ao
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' IazERÀ NETO �R)
"Bu acho excelente que ONGs participerii
para o tratamento das pessoas que sofrem
de transt9rnos mentais. A paxceria ent
governo e a iniciativa privadã

é

o que fa
dar certo. Acho que está tudo correto no

rojeto, e torço que isso dê certo o

! !atlS_O DA ;t.UZ' (PT)
I " "

.

,'I, ,I

"Eu me manifestei contrário

porque naminha concepção,
spaço d�veria ser

1 iza para uma escola, uma
creche, áreas de lazer... não uma
unidade de internação. Além disso,
o Ministério da Saúde é contrário,
a esse tipo de instituição, esse tipo
de tratamento deveria ser feito em

hospitais e clínicas especializadas.
E no meu ver, esse hospital vai ser
destinado a quem já é daquele
credo {i

.

entado como
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Elei�6es"
da A:ciàc"
A nova diretoria daAciac

(Associação Empresarial
de Corupá) toma posse no
próximo dia 20, às 20h, no
restaurante. do Seminário. '"I

'

No evento, Renê Afonso
Mahnke passa o cargo de

presidente paraVilmar
Maas, da Domus Móveis.

www.ocorreiodopovo.com.br

Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Corrida contra o tempo

Nova secretária
O prefeito Mário Fernando Reinke (PSDB) empossou a nova secretária
de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, a orientadora pedagógica da

Educação Infantil, Elisia Kasprowicz Stein. A solenidade ocorreu ontem,
no gabinete do mandatário. A pasta estava sem titular desde janeiro. Essa
é a terceira profissional nomeada para o cargo em menos de quatro anos.

Em ação
A Escola do Legislativo daAvevi está participando de reuniões de
partidos, entidades e deVereadores, para divulgar as inscrições do
curso de Formação Política - O Papel doVereador, que encerram no dia 9

de março. 'Nesta semana o trabalho foi ampliado em Guaramirim, Barra
I _

-Velhare São João do Itaperíú com encontros nas Câmaras deVereadores.

A gerente de Educação da SDR (Secreta
rlria de Desenvolvimento Regional) de
.Iaraguá do Sul, Lorita Karsten, afirmou à
coluna ontem que os 572 estudantes da
escola estadual Lauro Zimmermann, de
Guaramirim, devem começar o ano letivo
na próxima segunda-feira, dia 5.

Interditada pela promotora do Minis- -

tério Público da Comarca de Guarami

rim, Bárbara Elisa Heise, na quarta-feira
desta semana, a unidade de ensino terá
de passar por uma nova vistoria hoje, às
14h. A avaliação será feita pela Vigilância
Sanitária e pelo Corpo de Bombeiros Vo
luntários. "Estamos trabalhando o tempo
todo para entregar a obra amanhã (hoje)",
declarou Lorita.

Ontem, segundo a gerente, a equipe
daAJM, empresa responsável pelas obras
de reforma da escola, iniciou uma corrida
contra o tempo para consertar e adequar
o que ficou pendente, segundo o relatório
daVigilância.

No relatório apresentado pelaVigilân
cia àpromotoria anteontem constataram:

falta de porta individual nos sanitários, a

Errata
a PMN (Partido da

Mobilização Nacional)
não faz parte da base
aliada da prefeita Cecília
KoneU (PSD), conforme foi
informado na edição de
ontem namatéria "Eleições
2012". Segundo Moacir iI;

César Souza, secretário
geral da legenda, o PMN
apoiará o PMDB, do
empresárioAntídio Lunelli,
nestas eleições. "Nunca
apoipno, . a p�efeita, ne

! f' �t(áll(l "do .partid
'"

Demo as é nem agora:'
Na eleição passada
pertencíamos a outra

colígação (de
Moacir Bertoldi) ".

Pré,lllcandidato
O secretário de Obras
e Serviços Urbanos da

" Prefeitura de Schroeder,
Leonor Jacobi (PP), deve
se desincompatibilizar do
cargo no fim deste mês para
reassumir sua cadeira na
Câmara. Em 2009, quando
tomou posse, ficou apenas
30 dias atuando como

parlamentar. Nomeado
pelo prefeito FelipeVoigt
(P;P) titular da pasta na

'

ad�Jriis!ração müníc
o pepistà.se dedicou aos
trabalhos do Executivo.

Requerimento
'i

ri, U

não conclusão da reforma da cozinha, um
refeitório inadequado, fiações elétricas

expostas, piso bruto, além de barras de
ferro e entulhos no local.

Devido ao atraso na conclusão da pri
meiraparte do projeto de reformadaunida
de, aSDR serámultadaemR$lmilpormês.
Mas, "isso será rediscutido com apromoto
ra, porque nós já cumprimos as determina

ções doTAC (Termo deAjuste deConduta)",
disse Lorita.Aescola está em reforma desde

agosto passado para cumprir as exigências
estabelecidas emumTAC assinado peloMi
nistério Público em 2011.

A obra está orçada em R$ 4 milhões,
e o projeto é uma promessa antiga, que
a população esperava há mais de cinco
anos. A data de término dos serviços é

agosto deste ano.
Depois de entregue a primeira parte,

da obra para que os alunos voltem a es

tudar, a empresa inicia a segunda etapa,
abrangendo obras em salas de aula e na

quadra. "Os alunos não ficarão em con

tato com as obras", garante a gerente de

Educação.

Eu quero dizer

para vocês que nós
vamos continuar

desenvolvendo esse

país, defendendo sua
indústria, impedindo
quê os métodos de

saída da crise desses

países desenvolvidos
implique canibalização

dos mercados dos

países emergentes
e, ao mesmo tempo,
assegurando que
o nosso mercado

interno, o nosso
mercado de
massa cresça

qualitativamente.

Presidente Dilma

Rousseff, acusando os

países desenvolvidos
de promoverem o

canibalismo nos
mercados emergentes.

Cedup
O secretário de
Desenvolvimento Regional,
Lio Tironi (PSDB), passou
o dia de ontem em

Florianópolis. Lá ele pediu a

interferência do Estado para
que oMinistério da Educação
libere os R$ 3 milhões da

segunda fase das obras do
Cedup, emGuaramirim.

DIVULGAÇÃO

Bastidor
Tem político devendo na
praça. Uma banda que tocou
no aniversário de uma figura
pública ano passado ficou
sem receber os R$ 2,5 mil

pelo serviço.

Assembleia
Amanhã, aAvevi realiza
umaAssembleia Geral com
os vereadores associados.
Além da aprovação das
contas da entidade, os
legisladores da região
serão informados sobre
os investimentos a serem
feitos nas rodovias que
cortam a região. No final do
evento, haverá espaço para
apresentação e aprovação
demoções. O encontro

começa às 9h30, naArnvali
(Associação dosMunicípios
doVale do Itapocu).
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A banda que ficou conheci-·
da por seu humor escrachado e

figurinos bizarros deixou uma

geração de fãs com saudades.
Em 2 de março de 1996, Ben

to, Samuel, Júlio, Sérgio e o vo

calista Dinho morriam em um

trágico acidente aéreo na região

16 anos semMamonasAssassinas

MPB no Sesc
todos sob o mesmo céu, pela
união através da arte, do ser

humano, a criação unindo dois

povos. O intimista, o novo, a

música", destacaAna Paula.
Catarinense, com 14 anos

de carreira, Ana Paula lançou
cinco CDs - realiza concertos

no Brasil e exterior desde 2004
- está sendo considerada pela
crítica europeia e brasileira
como revelação moderna da
MPB. Marcos'Archetti baixista,
arranjador, compositor e idea
lizador da Banda Hermética e

Kaymanta Kaymann, dois gru-

DIVULGAÇÃO

de Guarulhos. Sucessos como

"Pelados em Santos", "Vira-Vira',
"Sábado de Sol" e "Sabao Cra-Crá"
serão para sempre relembrados
com saudades até por quem não

gosta do estilo, que variava do hea
vymetal ao sertanejo, mas sempre
mantendo o tom brincalhão.

SETS DI argentino Ricky Ryan tem gran e

variedade de estilos e extensa formação musical

Sexta
• Rouse Music com Cônra BZB Getelina, na Lico Bar .

• Pop/rock/MPB com Camaleão Robô, no Sacramentum
• Sertanejo de Fernando Lima & banda, na Upper F100r
• Pago.de com Apogeu e Timbrown, na Moving Up
• MPB & improviso com Enéias Raasch, Jean Boca
e I;tubens Franco, no Espaço do Oca

Ir Mais eventos hoje na págbla do Cilbana e Coluna do

Moa. e ilP\alIhã na.páf,Jina Plural e'Coluna doMoa!
"/

..

I '1

pos importantíssimos na linha
instrumental da Argentina, os

dois com CDs gravados e turnês
realizadas. Archetti já dividiu
concertos com grandes músi
cos como Hugo Fatorusso, Lílía
na Herrera, Veronica Condomí,
Hermeto Pascoal entre outros.

Após as apresentações em

Santa Catarina a dupla segue
para Europa em uma turnê de
duas semanas. Saibamais sobre
os músicos em www.anapaula
dasilva.com e www.myspace.
comiarchettimarcos. Sobre o

show ligue: 3275-7800.

ProgTamação
Diversidade de sons

ARQUIVO ANA PAULA DA SILVA

Fim de semana com atrações musicais para todos os gostos na região

Depois de mais de uma de- .

zena de shows naArgentina em
janeiro e fevereiro, a cantora

Ana Paula da Silva aparta em

Jaraguá do Sul, para apresentar
seu show IISob o mesmo céu",
neste sábado, às 21h, no Teatro
do Sesc. E ela não vem sozinha,
vem alicerçada pelo baixista

argentino Marcos Archetti. O

show é inspirado na riqueza e se

melhança de origem "que mes

clam a música dos dois países
unindo a cultura e valorizando
o folclore e- a arte de cada país.
Assim sentimos que estamos

Ilna Paula da Silva e Marcos Ilrchetti

fazem show em laraguá antes de turnê europeia

Nesta sexta feira a banda Pigsty, da Re

pública Tcheca, promete fazer o Curupira
RockClub tremer. APigsty surgiu em 1998 e

está divulgando seu recente álbum "Planet
of the Pigs". Na sua discografiamais dois ál
buns, IIThe universe ofPig", "Monkey e Pigs
are Back", além, de inúmeros EPs e Splits. É
uma das bandasmais importantes da Cena
Grind/Death da República Tcheca. Em sua

primeira turnê pelo Brasil, o lendário Curu-

GrindjDeatb noCurupira
pira foi escolhido para abrigar este evento

exclusivo. Ainda compõe o cast da noite as

bandas Terrorgasmo, Antichrist Holligans e
a já consagrada Flash Grinder que traz de
volta sua formação original. As portas esta
rão abertas a partir das 20h e os shows co

meçam às 22h, os ingressos são limitados

apenas no local a R$ 15. Paramais informa

ções ligue 8426-3211. Conheça a banda em
www.pigsty.biz.

