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Série especial
Código Florestal
volta à pauta

Relator daprincipal legislação ambiental do país naCâmara dos
Deputados, Paulo Piau (pMDB-MG) afirma que votação já pode
começar hoje, apesar da resistência de alguns setores. Entenda o

trâmite da proposta e o que pensam as entidades locais sobre o tema.

Páginas 4 e 5

Ombreira? Franja?
Mini ou longo?

As tendências outono/inverno 2012
em cores, comprimentos, modelagens,
estampas e acessórios você encontra
na coluna "Com que roupa eu vou".

Página 11

_Nepotismo
,

UIZa e exonera

Candida Brugnoli determinou ontem a destituição do marido da prefeita Cecília Konell que
ocupa a Secretaria de Administraçâo e da filha que está na direção do gabinete da Prefeitura de

Jaraguá do Sul no prazo de 48 horas. Mandatária é acusada de descumprir a LOM.
Plenário, página 7

Falta de investimentos
MARCELE GOUCHE

Acusação
'Pai teria estuprado filhas
Caso é investigado desde outubro quando o tio,

, o irmão e o vizinho foram presos pelo mesmo
crime. Irmãs permanecem no abrigo. Página 19

Copa Norte
De-três, restou apenas um
De tradição copeira,Vitória encaminha
vaga na segunda fase, enquanto Flamengo e

JJ Bordados ficam pelo caminho. Página 22

Educação
Ano letivo só inicia quarta
Escola estadual Lauro Zimmermann, em
Guaramirim, ainda não foi liberada pela

.

promotoraBarbara Elisa Heise. Página 6
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Regional
Naúltima sexta-feira, dia
2, aconteceu em Joinville
o primeiro encontro do
Fórum deDesenvolvimento
Econômico dosMunicípios
das regiõesNorte eNordeste
de SantaCatarina. Entre
os temas, a discussão da

questão do turismo regional.

Thoféu pará
a Malwee
AMalwee conquistou
o troféuOndaVerde do
19° Prêmio Expressão de
Ecologia com o projeto
"Garrafas PET: Um lixo

queVirouModa", na
categoriaReciclagem. Um
dosmaiores problemas
erieonrrados hoje no país é
o descarte de garrafas PET.
Estima-se que seis bilhões
delas são,prod��das por
ano. Uma garrafa PET leva
entre 300 e 400 anos para
se decompor na natureza.
Entretanto, é possível
transformá-las em fibras
de poliéster que podem ser

. utqiz�d�s pe�a w,dl}����! .

Ih 1/1 ..

têXtil. A empresa encontrou
dois parceiros para a
tecnologia de produção

. :(':):8 fiQs,�1lt{fp[bdtiZ�Ul·fih
30/1, na composição 90%

.
algodão e 10% poliéster

\

wwwocorreíodepcvo.com.br

Lourival Karsten
,
lkarsten@netuno.com.br

Sábado legal
Para favorecer o cliente com horário de

compras estendido, um acordo entre

Câmara de Dirigentes Lojistas e Sindicato
do Comércio Varejista de Iaraguá do Sul de
finiu mais uma edição da promoção "Sába
do Legal". Supermercados e shopping pre
servam seus próprios horários.

O presidente Neivor Bussolaro lembra

que o horário diferenciado no "Sábado Le-

gal" traz bons resultados para o segmento,
especialmente em datas comemorativas.

Segundo ele, com as lojas abertas até as 17h,
os consumidores têm mais tranquilidade
para fazerem compras. O calendário do pro
grama começa no dia 10 de março e con

tinua nos meses de abril (7), maio (5 e 12),
junho (9), julho (7), agosto (4 e 11), setembro
(8), outubro (6) e novembro (10).

Pautados

Os 3,0% de crescimento da economia americana
no quarto trimestre é um resultado que supera
as expectativas do mercado e, se não fossem
os problemas da Europa, levaria uma onda de
otimismo aos mercados de todo o mundo. Diante
das circunstâncias, matar um leão por dia é

pouco.Ainda assim, Obama está conseguindo
encaminhar a sua reeleição namedida em que
reduz os argumentos-dos opositores.

DIVULGAÇÃO

"'" .

empresanos
Na primeira reunião do
Fórum Estratégico da
Indústria Catarinense,
se destacou: formação
profissional para resolver
as deficiências do sistema

público de educação que
impactam a escolarização
básica. Também esteve

em pauta o projeto
Sul Competitivo, que
está sendo realizado

pelas três federações
industriais da região e

vaimapear, de forma

integrada, as principais
obras estratégicas para
a infraestrutura dos três
Estádos, Em relação à
infraestrutura foi observado

que o .investimento não

acompanhou o crescimento
da carga tributária do país,
apesar de o governo Dílma
Rousseff ser "sensível" às

questões de infraestrutura.

PIB dos UA

Baependi
Fundado em 1906, o
tradicional clube comemora

hoje 106 anos de fundação.
Trata-se deum feito, pois o
clube que hoje conhecemos
é o fruto de trabalho de
diversas gerações.