Música eletrônica na Patuá
O DJ argentino Ricky Ryan

é a atração neste sábado na Pa
tuá Music. Pela primeira vez na
cidades ele carrega uma grande
lista de qualidades: está entre

os maiores DJs e produtores
da atualidade; entre os dez DJs
que mais tocaram no Warung;
seu talento é reconhecido por
seus mentores, ninguém me

nos que Sasha e John Digwccd:
seu talento ficou ainda mais
evidente quando ele realizou
um set com três horas de du

ração através de uma rádio
on-line, reunindo mais de mil

pessoas' oonéctadas enh! todo

mundo e muito mais.
Há mais de seis anos na es

trada e com um currículo con

ceituado, Ryan já tocou ao lado
de grandes destaques da músi
ca eletrônica, inclusive com o

top mundial Hernán Cattáneo,
Moby, John Digweed, Groove
Armada e Sander Kleinenberg.
Conhecido pela qualidade de
suas produções no progressi
ve house e por não deixar nin

guém parado enquanto está no
comando da pista.

Assim como vários DJs de

sucesso, Ryan tem uma gran
de variedade de estilos em

seus sets: funky, disco, electro,
breaks, techno e house. Sua
base musical conta com estu

dos iniciados quando ainda
era criança, dedicando-se ao

piano, a guitarra e aos vocais.
Além disso, o artista tem na

bagagem três anos de pesquisa.
em jazz e música contempo
rânea. Completam o line up,
os DJs Dan Mueller e Marco
Tomelin. Reservas pelos fones
3054-0800 ou 9973-3866.

Ingressos: quiosque Água
de Cheiro (shopping), Postos
Mime (matriz e Reinaldo). Con
tato:�.p�.tuamusic.com.bc
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Previsão do Tempo

SãQ Miguel
do Oeste
....
18° 30° Joaçaba

....
16° 29°Chapecó

....
17° 28°

Tempo instável
A frente fria se desloca para
o oceano, mas ainda deixa
o céu com predomínio
de nuvens e chuva nas

regiões do Planalto Norte
e Litoral Norte. Nas regiões
do Extremo Oeste, Oeste
eMeio Oeste, chuva
melhorando no decorrer
do dia. Nas demais regiões,
mais nuvens e chuva
isolada. Ocorrência de

descargas elétricas isoladas.
Temperatura em declínio.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Sul 7km/h Vento favorável
• 12h Vento favorável Sudeste 11 km/h em dois horários

• 15h Vento favorável Sudeste 12km/h 80%
• 18h Vento favorável Leste 11 km/h de possibilidade

de chuva.

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

:mor

.Empregada Folgada
A patroa dá explicações para a empregada:
- Maria, nós tomamos café às seis e meia damanhã, todos os dias!
- Tudo bem, patroa ... Mas não precisa me chamar, não ...
Eu só tomo café mais tarde!

o
lca
C>
=
-

O
cn

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.

JoinVille
....
22° 27°

Jaraguá do S
....
19° 28°

AMANHÃ
MíN: 18°C
MÁX: 25°C

Rio d Sul
. ...
18°28°

"81 enau

. ...
20028°

Mês de /_��__
março ainda
abafado use
roupas leves

DOMINGO
MíN: 18°C
MÁX: 26°C

Florianópolis
••
20° 29° SEGUNDA

MíN: 18°C
MÁX: 26°C

- _,

São Francisco do Sul
• Preamar
• 6h45: O,5m
• 11 h02: 1 ,2m
• Baixamar
• 18h49: O,3m

Florianópolis
• Preamar
• 5h17:0,5m
• 13h43: O,6m
• Baixamar
• 8h49: O,8m
• 17h21: O,3m

Imbituba
• Preamar
• Oh13: O,5m
• 12h02: O,3m
• Baixamar
• 9h51: O,3m
• 16h32: O,2m

zícíúma
....
18° 29° CHEIA 8/3

Tábua
das marés Itaja;

.

• Preamar
• 5h16: O,5m
• 12h57: O,6m
• Baixamar
• 8h31: O,7m
• 17h16: O,3m

. MINGUANTE 15/3

NOVA 22/3

CRESCENTE 30/3

Palavras Cruzadas
,

' " I

. passoterf7!pO . A. Recreativa a prímeiro revista de paLavras ÇI-uzadas do Brasil

1 3 -4 7HORIZONTAIS
1. Animal marinho gelallOO50 e transparente / As

.

jnjcialG da .a norfe..americam GoId_1 de
*GhOJf'

2. A ferma p ooa do plural /Wfe demovimentos
que permitem um deslocamento na água

3. Navegar a pouca� do litOral
4. (Ag,) Oesumanol sanguinolento, cruel
I, Área de Pr.ervaç� Ambiental/Estado do que
"jo sofreu "ações

I. Patrulha de acompanhamento
7. F'arnoso canal de variedades da TV paga / SufIXO

utilzado na internet para deJignat empresa sem

fim lueralWo. e fá) governamentais
•• Manco
... Uma companhia aérea naejonaJ / Passado por

QWo
10. AqueJe que� pofvotação
11. ""'§ado� gr�omano que pr.idla 10

â§art. e• cjjn(1a§
12. At'" IftI', ., alfabeto grego / Doençar. J1

pr�
1'.. OW•• o no _ ,jmj� / /4§ injcjaj§ do mo,

12

�iM3� ....1 v. vem campeão· 13
�,

2 II
II

II
fi

II II
II II

II II
II

II
.

II
II

II

vamc�s
1,PM�. e�JT(mWo, �tOOfO
2. N� Jó9ioo / (fig,' Grande quanadade / ADr�a·

wra (IM P«fUtJ.) do féme" .

,.. Ato•�O§tar (peça de madmra, mármore
wpeldra)

4..���J�jMMo
I,P._o�,o�
...At��"r_mmlÍcaç6H / Contra",
..�

.

1..��aIimaOO da d�ada .10
'o' A§��� e produtor nort§.ramet1... \

e�oO.., �1001 ...1900) / Immdado/" §fmbolo
�g,I�miioo•mMdjJ�o

.. (P��) ,�OO qw�m,,� v�em / Cm:
w�� t!llmadH�a a1�('

52 PÁGINAS DrDIVERSÃO E CULTURA

PASSATEMPOS DIFERENCIADOS

POR APENAS $ 90
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Hoje a noite
vai ser boa.
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Elijane. Jung

Retratos da vida
...-

T Jôu falar por que o caso não aconteceu por aqui, na região.
V Como existem pessoas loucas, hein! Uma amiga sofreu
um assédio on-line, via redes sociais, da ex-namorada do
seu bofe. Foram comentários sem noção, ofensas gratuitas,
baixarias, provocações através de postagens defotos antigas
com o ex... Sobrou até para a família do cara. Eminha amiga,
pensando o que a dita cuja esperava conseguir com aquilo
tudo. Sim, por que, que homem pensaria IIUau! Quemulher
é essa?Barraqueira, maluca, escandalosa ... Tudo o que eu

sempre quis!"? O que a desvairada ganhou ou perdeu com
isso? Ganhou a certeza de aquele homem ela jamais terá
novamente. E só perdeu tempo!Não é?

Pergunta quem quer
Alguém pode responder (no email que está no topo da página)
a dúvida da Danusa? "Hámais de um ano que faço drenagem
linfática e não percebo diferença nas minhas medidas.

-

A técnica realmente funciona?"

universotpm@ocorreiodopovo.com.br

n sh·
Saias e vestidos bem

compridos, cobrindo
totalmente os pés. Amoda
tem sido vista nas semanas
demoda e enfeitando estrelas
nacionais e internacionais.

Fora a beleza das peças, que eu

já havia falado aqui (não estou
gagá), o flash fica por conta do
conforto e da liberdade que o

longo permite. Quem não curte

uma saia leve e esvoaçante,
nesse calorão, sem o risco de
mostrar demais? Bem flash, né?

Dica Amaléras
Tem mais unha encantada lá
no blog amaleras.blogspot.
com. Claro, tá sempre cheio
de novidade por lá! Dessa vez,
tem uma nail arte chamada

splatternails, que a Tamy
experimentou fazer. Não me
pareceu complicado, mas, nas
palavras da própria blogueira,
a sujeirada e a lambança são

grande. Mas o resultado ficou
bem fofo. Vale a pena!

Responde
quem sabe:

Quero fazer preenchimento nas linhas de

expressão do rosto. Existem contra

indicações para o botox?" (Marlene)
Desde que o procedimento seja realizado
por um profissional capacitado, as únicas
contra-indicações dizem respeito à alergia,
à inflamação ou infecção no local da
aplicação e à gravidez e amamentação.
É importante ressaltar ainda que não há

qualquer possibilidade de perder a expressão
facial, quando o tratamento for realizado em

clínica e por profissional da área. (Dr.Adalgir
D'Alessandro em www2.uol.com.br)

"

E a·treva
Rosto abatido, com sinais de

cansaço e olheiras profundas.
Eu entendo que isso vem de
muito trabalho, preocupações
e noites mal dormidas. Mas dá

para dar uma disfarçadinha
com os recursos demaquiagem
que temos hoje em dia. Não

precisa perder horas em frente
ao espelho, basta um corretivo,
uma base e um blush para
mudar totalmente.
Carinha cansada é treva!

Coisas da net
(Via Facebook)

Qual a melhor>maneira de dormir?

Conselheiro amoeeso
Conselheiro, tenho um ex-namorado que
rastejou atrás demim pormuito tempo. Hoje sei

que ele foi o homem da minha vida. Devo correr

atrás, depois de quase dois anos de rompimento?
Ele tá solteiro ... (Sandra G.)

Se ele rastejou tanto tempo atrás de você porque
não ficou com ele antes? Será que não está

passando por ummomento de carência e está

vendo nele um porto seguro? Mas se realmente
tem certeza que é amor de verdade vai atrás e

recupera o tempo perdido. Um bom papo para
esclarecer o passado é sempre ·bem: vindo; .. , .

,

, ,

Não
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Fone 473022.1422

Agende
1\ Topróximo dia 20 demarço, .

1 \' noParqueMunicipalJorge
Hardt, em Ribeirão das Pedras, '

na cidade de Inda ia I, vai rolar i

a 420 FIMI e a 110 Expo Feira
de Inda ia I, considerado um dos
maiores eventos do Médio Vale
do Itajaí. Na extensa lista das

festividades, que vai até dia 25,
está garantida a presença do
cantorMichel Teló. O meu ami

go Jota Sacht é um' dos promo
ters do evento.

Quem será'!
Alguém pode me dizer
com quem é que a querida
Paula Rosa está tendo

papos "sigilosos" e trocas
de "Whatsápp" durante a

madrugada? Só não acredito

que seja alguma "miga",
pois ela andameio voadora
ultimamente. Não é, Paulinha?

Conheça o
nosso novo site.

�
bell' ar�e�

$ente-se bem

ISO 9001
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MAURICIO HERMANN

Moa Gonçalves

PRESTIGIOU O casal Amawi e Emerita Jacobi,
quarta-feira, na inauguração do Giacomini Garden

MAURICIO HERMANN

INAUGURAÇÃO Da revistaNossa Naoto Otao (E), com
o casàI proprietário da Giacomini Garden,Wagner
Giacomini e Zenaide Dias, com Michel Kiyama

MAURICIO HERMANN

coNFERIRAM SoniaMarcatto, Vera Lucia
Marcatto e Carine Marcatto também conferiram a

inauguração do Giacomini Garden Center

Pensando
bem...

A gente não se cansa de dizer

que amigos de verdade são
os que estão ao nosso lado
em momentos difíceis, mas
não: amigos verdadeiros
são os que suportam a sua

felicidade. Porque em um

momento difícil qualquer
um se aproxima, mas um

inimigo jamais suportaria
a sua felicidade!

Dica de sexta-feira
Reunir a família e saborear
no Restaurante Domini, no
SuperAngeloni, o delicioso
Filé a parmegiana, O melhor

do sul do mundo.

Que haja
transformação,
e que comece

comigo.

Marilyn
Ferguson

Ele voltará
depois de um longo período
no IiDM" o meu amigo Jacson
Luiz Siega anunciou que seu

joelho está novinho em folha.

Alegria para ele e tristeza

para os "amigos" do futebol
Society, BCC e do Loks. Agora
a turma vai ter que suportar
o retorno do empresário
às quatro linhas. Cá entre

nós, inteiro o homem não

jogava nada, imagina agora
recauchutado. Minha nossa!
Beta Taranto vai ter que
carregar mais um nas costas.

Cena hilária
.,

ontem, naquele calorão,
um figura vendia
leques no calçadão da
Marechal e anunciava
assim o seu produto:
- Olha o "ventilador manual"!
Pode? Faz sentido!

moagoncalves@netuno.com.br

20 ANOS Os sócios da Proma (esquerda para
direita) Roberto Reis, Sandra Rodrigues,

Caroline Obenaus e Paulo Obenaus no coquetel
de 20 anos da empresa, ocorrido ontem nó
Pequeno Teatro. O evento contou com

o espetacular concerto da Orquestra de
Câmara da Scar, que é apoiada pela empresa

472107..3000
R. Hugo Braun, 44 - centro
www.koyroshoteLcom.br

Jamais
Tato Branco, nosso mais
querido gourmet, nega por
Deus que está no céu, não ter
nem um pingo de interesse
em enveredar pela política.
Os mais próximos estão
incentivando ultimamente.

Chora, Va .

co
Todo dia uma: meu irmão
Nicácio, Cacá Pavanello,
Roeder, Amarildo "Minhoca"

. e Leodomar Lopes, vascaínos
roxos, não aguentam mais
tantas gozações. liA última
é a paródia �a internet do
sucesso sertanejo Chora, Me
Liga". A capixaba Iullía Fiorese,
torcedora do Flamengo, criou ...
"Chora, meu vice". Dizem
que em dois dias, o vídeo
"bombou" e teve mais de 550
mil acessos noYouTube.

ERIC DE LIMA/DMJLGAÇÃO

l' r t,
r

II
r I' .ii: r,

.' Giava1'li lçzU's:(!ij está u mil com qs
'prepattitiuo$ 'ele inauguração das
'novas'in§taitlçõ:e,s iia sua Cvstelá&
Czq. .Acasa, 'irpartir ao 5 de março,
{vaiatender na Rua FritzJ3àrtel, ao
lado da BretekeAlimentos. ,

.• BanielRicdido Behnke, no próximo
dia 7março, às 19h,'movimenta
concorrido coquetel, noMuseu Weg,
para o lançamento do livro "Dois
Mundos& Outras Crônicas':

•A médica veterinária Daniela
Brecht estampa a capa da Revista
NossaWeekend, deste fim de semana.
Pala dos 15 anos de profissão como _

veterinária e dos cinco anos de sucesso
doAmizade Consultório Veterinário.

• Charles Lux, dia 8 de março, vai
bater perna em Cancun, paraíso
mexicano feito de praias de areia
branca e mar azul-turquesa. .

• Seja voluntário, doe sangue.

• Com essa, fui!

Seu telefone fixo de casa ou da empresa com toda a quaUdadeVivo.

Com oVivomo, você fala de graça com qualquerVivo fixo I«al, tem tarifas Ieduzidas

nas ligaç� para celulares VW€» e também economiza quando tiga do seu ceIu1aI V'IVO

paraumVwoFim_ 'lbOO.WOm� o seunfunero fim. .Aproveite..

f- •

, ,

Agenda
de tontatos

!
Identificador !

de chamadas :
- ...._. -_.. ...)

• I
I.
I

Traga seu número fixo para aVivo e economize.
Envia e 1\recebeSMS .

j

Caixa postal t
" .""". � .. ",.' •. ...,.;J

Bateu a sede'!
Peça socorro para os amigos
AndréaGimenez e Kléber Rangel
da empresaÁguas Jaraguá. O
casal está fazendo sucesso com

águas damelhor qualidade.

FIXO, I
I

I
Número e 1
tarifa de fixo !

,

_.,,�,�_ _ .. .,J

Promoção válida ate 31/03/2012. Pan:elamento em Ih válido para )!dgamento com cartãe de crédito {paR Cielo. mnmcioudo à parce«a mÍlili!llla de R$ 5.00}.lPre(rm -lIl$ 9.!!BIJ)/lIlllês riiidB.c fâllill 'I» pIlaBno&0 .fim 60 quando contratado em.

conjunto com um plano Vivo Pôs. e a� de R.$ 19,90 para quem ameia não é cliente Vin. Para particif:U�u: desta prOllmloção. é necessário adqu,úir U!I1 dos aparellBmsWiw fim rimlan� a Wllll_ ptmM 'li1ll1!lJ Fixo. A ut:ilíz.c1ção acima dos
volumes de cada pacote de serviço escolhido implicará Da cobrança de tarifa excedente ao plano contIatádo. Ofertámjeita ii antãlise de crétlifo e pea:mmanêlmaa mmÚllD:ÜJlmla de 12.l1l114!$E!S (amfmmmec� ambatuais). Você pode adquiriJr até

.

2 aparelhos Vivo fixo por CPF. Esta oferta não e vãlida para aquislção de planos compa:rti».rutdos ou troca de aparelllios «I!manite a vigência do oomttt.1l1blJ de jpeJrlllll4llJl!lêÓL Consnb o regon� emws imfur.mações sobre ii promoção, pLimos.
I!:erminais e ãrea de diSponibilidade do serviço em 1IVWW.viw.com.br/vivofixo.

.

�-...::...:_-..".,.._;,..�--�._.._ .. .....,........._.

mWP150
eal2xcleR$lO/JO,mâ

Leitor fiel,
o leitor fiel de hoje é o

psicoterapeuta holístico
Anderson Ranch. Ele é outro
camarada que acompanha a

coluna todos os dias. Valeu!

Aparelho parcelado em 12](, com juros de 2,92% a.a, Pre<o àvista: RS 109,,00..- -

Apartir
de

,.

. Conexão como DeDhUllla outra.
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Crônica

Um dos homensmais

importantes de todos os níveis...Charles Zimmermann,
escritor

Hoje não escrevo sobre o alcorão, nem
dos judeus, nem dos indianos que

defecam no meio das ruas, nem dos "estra
nhos" motoristas da nossa cidade. Escrevo
sobre o artista que carrego sempre comigo
em pelo menos duzentas, das "cerca demil"
composições suas. É o artista que mais ouço
enquanto estou no chuveiro, na noite num
ônibus, ou caminhando numa praia ou até
mesmo tentando escrever algo.
Existem artistas que fazem sucesso. E existem
artistas que são influentes. Um artista influen
te é como um farol apontando o caminho para
a geração seguinte no meio de uma tempes
tade: Eis uma boa opção para Bob Dylan,
um dosmais influentes artistas do último
século, seja namúsica, seja dos pensadores
da literatura. Nascido Roberto Zimmerman,
o artista adotou o nome com o qual se tomou
célebre em homenagem ao poeta inglês Dylan
Thomas. oassisti no Rio de Janeiro em 1998,
abrindo o concerto dos Rolling Stones, Esse su
jeitomagrinho, franzino, de voz fanha, gaita de
boca e guitarra, tenso, quase trêmulo, que o faz

passar por antipático, quase sempre todo de

preto, é ummito em carne e osso. Dylan nunca

Cinema ,
,�,' t:=

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Anjos da Noite 4 - Leg. - 14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21 h30 - 16 anos

• Cine Breithaupt 2
,

• Motoqueiro Fantasma 2 - Leg. - 14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20 - 12
anos

• Cine Breithaupt 3
• Cada um tem a gemea que merece - Leg. - 13h50, 15h40, 17h30 - 1
anos

• Os Descendentes - Leg. - 19h20 21 h30

Novelas

foi um sucessomassivo. Emmais de quarenta
anos de carreira, vendeu cerca de 25milhões
de discos (só para efeito de comparação: os
Beatles, que só existiram durante menos de
dez anos, venderammais de 600milhões de

discos). Dylannunca teve umamúsica no pri
meiro lugar das paradas nos Estados Unidos e

em raríssimos anos emplacou algum sucesso

entre os 50 primeiros da lista dasmúsicas
mais executadas naquele país. Entretanto, ,en
tre os expoentes da categoria "artistas influen-

bandas, inclusive brasileiros. Zé Ramalho, o
nosso Bob Dylan do agreste, que o diga.
Ao mesmo tempo fantasmagórico (é uma
espécie de "espírito que anda" do rock) e
vigorosamente vivo, Dylan carrega consigo,
para lá e para cá, mundo afora, o testemu
nho de uma vertiginosa transformação
social, cultural, política e estética. Sempre foi
um questionador do "sistema". Nascido num
estado americano interiorano, numa região
de minas de ferro, mudou-se para Nova
Iorque em busca de oportunidades. Passou
os primeiros anos "passando o chapéu" em
bares e cabarés para tocar umas músicas, e
sobrevivendo das moedas que ganhava. .

Dylan continuamobilizando grandes esforços
de compreensão. Sua autobiografia sób o títu
lo: "Crônicas" - é imperdível, conta curiosos
episódios, do tempo em que ser "marginal"
numa sociedade era mesmo para valer. Outra
.obra incontornável para quem quer saber

quem é o artista, é o DVD "No Direction
Home", deMartin Scorsese. Essamesma obra
saiu recentemente em livro no Brasil. Bob

Dylan: ele ajudou amudar omundo. E em
abril se apresentará no nosso país.

Entretanto, entre os expoentes da
categoria "artistas inOuentes",

80b Dylan é soberano.

tes", Bob Dylan é soberano. Dizem que não
haveria os Rolling Stones sem este, que, aliás,
é o nome de uma de suas músicas. Não ha
veria grandes grupos de pop contemporâneo
sem esse homem, o Radiohead (que quase
sempre ganha todos os prêmios de música),
por exemplo. É incrível a quantidade de suas
músicas regravadas por, outros cantores e

AOUELE BEQO - Globo
Grace Kelly revela a Maruschka que o documento que comprova que o Co

vil do Bagre é de Iara está em Paris. Eveva convida as costureiras para uma

reunião em sua casa com Raíssa e Agenor. Claudia se surpreende quando Ivone
lhe conta sobre os elogios de Rubinho ao seu trabalho. Diva vê Deusa entregar
um cheque-a Eveva. Vicente diz a Juliana que ela pode visitá-lo quando quiser.
Damiana reclama com Felizardo por ser obrigada a se casar. Odessa descobre

que Marisol será a estilista da coleção de Raíssa e Agenor.

A VIDA DA GENTE· Globo
Último capítulo. Resumo não divulgado pela emissora.