EDITAL
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Registro de Imóveis da Comarca de Iaraguá do Sul/SC I�1f{jJ
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Reg- II I /(
istro de Imóveis da Comarca de Iaraguá do Sul/SC, ii II
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DKE, CI ns 54.402-7 SESP-SC, CPF n> 104.364.489-
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n- 494.946.359-49, do lar, brasileiros, casados pelo
regime da Comunhão Universal de Bens, anterior à vigência da lei n°

6.515/77, residentes e domiciliados na Rua 802 - Alherto Utpadel, n° 1541,
Bairro Barra do Rio Cerro II, perímetro urbano de Iaraguá do Sul/SC,
abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Iaraguá do

Sul, conforme certidão n- 156/2011, expedida em 01/06/2011 e reavaliada
em 14/11/2011, Proc. N° 33996/2011, assinando como responsável técnico,
o engenheiro civil, Valdir Klemann, CREA n° 12531-9, ART n= 4053089-3

o desmembramento é de caráter residencial, possui á área total de 8.815,60
m 2, sendo constituído de 2 (duas) parcelas remanescente.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15 dias, contados da data da

ultima publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito
perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Rua barão

do Rio Branco, nv 414, sala 02, centro, Jaraguá do Sul/Se. JARAGUA DO

SUL, 03 de Março de 2012. A OFICIALA

Fórum

estratégico
o Fórum Estratégico da Indústria
Catarinense, novo fórum consultivo
da Fiesc (Federação das Indústrias
de SantaCatarina), teve suaprimeira
reunião naúltima sexta-feira, dia
2. Compromisso anunciado pelo
presidente da entidade, Glauco
José Côrte, em sua posse realizada
nomês de agosto do ano passado,
o Fórum contou com a presença
de Décio da Silva (Weg) eVicente
Donini (Marisol), representando
a cidade. Além deles, participam
ainda: CarlosRodolfo Schneider

(Ciser), CarlosVitorOhf, César
Bastos Gomes (portobello),
Fernando Marcondes deMattos

(Costão do Santinho), Germano
Purnhagen (Hergen), José Fernando
XavierParaco (Dígitro),MarioAguiar
(Vectra), MichelMiguel (Revelux), .

Ney Silva (Laboratório Catarinense),
OsvaldoMoreiraDouat (Douat
Têxtil), RuiAltenburg (Altenburg),
além do ex-governador Jorge Konder
Bornhausen e do presidente do
BRDE, RenatoVianna.

Bering
Entre as empresas que se

reinventaram devemos destacar a

Hering, fundada em 1880 e que tem
como carro-chefe a camiseta. Hoje
amesma ainda existe, mas é uma
peça sofisticada que aparece ao lado
de uma grande lista de outros itens
que incluem calças jeans, casacos,
jaquetas, entre outros. Hoje ela
administra uma rede de lojas que
cresce de forma consistente. Fica
difícil acreditar quemenos de dez
anos atrás amesma estava em uma

fasemuito ruim.

"Foram extraviados
blocos de nota

fiscal de serviço
com a umeração
de 016 até 250 da

empresa Jean Paulo

Nagel-ME, CNPJ
01.765.764/0001-30."

ÍNDICE PERÍODO

.f!t.���.� �.º.!.?�(o.. . .. 1..�.:�A��.��.9:.?º�.? .

.!.!l. g?g.?9.0(? ?.:�9.º:.�g 1..� .

CUB 1.134,24 MARÇO.2012
������::.::: :.::.:.::: :::.:::::::::::.::::: �:�·�·:.�·i.��:·:.::.··::.::·:.:· .. �j4.A*-.9.º:·:�:ª·i:�:::.:: :::::::

..

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

COMMODITIES

LOTERI4 FEDERAL
EXTRAÇAO N° 04637
1 ° 53.959 600.000,00
2° 54.876 12.000,0�
3° 57.769 9.000,00
4° ·05.554 8.100,00
5° 35.649 7.698,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1224
01 - 03 - 12 - 14 - 20
27 - 28 - 29 - 40 - 44
55 - 62 - 71 - 84 - 86
87 - 90 - 91 - 94 - 97

MEGASENA
SORTEIO N° 1368
10 - 21 - 26 - 29 - 32 - 38

QUINA
SORTEIO N° 2838
09 - 10 - 21 - 32 - 59

PETRÓLEO - BRENT 1ft 0,78%
OURO "-0,08%

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7352 1,7367 fi; 0,24%
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US$ 128,540
US$ 1706,610
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Ponto de vista
Victor Danich, diretor do JaraguaTec

e professor da Católica SC

omundo em transição
Os 529 bilhões de euros des

pejados no sistema financeiro da
União Europeiamostra claramen
te o tamanho da crise que atinge
ao capitalismo global. As centenas
de bancos aliviados com esses re

cursos, que provoca uma extrema

euforia nas bolsas, não é suficien
te para esconder que a zona do
euro encontra-se estagnada, com
a maioria dos países em recessão,
além de uma taxa média de de

semprego superior a 10%. Deve
mos lembrar que tal descalabro

começou nos Estados Unidos que,
apesar dos sinais de recuperação,
ainda é um país com elevados índi
ces de desociipação laboral. Tal é a
dimensão da crise, que alguns eco
nomistas questionam se é possível .

crescer combinando expansão
monetária com arrocho fiscal.