FINA ESTAMPA - G,lobo
Enzo ajuda Pereirinha a se arrumar. Danielle decide ir à casa de Celina

para ver Pedro Jorge, mas é surpreendida por um paparazzo ao sair de seu

prédio. Beatriz procura emprego. Crô e Marilda vão para o casamento de Amá
lia. Ferdinand se apavora ao ver que a porta da sauna está trancada. Teodora
anuncia na igreja que está grávida de Quinzé. O advogado de Celina a repreen
de por não acatar a decisão do juiz, Tereza Cristina destranca o baú onde estão
os ratos e Ferdinand se desespera. Zuleika fala para o padre que tem algo a

dizer para impedir o casamento de Rafael e Amália.

VIDAS EM JOGO - Record
Welligton entrega sua camisa. Ele olha para a pedra de crack, em dúvi

da, até que decide utilizar a droga. Welligton sente grande euforia e começa a

ter alucinações. Ele corre pela rua, trombando com algumas pessoas. Alguns
viciados partem para cima do jogador, que acaba caindo no chão. A mulher

que ofereceu a primeira pedra se aproxima balançando um cano e o grupo se

dispersa. Welligton pede mais droga. Preocupado com o filho adotivo, Carlos
decide sair para tentar encontrá-lo. Marizete coloca um estimulante sexual no
suco de José para acabar com a greve de sexo do companheiro.

I

(
1

CORllÇÕES FERIDOS· SBT
Regina diz para Amanda tentar provar sua inocência a Eduardo. Amanda

afirma a Regina que Aline a odeia. Regina aconselha Amanda a ficar atenta
em seus próximos passos. Eduardo procura por Amanda no vilarejo. Regina
diz para Amanda descobrir se Edúardo a ama ou só quer vingança. Aline se

faz de vítima a Vera e fala que pensa na possibilidade de desistir de Vitor por
estar vivendo uma grande humilhação. Vera diz para a sobrinha ter paciência.
Eduardo vai buscar Amanda na casa de Regina. Eduardo pergunta a Amanda
sobre o que ela conversa tanto com Regina.
* o I'esumo dos capítulos é de I'esponsabilidade 'das emissol'as.

Clique animal

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

Dois tllhotes foram encontrados em Guaramirim, uma fêmea (na
gTama) e um macho. São mansos, brincalhões e estão vermüugados.
Os dois têni seis meses e precisam urgente de um lar. Para adotá-los
fale com Marister pelo 9147·9130 ou maristercc@yahoo.com.br.

Aniversariantes
Guilherme A. da Costa Muriel da S. Siqueira

Pedro H. Toi�
Pedro P. da Silva
Renato M. de Souza

Rodrigo Grabowsky
Rogério Borchardt
Ruth Engelmann
Samuel Fodi

2/3
Adelina Vinzeski Hannelore S. Da Silva

Ademir Cioattó IIdemar Maske

Alexandre Boos João V. Berns

Amanda N. Emendoerfer Jonah M. de Jesus

Ana M. Marangoni Jorge M. Demarchi

Dalva Demathe Josiane M. Busarelo
Daniel J. Alves Luciana Saade

Diego Kern Luiz R. Natali

Eduardo F. Bortolini Maisa R. de Moraes

Gabrielly:�}ZW&lihski 11 r, H 1 t lllWlJJàaiNllIlfi1Wrij HH qiHltiUiH

Zenaide Curcio

o,

Horóscopo

T ÁRIES
No seu emprego, fique distante
de conflitos. Espere uma boa
convivência com as pessoas da
famma. Se já vive um romance,
tente dar mais valor ao par: Caso

esteja em busca de alguém,
demonstre as suas intenções.

�
TOURO

Separe os assuntos profissionais
das questões amorosas e de
seu contatos com amigos. Se
não fizer isso, poderá criar mal-
entendidos. No romance, fique
perto da sua cara-metade para
acabar com incertezas.

··II GÊMEOS
Hoje é um dia para pensar no

que já conquistou e fazer novos

planos. Assim, você se distanciará
da tensão do dia a dia e enxergará
novas oportunidades profissionais.
No campo afetivo, a troca de
confidências estará favorecida

�
CÂNCER
Bom dia para entrevista de

emprego ou para mostrar ideias
no trabalho. Valerá a pena mudar
o visual, seu jeito de vestir e até o

cabelo. A dois, um dia de troca de

gentilezas. Se estiver SÓ, espante a
timidez e se exponha sem medo.

ó2
LEÃo
Terá vantagem no emprego se
souber expor ideias. Dia indicado

para fazer uma viagem ou conhecer
um lugar novo. No romance, evite
competição ou poderá criar atritos.
Demonstre seu amor para alegrar o
convívio com o par.

fi} VIRGEM
Cuidado com intrigas! Reflita sobre
o que ouve para não se envolver
em fofocas. Chegou a hora de
selecionarmelhor suas amizades.

_' ., .

No amor, bom momento para fazer
" ,.' planos, Sé Pr.ocura um par, agite

sua vida social.

fi UBRA
Bom dia para novas experiências
profissionais, poderá até mesmo

mudar de ramo de atuação. Fique
perto dos seus familiares e tente
se interessar mais pelos assuntos
deles. Resolva suas pendências
na vida a dois.

ESCORPIÃO
Seja uma pessoa prática e eficiente
no serviço. Ótimo dia para aprender
coisas novas. Na paixão, curta o

clima de felicidade, mas cuidado
com o ciúme. Caso esteja a fim de
conhecer alguém, deixe a timidez
de lado e tente se divertir:

SAGITÁRIO
Poderá enfrentar alguns desafios
na carreira. Em casa, o clima
será de felicidade. Se for possível, �

dedique-se a um hobby. Se você
vive um relacionamento estável,
espere um clima de harmonia.
Está só? Saia com amigos.

V\_ CAPRiCÓRNIO

"P Bom dia para lidar com o público.
No contato com a cara-metade,
demonstre carinho. Na paquera,
aproxime-se de quem
pretende conquistar.

�AQUÁRIO
� Adotar uma atitude firme será

importante nas atividades ao longo
do dia Tenha paciência com os

colegas de trabalho. Aproxime-se
de sua alma gêmea. Na conquista,
já é hora de tomar a iniciativa.

PEIXES

tf Cuide das suas finanças para
evitar surpresas futuras.
Saia para se divertir com os

amigos. É um dia para aparar
,I t ! t , I I 1 I arestas 13Gnlsua cara-metade,
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Aten.ção galera d� bandas, artistas solo, poetas t

grupos de dança, grupos de teatro. Já �o
abertas e vão aw dia 31 d� março, 8$ inscrições
para mais um Palco, Uvre, ooiçro 2012. A Scar
vem deocJe 2007 dando� oportunrd� pa.1'fl
artísl'a$ de J��guá e �ião. fos apr�ç�
� no período dEll abril li} novembro d�
2012. e oonsadonaJ� iniciativa da Sca� 00 oor

QPOrtUnida� ª quafqu�r al'1Wta da músiea, teatro
� dançaoo sea�mr para� público e o mais

legal da histOOa é� vt;X';ê poderá ver todos 00
� de graça. Paro partidpar do proj�tº ,
pr�$O se insctlNfM na �taria do Centro
r. 'ltu I A.. .

.

-

,.

-. •.
� ,ra.FVbª�saom����
00 MUerlO teatro da &.ar: Mais ínform�
pelo f()f')e 327&-2477 {.)U�iI scar@sçar.artbr:

o EspaÇQ do Oca re�lmente em:á virando um

reduto cul1u� muJtiuso. Para surpresa de tOdos
e para deleite de mt.dtos( acontece bo.ie o show
MPB & Improviso, que � Enéas RaaschJ
úean BOca fi Rubens Franco dMdindo o palco e
man� desde Bachianas atê Lenine, É
�al essa abertura que o Espaço do Oca
�e' e provando que tem espaço �
todos 05 90Jt0$, traz um trio de MPB. A galeta
do roei< que lá adotou e Espaço corno sua casa,
�m certeza írá aeoIher múSÍCOI que tocam
outro gênero, com muito respeito, pois é assim

que e&SêI galera, que é totalmente da � igfit.
EfJtão agendem; prestigiem porque o

�foé de afta quardade.

��
�lio � sita kxal que� a cultura
musicai alternatlYi de Jnguá' e � vai

� qua1JQ anos em maio e esta�
1Jf'T'Ii super..nlper festa para brindar seus�
e ()j J1mpatizan. do bom e velho rock'n'roll O
oorulho "aí ro1er no tradicional reduto do r6d<, o
C.urvpít.a ReO: Oub Em breve mais in�
SQbre as� que vão tocar: O dia? 12 de maio.

'�eegYa�.
Vida fonga ao REGJAO ROCK

1IScl;:) omesmo Céu", é o�aynAna PaJadi SiJva
(Brad) e MarcosArchetti�� 0.5cb§ tcawn�

��e�,����
� &se� impeJdveI R.l1a 00 dia 3 demarço 2012, a
partirdas 2Ch IVJ teatro do 5ee'c.

-

Rod(ri#ro1l.. f\Io �� tsmo��� (j �
� do'que�,�a�.rir��

�1ooJ, ao�� o;,m ditâito a���!
�cern�eau1toll�/�O��
'formadopor���,�e�/�
110""+",,,' RI .ítai"ell 'I"':.., . ...",6"., 4.1"" �_.k,.,. .'

nQ!V na �_'� e�,�� na �i1.O � �§" �

Jvano no�I�e�, S!xp� 2OJ4,�� iI.ltfII"i)

*'�;a.banda�par���
d9â'�"/��ím�
c.orn·ftUto lAd·�f�,�, PMi<�.�
a�de��doJ�9I(lA��dá�
�� t;Q"n os "1.adoJ 8",. Com�� 150�
reaJir.adoJ em SantaCa� ít�1����
dia� Para quem atnda não .� o 'SOm) �

qu��ense, é sé dar�� hoje il roit� 00

�Pt"tb que a ge.rrt�� a �da �,�..

feira. OJem quj� �js 1nformaçOOs QU �as $Ç�;

V\t'VWV,�jaragua.çOfD.br.

-

���O����G
��o�ar����
�cm��S!ltlj�.·�
�na����e.�
� A) 0I.lJ0 .. �� ��L
��e��_
��.�.��
o����. 'i'Y�e' _�iJ;,
o'arcpt����fl
�AtJ_��,a�,�
,.�� •.����
�·��.r�.o.�
��MJil�··doIYlI��,_
���. � � �Uli!lI ,.
��. Be#,� �� �3 �

,� .. k��·���,4�
��(#���1��
�.I:��·AJ�·�
�4t����
������
��m�����
e�nW���dQl�dia.

'

. ( AGENDA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



INFORME PUBLICITÁRIO 1141 SEXTA-FEIRA,2 DE MARÇO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

SUCESSOEMJ

Àpedido do público, Circo Maximus traz para Jaraguá do Sulmais uma vez, a dupla de palhaçosmais famosa do País

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Carradore

/\ dupla de palhaços Patati
rlPatatá está de volta em Ia
raguá. O sucesso das sete apre-

I

sentações realizadas na semana
passada no Circo Maximus foi
tanto que os palhaços voltam a

ser a atração principal neste fim
de semana. Quem viu e quer re

petir a dose ou quem não con

seguiu assistir ao espetáculo,
não pode perder essa chance.
São mais sete apresentações de
Patati Patatá hoje, sábado e do

mingo, na Avenida Waldemar

Grubba, próximo aMarisol.
No fim de semana passado,

filas quilométricas eram for
madas em frente ao Circo Ma

ximus, em busca de ingressos.
Tanto que nem todos conse-

guiram assistir ao espetácu
lo. Mais de sete mil pessoas
participaram da apresenta
ção dos palhaços e a expec
tativa para os próximos três

dias, é repetir o sucesso.