O que existe atrás de tudo isso?
Avisão geral da sociedade mundial
mostra-nos claramente que existe
um único sistema em termos eco

nômicos, vinculado ao desenvolvi
mento dos países ricos em relação
ao subdesenvolvimento dos países
pobres. Perante as incertezas dessa
configuração, devemos-perguntar
nos se é possível desenvolver mu-

.

danças no plano nacional, sem que
estas necessariamente ocorram

no plano internacional. Neste

ponto devemos confrontar-nos
com uma questão teórica prévia.
O que é um sistema e quais são as

mudanças que podem provocar
sua transformação real?

Todas as sociedades, ao longo
da história, conseguiram através
do trabalho, produzir bens e gerar
riqueza (entendendo estes como

o excedente que a sociedade pro
duz e aquilo que a mesma conso

me). Dessa forma, pode-se dizer

que um sistema econômico é um
modo de apropriação, distribuição
e uso dos excedentes produzidos.
Tal assertiva não está sendo colo
cada na perspectiva marxista de

que um sistemapode ser caracteri
zado como a propriedade privada

'

dosmeios de produção. Não existe
qualquer fórmula que diga que isso
deve ser assim em todos os casos.

No entanto, é necessário ressaltar

que toda disputa econômica em

termos reais, sempre acontece em

relação à apropriação - qualquer
seja sua forma - dos excedentes

.

produzidos. Nesse contexto, não

apenas entra em jogo o conceito de
propriedade dos meios de produ
ção, senão também as relações de

poder e as práticas econômicas de-
.

senvolvidas pelos diferentes povos
que habitam o planeta.

Para ocorrerem mudanças
num sistema, estas não podem
ser automáticas como se fossem
resultado de leis inexoráveis da
história Para se tomar realidade,
deve depender da vontade políti
ca e das correlações de forças en

tre os diversos setores sociais que
lutam por uma distribuição mais

justa e uso dos excedentes econô
micos. Nunca poderemos pensar
na existência da equidade social se
não substituímos o modelo atual
de apropriação, distribuição e uso

destes excedentes por outro siste- _

ma que tenha acapacidade de criar
umanova dinâmica de desenvolvi- .

menta sustentável, que cumpra
com os requisitos de justiça social.

(:()J.nl,aJ�t:nbe a sua opi:lli.ã,o. ESCI't�lrlJf'""J,l(�S!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Um novo creme

Parecer ser é tão importante quanto ser? Sim,
eu sei, da mulher de César se exigia que ela

não fosse apenas honesta, mas que também pa
recesse honesta. Mas essa questão sobre amulher
de César dizia da importância do comportamen
to, da moral da pessoa. O que me interessa discu
tir é sobre as aparências externas, nossas aparên
cias físicas. O que é mais importante: ser feliz por.
dentro ou ser feliz por fora?

Claro, alguémme pode dizer que aminha felici
dade que vem de fora me faz feliz por dentro, e é o

que importa. Se a leitora disser isso, desculpe, é dis
cutíveL Talvez eu nemmesmo concorde.Vamos ver.

Quanto nos custa a beleza que buscamos in
tensamente por fora a rios fazer felizes por den
tro? Se não ficou claro, vou explicar. Acabo de ler
numa revista sobre um novo produto de beleza

lançado no mercado
.. suíço, é um tipo de creme

que as mulheres (por que só asmulheresi) devem
passar no rosto antes da base.

Diz a propaganda que esse produto dá ao rosto

um ar de cinco anos mais jovem. Bom, se não hou
ver sacrifícios e exigências especiais, não vejo nada
demais, até acho interessante... Ocorre que duvido
desse rejuvenescimento, duvidomuito. E não preci
so ir longe para dizer que o Botoxprometia amesma
coisa e, todavia, desfigura as feições da pessoa.Uma
pessoa com Botox fica umamáscara, umamáscara
desrespeitosa da pessoa...

Voltemos ao início da conversa, será que vale a

pena buscarmos com tanto esforço essa falsa be
leza de fora para nos podermos sentir felizes por
dentro? Não seria melhor relaxar e viver a vida de
acordo com nossa idade, claro, com cuidados, mas
sem neuroses de falsa juventude? Além do mais,

não adianta de nada, o relógio da vida vai empurrar
a todos para o buraco final, com a cara que temos,
velha ou falsamente jovem...