História de sucesso
O Patati Patatá, conhe

cidos como a dupla mais

amada do Brasil, iniciou sua

primeira grande turnê nacio
nal em 2010. Além da turnê
"Patatí Patatá, um Shaw de

Alegria", os palhaços também
visitaram outras cidades com

espetáculos diversos e atra

íram mais de um milhão de

espectadores que cantaram,
dançaram e se divertiram
com os sucessos da dupla.

Em abril do ano passado, a
dupla lançou uma linha exclu-

siva de brinquedos, inicial
mente licenciada pela empre
sa Multbririk. Menos de um

ano após o lançamento, os bo
necos Patati Patatá tornaram

-se campeões de vendas e hoje
são os mais vendidos do País.

.

O sucesso foi tanto que houve
uma grande demanda de em

presas interessadas no licen
ciamento da marca, e a cada

produto lançado, mais um su

cesso de vendas.

Amarca Patati Patatá

Atualmente, a marca Patati
Patatá é licenciada por 33 em

'presas e possui 276 produtos no
mercado, desde álbum de figu
rinhas' ovos de Páscoa, confec
ção, mochilas, material escolar,
linha de enfeites para festas,
brinquedos, entre outros.

Por trás de todo este suces

so, está Rinaldi, empresário,
comunicador e criador da du

pla Patati Patatá que trabalhou
durante os últimos 25 anos re
alizando um fantástico corpo
a corpo, conquistando cada
fã. Hoje, a Rinaldi Produções,
detentora da marca Patati Pa

tatá, está presente em todos os

estados brasileiros.

Música e diversão
O primeiro CD da dupla foi

lançado em 1997. Desde então,
os palhaços reúnem mais 11

CDs, sete DVDs e duas coleções
com 100 músicas cada uma. No

total, são mais de cinco milhões
de produtos vendidos. Com todo
esse sucesso, a dupla passou a

ser referência para as novas gera-

ções de palhaços. Este fenôme
no também se repetiu na venda
convencional de DVDs. O últi
mo lançamento pela gravadora
Som Livre, o Box "Brincando
com Patati Patatá", com quatro
Dvds, rendeu à dupla, no final
do ano passado, o disco de dia
mante e atingiu a marca de 250
mil cópias vendidas.

Programa
Em reconhecimento ao su

cesso alcançado, a dupla Patati
Patatá foi convidada para co

mandar o programa Carrossel
Animado, no SBI, apresentado
toda amanhã, em rede nacional.
O programa leva os grandes su

cessos musicais da dupla, brin
cadeiras interativas com os teles

pectadores via telefone e web e

desenhos inéditos.

o último lançamento pela gravadora Som
Livre, o Box "Brincando com Patati Patatá",
com quatro Dvds, rendeu à dupla, no final do
ano passado, o disco de diamante e atingiu a

marca de 250mil cópias vendidas.

SERVIÇO
O quê: Apresentação Patati Patatá

Quando: hoje, às 20h30
sábado, às 16h, 18h e 20h30
domingo, às 16h, 18h e 20h30
Onde: Circo Maximus-Avenida

WaldemarGrubba, próximo aMarisolA dupla de palhaços Patati Patatá está de volta em Jaraguá
., ..... , .. , .. , .... , .. ,

--------------�
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Pavimentação deve
acabar em setembro

Etapa inicial prevê a colocação da tubulação
e asfaltamento de um quilômetro do trecho

JARAGUÁ DO SUL

Tita Pretti

As obras iniciais do pro
cesso de asfaltamento

da Estrada Duas Mamas, em
Schroeder, iniciaram na úl
tima semana. A estrada é um
acesso secundário à Rodovia
do Arroz, que liga o município
de Guaramirim a Joinville.

Segundo o secretárío de
Obras e Serviços Urbanos da
Prefeitura, Leonor Jacobi, a pa
vimentação visa atender a uma
das principais reivindicações

dos moradores do bairro Duas
Mamas. Ao todo, serão asfalta
dos 3.557,60 metros.

A primeira etapa das obras
inclui a colocação da tubula

ção, que deverá terminar em
120 dias. Paralelamente, será
iniciado o asfaltamento de
um trecho de um quilômetro
de extensão. Segundo Jacobi,
essa fase será adiantada para
que não haja a necessidade
do término da instalação dos
tubos em toda, a estrada, para
então iniciar o asfaltamento.

A Secretaria' de Obras e

Serviços Urbanos informou

que o prazo inicial de con

clusão da pavimentação é de
seis meses. O investimento é
de aproximadamente R$ 2,5
milhões e a empresa vence

dora da licitação, responsá
vel pelas obras, é a Conpla
Construções e Planejamento,
de.Araquari.

Jacobi considera que o as

faltamento será essencíal para,
além de beneficiar a população
schroedense no trânsito até

Joinville, possibilitar o cresci
mento da indústria da região.
"A expectativa é de que o asfal
tamento atraia outras empresas
para o bairro Duas Mamas, tra
zendo mais crescimento à cida
de", opina.

Melhorias

Mais obras previstas
No bairro Schroeder I, a

rua Rio de Janeiro, principal
acesso à .Rodovia do Arroz,
também deverá ser asfaltada.
O projeto de pavimentação
está pronto, mas aguarda re

cursos do Governo Estadual,
para que depois seja aberta
uma licitação. O projeto foi or
çado em R$ 2 milhões. .

Duas licitações foram fina
lizadas pela Prefeitura para a

pavimentação de seis ruas. A

licitação que prevê o asfalta-

mento das ruas Marechal Cas
telo Branco, 03 de Outubro e

Florianópolis foi vencida pela
Infrasul Infraestrutura e Em

preendimentos, de Joinville. A
obra tem orçamento estimado
em R$ 730 mil.

Já a pavimentação das ruas

Acre, Jorge Lacerda e Palmeiras
será realizada pela Paviplan Pa

vimentação, empresa de Jaraguá
do Sul, vencedora da licitação. A
obra tem orçamento estimado
em R$ 350mil.

, Contabilidade

MARCELE GOUCHE

INFRAESTRUTURA Pavimentação da Estrada Duas Mamas deverá facilitar o trânsito entre as cidades de Schroed�r e Joinville

Meio ambiente

Fujama investigamortandade de peixes noRio Cerro
Por volta das 13h desta

quarta- feira, moradores do
bairro Barra do Rio Cerro fi
zeram uma denúncia à Fuja
ma (Fundação Iaraguaense de
Meio Ambiente), de que .mawa

j

cerca de 400 peixes mortos no . das, mas nenhuma anorma- phani, as altas temperaturas
Ri.o Cerro, nas proximidades � lidade foi encontrada. Uma podem ter causado a mortan

da Sociedade Botafogo. Se- amostra da água foi coletada dade, além do baixo nível do

gundo o fiscal da Fujama, Luis e encaminhada para análise rio, que causa a diminuição
Carlos Stephani, as empresas química. O resultadodeve sair do nível de oxigênio. "Com a

da! localidade foram 'flscalíza-' 'em até dez dias. Segundo Ste- análise química, já poderemos

identificar se alguma empre
sa da região foi responsável",
conta o fiscal. Também foram
encontrados tilápias,' cascu- .

dos e carpas mortos próximo
à ponte BerthaWeege.
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REPúBUCAFEDERATIVADO BRASIL- ESTADODESANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim -

CHRIS'D\.INGEHIlLEWAGNER, Interventora
Rua28 deAgosto nO 1918-Telefone: (47) 3373-0404

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

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os

devedores intimados apartir da publicação deste edital a.os aceitar ou pagamo tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde
já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e

registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou
pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s)
fora daCircunscrição Geográfica daServentia ou, ainda, porqueninguém se dispôs a receber a intimação no endereço forne
cido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 28189 Sacado: ITAMAR SINDERSKI CPF: 024.630.009-45 Endereço: Estrada Poço Grande nO s/no, Poço Grande,
89270-000, Guaramirim Cedente: CRAVlLCNPJ: 85.789.782/0001-42 Número do Título: 00478202 Espécie: Duplicata deVen- .

daMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM DataVencimento: 18/02/2012
Valor: 66,50 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 29,42, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28057 Sacado: LillZANTONlOALVESDEOliVEIRAME CNPJ: 00.527.461/0001-17 Endereço:RuaAureo Nunes nO

176, ilha daFigueira, 89270-000,GuaramirimCedente: GUAlUBAMECANlCAEGUlNCHOLTDAMECNPJ: 00.903.423/0001-
11 Número do Título: 1505 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA -

AGENCIA GUARAMlRlM DataVencimento: 20/02/2012 Valor: 7.500,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução:
R$13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 27889 Sacado: ME'D\LURGlCARN IlDAME CNPJ: 11.230.809/0001-26 Endereço: Rodovia BR 280 n° 15719, Imi
grantes, 89270-000, Guaramirim Cedente: DIFUSO DISTR. PARAFUSOS EWALD IlDA CNPJ: 82.887.175/0001-27 Número
do Título: 28017 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL Data
Vencimento: 08/02/2012 Valor: 46,26 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital:
R$15,00

Protocolo: 28109 Sacado: NELSON CORREIA DE CAMPOS CPF: 762.044.729-68 Endereço: Rua Izidio Carlos Peixer
nO s/n°, ilha da Figueira, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO DO ES1l\DO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ:
92.702.067 /0001-96Número do Título: 02020180 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO
BRADESCO SA DataVencimento: 08/02/2012 Valor: 383,81 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 13,87,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 28011 Sacado:TEREZlNHAGRAFMACHADO CPF: 659.796.569-87 Endereço: SC 413, Km 5 n° 4689, Rio Branco,
89270-000, Guaramirim Cedente: CRAVlLCNPJ: 85.789.782/0001-42 Número doTítulo: 00476601 Espécie: Duplicata deVen
daMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM DataVencimento: 10/02/2012
Valor: 530,50 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$10,88, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 28108 Sacado:VITORIO CALEBI CARDOSO DEANDRADE CPF: 047.232.419-57 Endereço: RuaAnelio Nicocelli
n=s/n, Centro, 89270-000,GuaramirimCedente: DEMAXSULATACADIS'D\.IlDACNPJ: 12.863.738/0001-61Número doTítu
lo: 000497-001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimen
to: 17/02/2012 Valor: 282,60 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28187 Sacado:WILMAR BERNARDO BECKERT CPF: 447.244.979-04 Endereço: Rodovia SC-413 n° s/n, Bru
derthal, 89270-000, Guaramirim Cedente: CRAVlL CNPJ: 85.789.782/0001-42 Número do Título: 00478401 Espécie: Dupli
cata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM DataVencimento:
18/02/2012 Valor: 2.100,00 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$18,31, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Guaramirim, 2 demarço de 2012.

CHRIS'D\. INGEHIll.EWAGNER, Interventora

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá doSul/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, n° 1.400, bairro
Vila Nova, nesta cidade, requer com base no art. 18 da Lei n? 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 n° 8.121/2011,
expedido em 19/09/2011, (Licença Ambiental de Operação - LAO N° 052/2011,
conforme processo de Licenciamento FUJAMA nO 261-b, PMJS 24422/11),
assinando como responsável técnico, o engenheiro civil Adriano Antonio da

Fonseca, CREA nO 36872-9, ART nOs 4-124047-3 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.P.E. 2, área verde,
sistema viário e remanescente.
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 Rio

Branco, nO 414, sala 02, centro, Jaraguá do Sul!
SC. JARAGUA DO SUL, 15 de Fevereiro de 2012.
AOFICIALA

.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 GARCIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
requer com base no art. 18 da Lei n? 6.766/79, o REGISTRO
DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruás 1147-Lina Walz
Schwarze 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
rn", 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 "":,,.,.•

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

do Sul/SC. JARAGUA DO SUL, 16 de Fe- ",J;.��",.
vereiro de 2012. AOFICIALA �;��;:."

Informa abertura de processo seletivo

Areal Requisito Cidade Inscrições e

informações

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através do site
- www.sesc-sc.com.br no ícone Trabalhe Conosco

JARAGUÁ

DOSUL

Por meio do site até

dia 05/03/2012

PROGRAMA ESPORTIVO SOCIAL: Nível superior completo em

Educação Física (Licenciatura); Habilidade com iniciação
esportiva destinada a crianças. CH: 44h/semanais.

ATIVIDADE FISICA: Nível superior completo em Educação
Física (Bacharelado); Inscrição no CREF; Habilidade com

Natação ou Hidroginástica. CH: 44h/semanais.
ATIVIDADE FISICA: Nível superior completo em Educação
Física (Bacharelado); Inscrição no CREF; Habilidade com

Musculação. CH: 44h/semanais ..
ATIVIDADE FISICA: Nível superior completo em Educação
Física (Bacharelado); Inscrição no CREF; Habilidade com

Ginástica. CH: 44h/semanais.

INSTRUTOR DE CURSOS: Formação em Inglês ou Licenciatura
em Letras; Fluência no Idioma; Habilidade na área de ensino da

língua; Afinidade para trabalhar com diversas idades.

,

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPUBUCAFEDERATIVADO BRASIL

ES'D\DO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380

Centro - 89251-201- JARAGUADO SUL - SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

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

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

Apontamento: 202648/2012 Sacado: ANDERSON LUIZ ATANAZIO Endereço: RUA ALVIN
OITO 256 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-730Credor: PlRAMlDEAUTO PECAS IlDA - EPP
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 00811 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 350,00 -

Data parapagamento: 07/03/2012-Valor total a pagarR$418,79Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 350,00 - Juros: R$ 0,93 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 202611/2012 Sacado: ARIANA CRISTINA DE LARA ME Endereço: R CEL
PROCOPIO GOMES DE OUVEIRA 46 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-201 Credor: RO
JEMAC IMPOR'D\CAO E EXPOR'D\CAO LIMID\DA Portador: - Espécie: DMl - N" TItulo:
165722CI - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 266,99 - Datapara pagamento: 0'Z/03/2012-
Valor total a pagar R$335,29 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 266,99 - Juros: R$ 0,44
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 202739/2012 Sacado: ARIANA CRISTINA DE LARA ME Endereço: R CEL
PROCOPIO GOMES DE OliVEIRA 46 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-201 Credor: RO
JEMAC IMPOR'D\CAO E EXPOR'D\CAO LIMID\DA Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo:
165884C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 266,04 - Data parapagamento: 07/03/2012-
Valor total a pagarR$334,69 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 266,04 - Juros: R$ 0,79
Emolumentos:R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 202690/2012 Sacado: DEVALCIR ALVES PROENCA Endereço: RUA HERCI
DO FRANCISCO RAMOS 221 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-000 Credor: IMOBILIARIA
CIZESMOB ITDA Portador: - Espécie: DMl - N° TItulo: 12/2011003 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 250,00 - Data para pagamento: 07/03/2012- Valor total a pagar R$326,64
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 250,00 - Juros: R$ 0,91 Emolumentos: R$ 11,60 -

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

Apontamento: 202912/2012 Sacado: DOCE PECADO Endereço: RUA MARIA UMBEliNA
DA SILVA 680 SL 02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-490 Credor: EDITORAANACAROliNA
ITDA - ME Portador: - Espécie:DMl- N'Titulo: 11774/07 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 300,00 - Data para pagamento: 07/03/2012- Valor total a pagar R$381,33 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 300,00 - Juros: R$ 5,60 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:P$17,83
Apontamento: 202672/2012 Sacado: DUTECHROBOTICS IlDAME Endereço: AVPREFEl
TOWALDEMAR GRUBBA 500 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor: ACE SCHMER
SALELETROELETRONlCAINDUSTRIALIlD Portador: - Espécie: DMl- N'Titulo: 0109852
02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 519,83 - Data para pagamento: 07/03/2012-Valor
total a pagarR$597,11 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 519,83 - Juros: R$1,55 Emo
lumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 202922/2012 Sacado: GAIAWORK P H liMPEZA IlDAME Endereço: RUA
PROF IRMAO GERALDINO 93 SL02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: UMPA BRASIL IN
DUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO ITDA-EPP Portador: - Espécie: CH - N° Titulo: UA-
0000426 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 630,48 - Data parapagamento: 07/03/2012-
Valor total a pagar R$755,08 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 630,48 - Juros: R$ 50,43
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital; R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 202923/2012 Sacado: GAIAWORK P H liMPEZA ITDA ME Endereço: RUA
PROF IRMAO GERALDINO 93 SL02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: UMPA BRASIL IN
DUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO ITDA-EPP Portador: - Espécie: CH - N° Titulo: UA-
0000434 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 494,62 - Data para pagamento: 07/03/2012-
Valor total a pagar R$OO8,35 Descrição dos valores: Valor do título; R$ 494,62 - Juros: R$ 39,56
Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 202518/2012 Sacado: IDM SERVICOS DE WCACAO IlDA Endereço: RUA
FELIPE SCHMlDT 234 AP 502 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-060 Cre
dor: BANCO ABC BRASIL SA Portador: PERFORMANCE IND E COM ITDA Espécie: DMl
- W Titulo: 3588/2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 666,67 - Data para pagamento:
07/03/2012- Valor total a pagar R$737,19 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 666,67
- Juros: R$ 2,66 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 202896/2012 Sacado: JARAGUA CARGARGOS WGISTICA IlDA Endereço:
RUA GUSTAVO FRIEDMANN 61 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-970 Credor: RODOMlNl
TRANSPORTES E CARGAS ITDA ME Portador: - Espécie: DMl- N" Titulo: 18597 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 2.000,00 - Data parapagamento: 07/03/2012-Valor total a pagar
R$2.080, 17 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.000,00 - Juros: R$ 6,00 Emolumentos:

��-�����-�������-�����:��-���:_�-�����?:��-���-����-�-�-��������-��:_���:_--------------
Apontamento: 202692/2012 Sacado: KASA DESIGN COM. DE MOV. DEC. IlDA Endereço:
AVGETULIOVARGAS 05 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: NATALIA CRISTINA RAVA
ZI - EPP Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 1642-11002 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 633,44 - Data para pagamento: 07/03/2012-Valor total a pagar R$745,1l Descrição dos
valores: Valor do título; R$ 633,44 - Juros: R$ 2,32 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 202913/2012 Sacado: DON COMERCIO DE MATERIAIS DE Endereço: RUA
ALWlN KOCH 1559 - laraguã do Sul-SC - CEP: 89254-210 Credor: MARSCHALL INDUSTRIA

.
C I E ITDA Portador: - Espécie: DMl- WTitulo; 27310,1 - Motivo: falta de pagamentoValor: \
R$ 398,09 - Data para pagamento: 07/03/2012- Valor total a pagar R$481,21 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 398,09 - Juros: R$ 5,83 Emoluméntos: R$ 11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 19,39

Apontamento: 202914/2012 Sacado: DON COMERCIO DE MATERIAIS DE Endereço: RUA
ALWIN KOCH 1559 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254:210 Credor: MARSCHALL INDUSTRIA
C I E ITDA Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 27310.2 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 398,09 - Data para pagamento: 07/03/2012- Valor total a pagar R$479,36 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 398,09 - Juros: R$ 3,98 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ Z3,20 - Diligência: R$ 19,39

Apontamento: 202915/2012 Sacado: UON COMERCIO DE MATERIAIS DE Endereço: RUA
ALWIN KOCH 1559 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-210 Credor: MARSCHALL INDUSTRIA
C I E ITDA Portador: - Espécie: DMl - WTItulo: 27369.1 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 581,76 - Data para pagamento: 07/03/2012- Valor total a pagar R$667,38 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 581,76 - Juros: R$ 8,33 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 202916/2012 Sacado: UON COMERCIO DE MATERIAISDE Endereço: RUA
ALWIN KOCH 1559 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-210 Credor: MARSCHALL INDUSTRIA
C I E IlDA Portador: - Espécie: DMl- N°TItulo: 27369.2 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 581,76 - Data para pagamento: 07/03/2012- Valor total a pagar R$664,67 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 581,76 - Juros: R$ 5,62 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 202917/2012 Sacado: UON COMERCIO DE MATERIAIS DE Endereço: RUA
ALWIN KOCH 1559 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-210 Credor: MARSCHALL INDUSTRIA
C I E IlD{\ Portador: - Espécie: DMl- N"Titulo: 27369.3 - Motivo: faltage pagamentoValor:
R$ 581,76 - Data para pagamento: 07/03/2012- Valor total a pagar R$661,95 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 581,76 - Juros: R$ 2,90 Emolumentos:R$1l,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 202918/2012 Sacado: DON COMERCIO DE MATERIAIS DE Endereço: RUA
ALWIN KOCH 1559 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-210 Credor: MARSCHALLINDUSTRIA
C I E ITDA Portador: - Espécie: DMl-WTitulo: 27112.1 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 922,79 - Data para pagamento: 07/03/2012-Valor total a pagar R$1.015,45 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 922,79 - Juros: R$15,37 Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edi
tal: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 19,39

Apontamento: 202919/2012 Sacado: DON COMERCIO DE MATERIAIS DE Endereço: RUA
ALWIN KOCH 1559 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-210 Credor: MARSCHALLINDUSTRIA
C I E ITDA Portador: - Espécie: DMl - N°Titulo: 27112.2 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 922,81 - Data para pagamento: 07/03/2012-Valor total a pagar R$1.01L17 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 922,81- Juros: R$ ll,07 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edi
tal: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 19,39