Melhor...
Bem melhor é a pessoa sentir-se jovem por

dentro, para a vida, ter entusiasmos, não viver

gemendo nem olhando para a implacabilidade
do relógio das finitudes. Mas esse tipo de vida é

para poucos, por isso é que poucos são felizes.
Lutar contra o tempo na vida faz parte das fan
tasias de imortalidade, mas não é sábio. Sábio é
relaxar e viver. Ainda não aprendi ...

Histéricos
Um morador de u11l prédio em São Paulo re

clamou no livro da portaria dos "barulhos" his
téricos que o casal de vizinhos do andar de cima
fazia todas as noites. O reclamante foi proces
sado e condenado pela linguagem que usou no
livro da portaria... Agora é assim, os histéricos
do sexo de bordel ganham razão na "Justiça", e os
incomodados que fiquem quietos. Ah, mas isso
não pode ficar assim. Os escandalosos têm que
conhecer a força do "ferro", ah, têm...

Falta dizer
As leis nos condomínios têm que ser "mili

tares". Barulhos e desordens precisam ser seve

ramente punidos, dentro ou fora da lei. Que os

abusados aprendam, e se um dos abusados for
metido a "autoridade" ele tem que ser "pegado"
em particular. Ordem para todos e muito "ferio"
a quem merece. Condomínios já são o inferno
na Terra e ainda sem lei, Santo Deus!

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

Elisângela Pezzuti ' redacaoêocorreiodcoovo.combr-Fanes (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945' Jl!issinlillitlll'iilS: 2106-1936 ,W�lailtãlJi Rerd.iilçãlJi: 9221-1268
,: .. •.. ... '.çqmtEll'cifl!:.�1 p71l�3? � �)'�I'!i�'!l �I��re;g'l!ll!fijj: �106-W19' 9132-5491 /8446-6817' Horário de atendimento: 8h às 17h30
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Sábado legal
Para favorecer o cliente com horário de

compras estendido, um acordo entre

Câmara de Dirigentes Lojistas e Sindicato
do Comércio Varejista de Iaraguá do Sul de
finiu mais uma edição da promoção "Sába
do Legal". Supermercados e shopping pre
servam seus próprios horários.

O presidente Neivor Bussolaro lembra

que o horário diferenciado no "Sábado Le-

gal" traz bons resultados para o segmento,
especialmente em datas comemorativas.

Segundo ele, com as lojas abertas até as 17h,
os consumidores têm mais tranquilidade
para fazerem compras. O calendário do pro
grama começa no dia 10 de março e con

tinua nos meses de abril (7), maio .(5 e 12),
junho (9), julho (7), agosto (4 e 11), setembro
(8), outubro (6) e novembro (10).

Pautados DIVULGAÇÃO

. ".

empresanos
Na primeira reunião do
Fórum Estratégico da
Indústria Catarinense, .

se destacou: formação
profissional para resolver
as deficiências do sistema

público de educação que
impactam a escolarização
básica. Também esteve

em pauta o projeto
Sul Competitivo, que
está sendo realizado

pelas três federações
industriais da região e

vaimapear, de forma

integrada, as principais
obras estratégicas para
a infraestrutura dos três
Estados. Em relação à
infraestrutura foi observado

que o investimento não

acompanhou o crescimento
da carga tributária do país,
apesar de o governo Dilma
Rousseff ser "sensível" às

questões de infraestrutura.

I ,dos
Os 3,0% de crescimento da economia americana
no quarto trimestre é um resultado que supera
as expectativas do mercado e, se não fossem
os problemas da Europa, levaria uma onda de
otimismo aos mercados de todo o mundo. Diante
das circunstâncias, matar um leão por dia é

pouco. Ainda assim, Obama está conseguindo
encaminhar a sua reeleição namedida em que
reduz os argumentos..dos opositores.

Baependi
Fundado em 1906, o
tradicional clube comemora

hoje 106 anos de fundação.
Trata-se de um feito, pois o
clube que hoje conhecemos
é o fruto de trabalho de
diversas gerações.
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regime da Comunhão Universal de Bens, anteri<�r à vigência da lei n°

6.515/77, residentes e domiciliados na Rua 802 - Alberto Utpadel, n- 1541,
Bairro Barra do Rio Cerro II, perímetro urbano de Iaraguá do Sul/SC,
abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Iaraguá do

Sul, conforme certidão n° 156/2011, expedida em 01/06/2011 e reavaliada
em 14/11/2011, Proc. N° 33996/2011, assinando como responsável técnico,
o engenheiro civil, Valdir Klemann, CREA n= 12531-9, ART n° 4053089-3
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O prazo de impugnação por terceiros é de 15 dias, contados da data da
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Fórum

estratégico
o Fórum Estratégico da Indústria
Catarinense, novo fórum consultivo
da Fiesc (Federação das Indústrias
de Santa Catarina), teve suaprimeira
reunião na última sexta-feira, dia
2. Compromisso anunciado pelo
presidente da entidade, Glauco
José Côrte, em sua posse realizada
nomês de agosto do ano passado,
o Fórum contou com a presença
de Décio da Silva (Weg) eVicente
Donini (Marisol), representando
a cidade. Além deles, participam
ainda: Carlos Rodolfo Schneider
(Ciser), CarlosVitorOhf, César
BastosGomes (portobello),
Fernando Marcondes deMattos
(Costão do Santinho), Germano
Purnhagen (Bergen), José Fernando
Xavier Faraco (Dígitro), MarioAguiar
(Vectra), MichelMiguel (Revelux), .