Apontamento: 202920/2012 Sacado: DON COMERCIO DE MATERIAIS DE Endereço: RUA
ALWINKOCH 1559 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-210 Credor: MARSCHALL INDUSTRIA
C I E ITDA Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 27112.3 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 922,81 - Data para pagamento: 07/03/2012- Valor total a pagar R$1.006,86Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 922,81 - Juros: R$ 6,76 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 202519/2012 Sacado: MAIKunzRIBEIRO Endereço: RUA CARLOS EGGERT
171- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-330Credor: CENTRO FORMCOND LES IlDAEPP Por
tador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 29469 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 288,50 - Data

para pagamento: 07/03/2012- Valor total a pagar R$366,32 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 288,50 - Juros: R$ 3,65 Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital; R$ 23,10 Condu
ção: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 202897/2012 Sacado: MAIKunzRIBEIRO Endereço: RUACARLOS.EGGERT
171 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-330 Credor: VICENZI FABRICA DE SEMl-REBOQUES
E ME'D\LURGlCA Portador: VICENZI FABRICA DE SEMl-REBOQUES E ME'D\LURGICA
Espécie: DMl- N° Titulo: 157-8/8 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 664,00 - Data para
pagamento: 07/03/2012-Valor total a pagarR$740,16 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 664,00 - Juros: R$1,99 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 202688/2012 Sacado:MIlION J.MEINERZME Endereço: RUA 1183N"50 ES
TRADA NOVA - ESTRADA NOVA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-400 Credor: BANCOABC
BRASILSA Portador: SOUTEXINDUSTRIATEXTILIlDAEspécie:DMl- N°Titulo: 016706/1
- Motivo: falta depagamentoValor: R$ 2.358,90 - Data parapagamento: 07/03/2012-Valor to
tal a pagarR$2.440,89 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.358,90 - Juros: R$ 7,07 Emo
lumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 202703/2012 Sacado: RICARDO 1l\DEU DOS SANTOS Endereço: RUA
FRANCISCO MEES 170 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: MEDIDA MOVEIS ITDA
ME Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: G20111005 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
660,00 - Data para pagamento: 07/03/2012-Valor total a pagarR$772,43 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 660,00 - Juros: R$ 3,08 Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 202841/2012 Sacado: RlVAIL PEREIRA Endereço: RUA PRESo EPITACIO
PESSOA61 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: MARLO ALEXANDRE PIRES DIENSTMANN
Portador: - Espécie: CH - N°Titulo: 000145 7 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.121,50
- Data para pagamento: 07/03/2012- Valor total a pagar R$1.223,00 Deserição dos valores:
Valor do título: R$ 1.121,50 - Juros: R$ 33,64 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 202685/2012 Sacado: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS ITDA Endereço:
RUA MAXWILHEM 594 - BAEPENDI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: REALENGO ALI
MENTOS ITDA Portador; - Espécie:DMl- N°Titulo: 1057536U - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$1.l40,00 - Data para pagamento: 07/03/2012-Valor total a pagarR$1.215,65 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$1.l40,00 - Juros: R$ 3,04Emolumentos: R$1_l,60 - Publica

ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado 110 jornal "OCorreio do Povo",
na data de 02/03/2012.
Jaraguá do Sul (SC), 02 demarço de 2012.

ManoelGustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 25v
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ESTAMOS TODOS

JUNTOS
•

Lunenaer �z..� Lunelll

1952

Tentando a cura do 'câncer

Emmarço de 1952, o jornal O Correio do Povo traziama
téria sobre dois novos métodos científicos que estavam

sendo utilizados nos Estados Unidos. O texto informava que
o Hospital Roosevelt, em Nova Iorque, havia posto em uso

um aparelho para tratamento do câncer. "Tanto o aparelho,
como a mesa onde se encontra o paciente são manejados
eletricamente do lado de fora. Segundo os médicos, esse

dispositivo foi construído na base de um novo princípio que
reduz ao mínimo as queimaduras e também as radiações

OntelD e Hoje
ARQUIVO HISTÓRICO

atingemmaior profundidade".
Mais adiante, o texto dizia que "nessa mesma cidade, o

Instituto de Tecnologia de Massachusetts apresentou pela
primeira vez um gerador de 12 milhões de volts, capaz de .

dividir asmais pesadasmassas nucleares, mediante o bom
bardeio controlado com nêutrons de hidrogênio. Espera-se
que esta máquina permita o estudo mais profundo da es

trutura nuclear e abra novos horizontes ao tratamento do

câncer", encerrava amatéria.

MARCELE GOUCHE

Registro da rua Emilio Carlos Jourdan feito na década de 40 e foto do local nos dias

atuais. Situada no Centro da cidade, a rua passa ao lado do Shopping Center Breithaupt

Personagem histórico
Carlos Drummond de Andrade

Este consagrado poeta brasileiro nasceu em 1902, na
cidademineira de Itabira. Tornou-se, pelo conjunto de
sua obra, um dos principais representantes da literatura
brasileira do século 20. Concluiu seus estudos em Belo
Horizonte (MG), onde deu início à sua carreira de redator,
na imprensa. Também trabalhou por vários anos como
funcionário público. Seus poemas abordam assuntos ,do
dia a dia, e contam com uma boa dose de pessimismo e

ironia diante da vida. Em suas obras, há ainda uma per
manente ligação com o meio e obras politizadas. Além das

poesias, escreveu diversas crônicas e contos. Os principais
temas retratados nas poesias de Drummond são: conflito

social, a família e os amigos, a existência humana, a visão
sarcástica do mundo e das pessoas, e as lembranças da
terra natal. Dentre suas obras poéticas mais importantes
destacam-se: Brejo das Almas, Seritimento do Mundo,
José, Lição de Coisas,Viola de Bolso, Claro Enigma, Fazen
deiro do Ar, AVida Passada a Limpo e Novos Poemas. Fale
ceu em 17 de agosto de 1987, no Rio de Janeiro (RJ), doze
dias após amorte de sua filha única.

,

I

.. I
�'aUZOOl* I
� .... " I
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I

o
Grupo Lu elll

Pelo mundo

1969
O primeiro voo de
teste do Concorde
Nessemesmo dia, em Toulouse, na França,

, foi realizado o primeiro voo de teste do

Concorde, um dos dois aviões supersônicos de
passageiros que operaram nahistória da aviação
comercial. Os voos comerciais começaram em

21 de janeiro de 1976 e terminaram em 24 de
outubro de 2003. Foi operadoapenas pelaAir
France e BritishAirways.

.

1983

Papa João Paulo D
visita fi,América Central
Em 2 demarço de 1983, o Papa João Paulo II
inicia sua visita aos países daAmérica Central.
Ele foi um dos líderes quemais viajaram na

.

história, tendo visitado 129 países durante
o seu pontificado. Sabia se expressar nos
seguintes idiomas: italiano, francês, alemão,
inglês, espanhol, português, ucraniano,
russo, servo-croata, esperanto, grego clássico
e latim, além do polaco, sua língua nativa.
Como parte de sua ênfase especiàl na vocação
universal à santidade, beatificou 1340 pessoas
e canonizou 483 santos,quantidademaior
que todos os seus predecessores juntos pelos
cinco séculos passados. Em 2 de abril de

2005, faleceu devido a sua saúde débil e o

agravamento da doença de Parkinson.
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[araguá apresenta
sua roupa novaI

I

1
Evento na noite de quarta-feira marcou o

lançamento dos novos uniformes da equipe

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

J

�
J

QSport Club Jaraguá ainda
não sabe quando entrará

em campo pela Divisão de Aces-
. so catarinense, mas pelo menos

sabe como irá vestido. Na noite de

quarta-feira (29) a equipe lançou
oficialmente seus uniformes para
temporada 2012, em evento reali
zado no salão social do Botafogo.

A novidade fica por conta de
um terceiro uniforme, na cor ver
melha.A linha infantil também foi

lançada, junto com o projeto Leão

I
I

I

l
r

(

Bebê, uma escolinha de futebol

para crianças entre 3 e 5 anos.
'Apesar de sermos um time

novo, temos muita torcida Hou
ve um pedido de alguns pais, para
termos uma categoriamenor e daí
surgiu o projeto Leão Bebê, que
estamos lançando hoje", comenta
o presidenteValdemir da Silva.

Sobre os patrocinadores, o di
retor de futebol Rodrigo Stocco
comenta que até agosto - data

prevista para o início do campe
onato -:- mais parcerias devem ser

fechadas. "Já temos vários patroci
nadores fechados e estamos bus-

cando novos, de uma forma bem
coerente. Até surgiu a possibilida
de de disputarmos aDivisão Espe
cial, mas adianto que hoje todas
as nossas atenções estão voltadas

para aDivisão deAcesso", informa.
Durante o lançamento do

novo uniforme, o Jaraguá apre
sentou a nova camisa do Botafogo
- com a qual disputará o Campe
onato Regional de Pomerode - e o

experiente zagueiro Ricardo Rufi
no, com passagem pelo Iuventus,
que reforça a equipe neste ano.

Camisas custam

R$50 e podem ser

adquiridas na
secretaria do clube.

JAIR TOMELINIAVANTE!

VERWIJs::"LHO Leão apresentou sua linha infantil e também o terceiro WJ.iforme

SllpelMlliga de ts

CSMjPré-Fabricar está na semifinal
A CSM/Pré-Fabricar é se

mifinalista daVII Superliga de

Putsal, disputada em Joinville.
A equipe fez a sua parte no iní
cio da noite de ontem e ven

ceu a Wimpro, de Guarulhos

(SP), por 2 a 1.
.Com o resultado garantido,

os jaraguaenses ficaram na tor

cida por uma vitória do Carlos
Barbosa sobre o Ananindeua, o
que aconteceu (6 a 2) e garantiu

\

�

�
, ,

1

os comandados de Renato Viei
ra na semifinal.

O jogo contra aWimpro foi
de poucas faltas. A CSM/Pré
Fabricar pulou a frente com

Jonas, aos 11:46. Depois, Dian
Luka ampliou a vantagem aos

17:12. No segundo tempo, a

Wimpro diminui após Xoxo

marcar contra, aos 34: 14.
O adversário da semifinal

foi decidido após o fechamento

desta edição, na partida entre

Joinville e Peixe/Mazza. O time
da casa precisava vencer para
ficar com a vaga. 'Os brasilien
ses jogavam pelo empate para
serem os primeiros colocados
do grupo e enfrentar a CSM/'
Pré-Fabricar na semifinal. O re

sultado também definiu o ho
rário da partida de hoje, já que
os donos da casa sempre reáli
zam o jogo de fundo.

,'\ rI

MM/l

, Provocação
Ao seu melhor estilo, Cha

el Sonnen voltou a provocar o
brasileiro Anderson Silva. "Ele
é uma farsa e será lembrado
da mesma maneira que Mike

Tyson, com um recorde insig
nificante e sem lutar com nin

guém", disse o americano, em
vídeo postado na internet. A es

perada revanche entre eles está
marcadapara o dia 16 de junho,
no Brasil.

Futsal

Schroeder
A quarta rodada da primei

ra fase do 19° Torneio deVerão
- Aberto de Futsal de Schroe
der - acontece logo mais, com
três jogos no Ginásio Alfredo
Pasold. Às 19h15, Coremaco
e Rio Hem protagonizam um

clássico local. Mais tarde, às

20h15, é a vez da rivalidade
entre Noite à Fora e Baumann
invadir a quadra. Fechando a

rodada, a Borracharia Senem
encara os massarandubenses
da Cival Moda Jovem (21h15),
que fazem sua estréia. Doze

equipes disputam o título da

competição neste ano. Destas,
Noite à Fora e Kiferro já garan
tiram vaga na segunda fase.

leibol

Racismo
Mais uma vez a Superliga

está envolta em uma polêmica
sobre racismo. No ano passa
do o central Michael, do Vôlei
Futuro, foi 'chamado de "bi
cha" pela torcida do Cruzeiro,
que acabou multado em R$
50 mil. Desta vez foi o oposto
Wallace, do próprio Cruzeiro,
que acabou hostilizado pela
torcida do Minas, sendo cha
mado de "macaco".