Ney Silva (Laboratório Catarinense),
OsvaldoMoreiraDouat (Douat
Têxtil), RuiAltenburg (Altenburg),
além do ex-governador Jorge Konder
Bornhausen e do presidente do
BRDE, RenatoVianna.

Bering
Entre as empresas que se

.

reinventaram devemos destacar a

Hering, fundada em 1880 e que tem
como carro-chefe a camiseta. Hoje
amesma ainda existe, mas é uma
peça sofisticada que aparece ao lado
de uma grande lista de outros itens
que incluem'calças jeans, casacos,
jaquetas, entre outros. Hoje ela
administra uma rede de lojas que
cresce de forma consistente. Fica
difícil acreditar quemenos de dez
anos atrás amesma estava em uma

fasemuito ruim.

"Foram extraviados
blocos de nota
fiscal de serviço
com a umeração
de 016 até 250 da

empresa Jean Paulo

Nagel-ME, CNPJ
01.765.764/0001-30."

ÍNDICE PERÍODO

.�.��!ç................................. 10,5% 1..�}A..��.I.J:_t.9.:.?º.�.? ..

.':':'� o,o600/0. ?:�.9..º:�g.1..� .

.ç!1�...... . .. .. .. }.:}.��.'.?� �AJ:_t9.º:.?º.�.? .
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POUPANÇA 0,5225 ?:�A.J:_t.9.g:�g.�.2
·cói�ii�ióijITIEs........

.. ..

PETRÓLEO - BRENT 1Ih: 0,78% US$ 128,540
OURO .-0,08% US$ 1706,610

LOTERI4. FEDERAL
EXTRAÇAO N° 04637
1 ° 53.959 600.000,00
2° 54.876 12.000,00
3° 57.769 9.000,00
4° . 05.554 8.100,00
5° 35.649 7.698,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1224
01 - 03 - 12 - 14 - 20
27 - 28 - 29 - 40 - 44
55 - 62 - 71 - 84 - 86
87 - 90 - 91 - 94 - 97

MEGASENA
SORTEIO N° 1368
1° - 21 - 26 - 29 - 32 - 38

QUINA
SORTEIO N° 2838
09 - 10 - 21 - 32 - 59

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7352 1,7367 1/h' 0,24%

.p.º��.:T.p..��:$.�º:::(#.:M.::�:$.).:::::::: ·:::i:;.�:�9.º::: :::::::: :.:·:i>:�9.º:::::::::::;i.�::.:i:3��i.�·::

.l!J.Y.ª.9 .. (l!J.� .. ª.�) ??g.�.?? ??g.��.? :'�: .. º?1'í.1'í�(0 .

. LIBRA (EM R$) 2,7572 2,7605 ''#I.- 0,62%
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Código Florestal: entre a frigideira e o fogo.
H'o�e é um dia decisiVQ�"Blote,u.cialmente tr �

-

gICO para a preservaçao ambiental do pai," '

pois está prevista a votação final da reforma do

Código Florestal. Em pauta desde 1999, a mu

dança na legislação pode significar um grande
retrocesso: a lei que deveria zelar pela preserva
ção do meio ambiente parec ter sido repensadr "

:1 tlf(1lista.§
" ·

,eIltp g�' ,

to q ,',
efêndér, ,I, I',

' ,

E enquanto ONGs ambientais, biólogos, .ecole
gistas e a Academia Brasileira de Ciências lamen
tam a direção em que se segue, a Câmara dos De-

"

Ponto de vista
Victor Danich, diretor do JaraguaTec

e professor da Católica SC

, q�enoJ)rodlJtot rural - mas �s�a questão não,de"ve
VIr a custo da preservação ambiental, ,

Já é passada a hora do Brasil parar de fazer "con
cessões" na legislação ambiental..Enquanto rura

listas alegam que o código antigo - e o proposto - é

"rigoroso demais", o país acumula um dos piores
índices de desmatame.yto do mundo. Bspçrçmos
',9 11A�lij?t, ��' �ota9r�R "

".'

o Flo,��sta1 "
'

.�;, o
que' 'f�resse "meIMor�'. ' alvez agora, em
de encarar a preservação como um estorvo, e que
comecem a recuperar as tão destruídas florestas do
Brasil, por um futuro sustentável.

A Câmara dos Deputados pode recuar
para o projeto anterior - IPnda Jqais
complacente com o desmatamento e a

destruiç,ão das áreas de mata.
,

'

,r,

redacao@ocorreiodopovo.com.br

omundo em transição
Os 529 bilhões de euros des

pejados no sistema financeiro da
União Europeia mostra claramen
te o tamanho da crise que atinge
ao capitalismo global. As centenas
de bancos aliviados com esses re

cursos, que provoca uma extrema

euforia nas bolsas, não é suficien
te para esconder que a zona do
euro encontra-se estagnada, com
a maioria dos países em recessão,
além de uma taxa média de de

semprego superior a 10%. Deve
mos lembrar que tal descalabro

começou nos Estados Unidos que,
apesar dos sinais de recuperação,
ainda é um país com elevados índí
ces de desociípação laboral. Tal é a
dimensão da crise, que alguns eco
nomistas questionam se é possível
crescer combinando expansão
monetária com arrocho fiscal.

.

O que existe atrás de tudo isso?
Avisão geral da sociedademundial
mostra-nos claramente que existe
um único sistema em termos eco

nômicos, vinculado ao desenvolvi
mento dos países ricos em relação
ao subdesenvolvimento dos países
pobres. Perante as incertezas dessa
configuração, devemos-perguntar
nos se é possível desenvolver mu
danças no plano nacional, sem que
estas necessariamente ocorram

no plano internacional. Neste'

ponto devemos confrontar-nos
com uma questão teórica prévia.
O que é um sistema e quais são as

mudanças que podem provocar
sua transformação real?

Todas as sociedades, ao longo
da história, conseguiram através
do trabalho, produzir bens e gerar
riqueza (entendendo estes como

Um novo cremeo excedente que a sociedade pro
duz e aquilo que a mesma conso

me). Dessa forma, pode-se dizer

que um sistema econômico é um
modo de apropriação, distribuição
e uso dos excedentes produzidos.
Tal assertiva não está sendo colo
cada na perspectiva marxista de

que um sistemapode ser caracteri
zado como a propriedade privada

'

dos meios de produção. Não existe

qualquer fórmulaque diga que isso
deve ser assim em todos os casos.

No entanto, é necessário ressaltar

que toda disputa econômica em

termos reais, sempre acontece em

relação à apropriação - qualquer
seja sua forma - dos excedentes·
produzidos. Nesse contexto, não

apenas entra em jogo o conceito de

propriedade dos meios de produ
ção, senão também as relações de
poder e as práticas econômicas de
senvolvidas pelos diferentes povos
que habitam o planeta.

Para ocorrerem mudanças
num sistema, estas não podem
ser automáticas como se fossem
resultado de leis inexoráveis da
história Para se tomar realidade,
deve depender da vontade políti
ca e das correlações de forças en
tre os diversos setores sociais que
lutam por uma distribuição mais

justa e uso dos excedentes econô
micos. Nunca poderemos pensar
na existência da equidade social se
não substituímos o modelo atual
de apropriação, distribuição e uso

destes excedentes por outro siste
ma que tenha a capacidade de criar
umanova dinâmica de desenvolvi
mento sustentável, que cumpra
com os requisitos de justiça social.

Parecer ser é tão importante quanto ser? Sim,
eu sei, da mulher de César se exigia que ela

não fosse apenas honesta, mas que também pa
recesse honesta. Mas essa questão sobre amulher
de César dizia da importância do comportamen
to, da moral da pessoa. O que me interessa discu
tir é sobre as aparências externas, nossas aparên
cias físicas. O que é mais importante: ser feliz por
dentro ou ser feliz por fora?

Claro, alguémme pode dizer que aminha felici
dade que vem de fora me faz feliz por dentro, e é o

que importa. Se a leitora disser isso, desculpe, é dis
cutível. Talvez eu nemmesmo concorde.Vamos ver.

Quanto nos custa a beleza que buscamos in
tensamente por fora a nos fazer felizes por den
tro? Se não ficou claro, vou explicar. Acabo de ler
numa revista sobre um novo produto de beleza

lançado no mercado .sufço, é um tipo de creme

que asmulheres (por que só asmulheresi) devem
passar no rosto antes da base.

Diz a propaganda que esse produto dá ao rosto

um ar de cinco anos mais jovem. Bom, se não hou
ver sacrifícios e exigências especiais, não vejo nada
demais, até acho interessante... Ocorre que duvido
desse rejuvenescimento, duvidomuito. E não preci
so ir longe para dizerque o Botoxprometia amesma
coisa e, todavia, desfigura as feições dapessoa. Uma
pessoa com Botox fica umamáscara, umamáscara
desrespeitosa da pessoa...

Voltemos ao início da conversa, será que vale a

pena buscarmos com tanto esforço essa falsa be
leza de fora para nos podermos sentir felizes por
dentro? Não seria melhor relaxar e viver a vida de
acordo com nossa idade, claro, com cuidados, mas
sem neuroses de falsa juventude? Além do mais,

não adianta de nada, o relógio da vida vai empurrar
a todos para o buraco final, com a cara que temos,
velha ou falsamente jovem...