F't.ltebf{)l

Pomerode
Cruz de Malta e Botafo

go estréiam neste domingo
(4) no Campeonato da Liga
Pomerodense. Em casa, o'

campeão jaraguaense encara

o Vera Cruz, às 16h. No mes

mo horário, o Botafogo rece

be o Floresta, na Barra. Nas
demais partidas jogam Água
Verde x Botafogo (Pomero
de), Atlético Pomerodense x

Caramuru e Müller xTupi.
i í 11 i H ! III' ,\

I )'JI111,�
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(1 a fase - 11 a rodada)
• 29/2 - Bragantino 2x1 Comercial

• 29/2 - Guarani Ox2 Santos

• 29/2 - Mogi Mirim 3x1 Portuguesa
• 29/2 - ltuano 3x2 Paulista

• 29/2 - Mirassol 3xO XV Piracicaba

• 29/2 - Corinthians 2x1 Catanduvense

• 29/2 - Linense 1 x3 Palmeiras

1/3 - São Paulo 3xO Guaratinguetá

• 1/3 - São Caetano 2x2 Oeste

.1/3 - 21h - Botafogo x Ponte Preta*

(Taça Rio - 1 a rodada)
• 29/2 - Vasco 2x2 Bonsucesso

• 29/2 - Nova Iguaçu 2x1 Friburguense
• 29/2 - Bangu OxO Olaria

• 29/2 - Resende 2x1 Fluminense

• 29/2 - Flamengo 1 x2 Boavista

• 1/3 - Macaé 2x1 Duque de Caxias

• 1/3 - Americano 2x4 Botafogo
• 1/3 - Volta Redonda 3xO Madureira

(Taça Piratini - Final)
• 29/2 - Novo Hamburgo 1 (2)x(3)1 Gaxias**

**Campeão da Taça Piratini

(r turno - 1a rodada)
• 29/2 - lraty OxO Cianorte

• 29/2 - Rio Branco 1 x1 Corinthians

• 29/2 - Operário 2x1 paranavaí

• 29/2 - Roma Ox1 Arapongas
• 29/2 - Londrina 3xOAtlético

• 1/3 - Coritiba 1xO Toledo

(r turno - 1 a rodada)
<,

• 29/2 - Criciúma 3xO Atlético-IB

• 29/2 - Avaí OxO Chapecoense
• 29/2 - Brusque 1 x2 Metropolitano
• 29/2 - Marcílio Dias Ox4 Figueirense
• 1/3 - Camboriú 1x3 Joinville

Im�!I'!"".II"j
W fase - la rodada)
• 1/3 - São Caetano 2x2 Horizonte

1/3 - Wimpro 1x2 CSM/Pré-Fabricar

• 1/3 - C. Barbosa 6x2 Ananindeua

.1/3 - 20h30 - Joinville x Peixe/Mazza*

.��/""'-
Wrodada)
• 2/3 -19h15 - Coremaco x Rio Hem

• 2/3 - 20h15 - Noite à Fora x Baumann

• 2/3 - 21 h15 - Senem x Cival

. * Não encerrados até o fechamento da edição.
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as furtadas são recuperadas
Ontem, a Polícia Civil
apreendeu 19 armas.

Dessas, cinco foram
furtadas na sede da
Sociedade Alvorada,
em 8 de dezembro

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Carradore

Operação realizada pela equi
pe da delegada de Iaraguá,

liderada pelo delegado Davi

Queiroz de Souza, resultou na

apreensão de 19 armas na tarde
de ontem, no bairro Bananal, em
Guaramirim. Parte do arsenal foi
furtàda em 8 de dezembro do
ano passado, na sede da Socieda
de RecreativaAlvorada, no bairro
Rio Cerro, em Jaraguá.

A investigação iniciou após
denúncias que apontavam os

locais com as armas. Em uma

das residências foram apreen
didas 15 armas, mais um revól
ver calibre 38, que estava den
trodo carro do proprietário. Em
outra casa, a polícia recuperou
mais três armas de posse de um
homem de 31 anos. Várias mu

nições, inclusive algumas de

calibre de uso restrito da polí
cia' também foram recolhidas.

Segundo o presidente da So

ciedadeAlvorada,Marcelo Heinz
Prochnow, das armas recolhidas,
cinco eram de propriedade do
clube- duas carabinas e três

espingardas de chumbinho. As
carabinas 'são avaliadas em R$
23 mil cada uma. IINa época le
varam nove armas, um prejuízo
de 90mil. Esperamos que logo o

restante seja recuperado", diz.
Para um dos detidos, o delega
do Davi arbitrou fiança de qua
tro salários mínimos, uma vez

que as armas apreendidas eram
de uso permitido. Já o homem
de 31 anos, foi encaminhado ao

presídio e responderá por porte
ilegal de armas.

Vamos verificar
se há registro de
furtos das outras

1,4 armas sem

procedência que
ficarão à disposição

da justiça.
Deleg'ado Dávid
Queiroz de Souza

Alunos soldados

participam de solenidade
_

DIVULGAÇAO

FORMATURADO FOGO Alunos do curso de

formação de soldados do 14° BPM (Batalhão
da PolíciaMilitar) participaram da solenidade

''Formatura de Fogo", na noite de quarta-feira. São
26 soldados que receberam e vestiram pela primeira
vez a farda da PolíciaMilitar de Santa Catarina.
A solenidade marcou o término do primeiro de
três módulos ou fases do Curso de Forma.ção de

Soldados. Agora, eles estarão devidamente fardados
e identificados como policiais militares.

MARCELE GOUCHE

ARMAMENTO Arsenal foi aprendido pela PC em duas casas, em Guaramirim

Furto

Armamento foi levado de cofre
Os dois homens detidos ontem não soube

ram explicar ao delegado David de quem ad

quiriram as armas furtadas no interior da So
ciedade Alvorada. Eles também não admitiram
a participação no furto. O armamento, usado

em competições de tiro, foi retirado do cofre da

Sociedade. Os ladrões arrancaram os pinos que
prendiam a porta de aço à estrutura de concreto.
Foram levadas duas carabinas calibre 22, quatro
de chumbinho e três carabinas seta.

Mulher esperaporprêmio da
Trimania hámais de ummês

Desde que sua cartela do tí
tulo de capitalização Trimania
CAP foi sorteada, Letícia Lin

dener, 17 anos, divide a alegria
com uma bela dor de cabeça.
O prêmio de R$ 8 mil deveria
ter sido depositado na conta

de sua mãe, Rosângela Car-.
minatti, 36 anos, 15 dias após
a premiação, mas até agora
nenhuma sinal do dinheiro. O
caso foi registrado na delega
cia da cidade.

Letícia comprou a cartela
de um vendedor ambulante,
em Guaramírim, porRs 7,00.
A boa notícia veio dia 22 do
mês passado, após saber que
a cartela foi sorteada e, com

isso, receberia o prêmio de R$
8 mil. Dias depois, Letícia gra-

vou uma propaganda onde fa
lava do sorteio. "Eles disseram

que eu receberia o dinheiro
em 15 dias. Garantiram de que
o fato de ser menor não iria
influenciar e que eu poderia
abrir uma conta", lembra.

Passado os 15 dias, o prê
mio não havia sido deposita
do. Ao entrar em contato com

os responsáveis, foi informada
que não poderiam depositar o
dinheiro em sua conta por ter
menos de 18 anos. "Passamos
o número da 'conta bancária
daminha mãe e nos promete
!am que o valor seria deposi
tado em dois dias", diz. Porém,
no prazo combinado, o valor
não foi depositado. Foi quan
do Rosângela resolveu regis-

trar um Boletim de Ocorrência
na delegacia de Guaramirim.
IIÉ difícil eles me atenderem.

Quando consegui falar, infor
maram que a minha mãe re

ceberia hoje (ontem) em sua

conta. Mas, até agora, nada

aconteceu", relata Letícia.

o outro lado

Em contato com a Trima

nia, em Joinville, a atenden
te Regiane de Almeida disse

que o atraso ocorreu pelo fato
da premiada ter menos de 18

anos. "Houve um erro da nos
sa equipe que a informou erra
do e por isso o processo atra

sou", diz. A promessa é que o

depósito seja feito hoje.
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rofissional multitalentos

[oe Junior: comunicador 24 horas
Por trás de uma das
vozesmais conhecidas

da região, existem
outras aptidões que
ultrapassam os estúdios

JARAGUÁ DO SUL

Tita Pretti

1\ os 42 anos, Iovíno Ioe Pereira
rlde Souza Junior, mais conhe
cido como Ioe Junior, se considera
um profissional realizado. Nasci
do emApucarana (PR), criado em

Arapongas, Londrina e São Paulo,
Ioe sabia desde cedo a profissão

. .

que quena segwr.
"Sempre gostei de ler e apre

sentar trabalhos na escola. Eu era

o primeiro a levantar amão quan
do perguntavam quem queria
participar de eventos", diverte-se.
Hoje, o locutor e coordenador ar
tistico da rádio Studio FM desde

2006, diz que a profissão é uma

paixão, um sonho que se tomou

realidade. liÉwn prazer poder uti
lizar omicrofone para levar alegria
aos ouvintes. Saber que você pode

contribuir para tomar o dia de al

guémmelhor não tem preço."
Mas o caminho trilhado não

foi fácil. Ele diz que na adoles

cência, bateu de porta em porta
.

de rádios, disposto a aprender.
O primeiro teste emumaemis

sora foi, apesar da rejeição, um es

tímulo. Ioe conta que, como res

posta à entrevista, disseram para
ele fazer qualquer coisa na vida,
menos trabalhar com locução.
"Naquelemomento, pensei: aúni
ca pessoa que pode determinar o
que posso ou não fazer sou eu. Ba
talhei muito e, seis meses depois,
essamesma pessoa que disse isso

queria me contratar, mas aí eu já
tinha uma propostamelhor".

loe veio de Foz do Iguaçu (PR)
para Iaraguá em 1997, quando foi
convidado para trabalhar na Stu
dio FM. "Vi que Jaraguá do Sul era,
e ainda é, uma boa cidade, com
muitas opções de crescimento.

Com filhos pequenos, não hesitei
em vir para cá", diz.

Nos 15 anos de trabalho na

Studio FM, Ioe fica indeciso ao

ter que escolher o momento mais

especial já vivido na rádio: "Com
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MUDANÇA Joe veio morar em Jaraguá em 1997,

quando recebeu convite para trabalhar na Studio

· Ar-condicionado
· Direção hidráulica
• Trio elétrico e alarme
• Pacote Trend
-limpador e desembaraçado r
do vidro traseiro
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certeza, ficar à frente do Chá das
Cinco foi muito marcante, já que
o programa é líder de audiênciana

região. Outro fato marcante foi

acompanhar o momento áureo
do futsal da cidade, estar junto
de atletas conhecidos mundial

mente", comenta. Ioe ainda car

rega no currículo a formação em
Marketing, MBA em Logística,
e hoje realiza mais um sonho:
ser professor universitário. Ele
dá aulas de Empreendedorismo
na Faculdade Anhanguera "Ter
minei minha faculdade com 40

anos, e isso serviu de exemplo
para que os outros vejam que para
o estudo não há idade", diz.

Jaraguá do Sul
é uma boa cidade.

Com filhos pequenos,
não hesitei em

. '"

VIr para ca.

Joe Junior, comunicador
e professor

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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