Melhor...
Bem melhor é a pessoa sentir-se jovem por

dentro, para a vida, ter entusiasmos, não viver

gemendo nem olhando para a implacabilidade
do relógio das finitudes. Mas esse tipo de vida é

para poucos, por isso é que poucos são felizes.
Lutar contra o tempo na vida faz parte das fan
tasias de imortalidade, mas não é sábio. Sábio é
relaxar e viver. Ainda não aprendi...

Histéricos
Um morador de llftl prédio em São Paulo re

clamou no livro da portaria dos "barulhos" his
téricos que o casal de vizinhos do andar de cima
fazia todas as noites. O reclamante foi proces
sado e condenado pela linguagem que usou no
livro da portaria... Agora é assim, os histéricos
do sexo de bordel ganham razão na "Justiça", e os
incomodados que fiquem quietos. Ah, mas isso
não pode ficar assim. Os escandalosos têm que
conhecer a força do "ferro", ah, têm...

Falta dizer
As leis nos condomínios têm que ser "mili

tares". Barulhos e desordens precisam ser seve

ramente punidos, dentro ou fora da lei. Que os

abusados aprendam, e se um dos abusados for
metido a "autoridade" ele tem que ser "pegado"
em particular. Ordem para todos e muito "ferio"
a quem merece. Condomínios já são o inferno
naTerra e ainda sem lei, Santo Deus!
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Código Florestal volta à
pauta daCâmara hoje
Representantes locais opinam sobre o assunto. Para sindicatos,

legislação atual é prejudicial aos pequenos produtores

JARAGUÁ DO SUL

Pedro Leal

Embora esteja perto de completar 47
anos, o Código Florestal Brasileiro

ainda peca pela falta de aplicação - situ

ação que deve mudar com as mudanças
na legislação que foram aprovadas pelo
Senado e que devem ser votadas pela
Câmara dos Deputados hoje. Sem co-

branças, grande parte dos proprietários
rurais do país não 'fazia o mapeamento
das áreas de reserva legal e das Áreas de
Preservação Permanente (APPs). Agora,
com a possibilidade de implementação
do novo código, agricultores se prepa
ram. para regularizar a situação frente às

mudanças. O caso de cada um dos cin
co municípios do Vale do Itapocu você

acompanha ao longo da semana no OCP.

ra ambientalistas, nova propost,a é retrocesso

Na visão de entidades ambientalistas, as
revisões beneficiam o desmatamento. Entre
outros pontos polêmicos, está a possibilida
de de regularização da ocupação de APPs que
estejam consolidadas até 22 julho de 2008 -

embora a proibição do desmatamento nestas
áreas fosse ilegal desde 2001.

Pelo novo código, as multas emitidas até
esta data seriam convertidas em refloresta
mento. E, as áreas que já estavam consolida

das, mas que não haviam sido multadas, po
dem manter as atividades como estão. Entre
as entidades que manifestaram em cartas

abertas ,e em protestos seu descontentamento
estão o Greenpeace e aWWF Brasil - ambas
voltadas à conservação ambiental.

Para o presidente da Fundação Jaraguaen
se de Meio Ambiente (Fujama), César Hum
berto Rocha, teria de ser feito um trabalho
técnico para garantir que esse reflorestamen
to seja de fato um trabalho de recuperação. No
entanto, ele aindavê o novo código como uma
proposição positiva. "A legislação anterior era
um tanto imprecisa. Mesmo com as falhas,
agora deve ser viável garantir que os proprie-

tários façam a recuperação", afirma.
Outro ponto criticado porONGs ambien

tais foi a alteração na definição do leito dos
rios para a definição das APPs - enquanto a

legislação antiga tomava em conta o nível
do rio em seu ponto máximo, o atual toma
como base o nívelmédio da água. Com essa

mudança, regiões em que o nível dos rios
oscila muito - como manguezais, pantanal
e a região da Amazônia - poderão ter terras
ocupadas no que efetivamente é o leito do
rio, segundo o Instituto Nacional de Pesqui
sas Amazonicas (INPA).

Essa também é a posição da Socieda
de Brasileira para o Progresso da Ciência

(SBPC) e da Acadêmica Brasileira de Ciên
cias (ABC), que afirmaram em uma carta

aberta enviada à Câmara dos Deputados, no
dia 27 de fevereiro, que "a reforma do Códi

go Florestal Brasileiro, tal como vem sendo

processada no Congresso, sob a influência
de grupos de pressão setoriais, representa a

desregulamentação do setor do agronegó
cio com sérios riscos para o meio ambiente
e para a própria produçãoagrícola" . ...

Série Especial.

Lei passará a ser lllltveraal
A legislação do Código Flores

tal no Brasil existe desde 1965 -

complementando e substituindo
outra de 1935 - mas, em muitos

locais, a aplicação é falha. E, hoje,
a principal lei ambiental do país
deve passar novas alterações na

Câmara dos Deputados.
Com a proposta do novo códi

go, a legislação deve passar a ser

aplicada de forma universal. A re

dação de O Correio do Povo entrou
em contato com as secretarias da

Agricultura e os sindicatos de Tra
balhadores Rurais dos principais
municípios doVale do Itapocu, Co
rupá, Guaramirim, Massaranduba,
Schroeder e Iaraguá do Sul. Em to

dos os casos, a situação é de expec
tativa e apreensão.

, Embora o novo código ainda
não esteja aprovado - e possa ser

alterado novamente - as secretarias
daAgricultura e os governosmuni

cipais já estão exigindo a averbação
da reserva legal. Porém, essa co

brançapor ora se resume a emissão
de escrituras, transferências e pedi-

.

dos de licenciamento para corte de

vegetação. Isso porque, órgãos pú
blicos não teriam condição de fazer
a fiscalização, que caberia a Fatma

(Fundação do Meio Ambiente), em
Santa Catarina.

"Se o código continuar como

está e passar a ser aplicado, as per
das serão muito grandes", afirma o

presidente do Sindicato dos Traba
lhadores Rurais de Guaramirim, Ivo
Max Stein. A opinião é divida pelos
colegas de liderança sindical de Ia
raguá do Sul, EdgarHomburg, e de
Corupá, Denílson Pedrelli.

Mesmo que o projeto seja vota-

do sob críticas de ambientalistas,
incluindo a opinião significativa
da ex-ministra do/Meio Ambiente,
Marina Silva, para os ruralistas, os
agricultores estão saindo na pior.
"Se realmente começarem a cobrar
isso (preservação das APPs e reser

va legal), vai inviabilizar a produção
e levar muitos agricultores a desis

tirem", afirma o presidente do Sin
dicato dos Trabalhadores Rurais de
Massaranduba, Lúcio Stolf.

O projeto em discussão é uma
versão alterada do projeto aprova
do em maio do ano passado pela
Câmara. O projeto, de 1999, era de
autoria do ex-deputado Aldo Re
belo (PC do B-SP), atual ministro
dos Esportes.

Os deputados ainda podem,
retomar o projeto original - que
incluía a liberação de pastagens
em morros. Pela proposta apre
sentada pelo Senado, as proprie
dades. de pequeno .porte estão
isentas de averbação _da reserva

legal- embora supostamente não
sejam isentas da preservação, que
se limitaria a 20% da propriedade,
independente da região.

Se o código continuar
como está e passar a
ser aplicado, as perdas
serão muito grandes.

,

Pre!d'dente tio Sindicato
dos Tr..abalbadores

Rurais de Guaramirim,
Ivo Dllax Stei.n.

Prom,otor alerta contra isenção
Segundo o promotor público

do Meio Ambiente da Comarca
de Jaraguá, Alexandre Schmitt dos

,

Santos, a isenção de averbação da
reserva legal pode ter resultados
desastrosos. "90% das proprieda
des rurais de Santa Catarina se en

quadrariam na isenção, o que seria
o fim das reservas legais no Esta
do", alerta. Ele ressalta ainda que,
embora ô mecanismo estivesse

. previsto na lei desde 1965, foi ape
nas em 2009 que essa parte passou
a ser fiscalizada - e agora pode ser

efetivamente eliminada.
O promotor recorda que o pro

jeto já foi alterado muitas vezes, e

ainda pode passar por novas mu-

danças. "Ficamuito difícil avaliar os
impactos até que tenha algo de fato

aprovado, mas essa questão da re

serva legal é extremamente preocu
pante", afirma, lembrando que pelo
código antigo a reservapodia ser fei
la 'dentro do território dasAPPs.

Outra questão que a nível na
cional preocupa é a mudança no

padrão demedição do leito dos rios.
Segundo o promotor, para Santa
Catarina não deve ter um grande
impacto,mas no resto do país, é algo
grave. "Para regiões como o panta
nal e a região amazônica é algomui
to grave, por terem rios sazonais,
mas aqui em Santa \ Catarina não

deve ter grande impacto", explica.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IDtimas discussões políticas antes da votação
o retorno desse dispositivo não será possível
devido a impedimento regimental, porque
seu conteúdo foi diluído ao longo de diferen
tes artigos no Senado.

Após reunião com líderes partidários na úl
tima semana, o relator do novo Código Flores
tal (PLI876/99), deputado Paulo Piau (PMDB
MG), garantiu. que a discussão política está
encerrada e que há condições para começar a
votação hoje. "Nossa margem para mexer no

texto não é grande, vai ser fácil analisar a pro
posta do relator", assegurou o relator, no site da
Câmara dos Deputados.

O relator disse que "0 grande problema"
continua sendo relativo às chamadas áreas
consolidadas - áreas produtivas em locais que
deveriam ser de preservação ambiental. "Há
urn grande grupo de deputados que gostaria de
ver a emenda 164 de volta. Evidentemente isso
entrará em discussão, e vamos ver a possibili
dade que tem de retornar".

A emenda 164 foi apresentada pelo PMDB
durante avotação do projeto naCâmarano ano
passado e garante a continuidade de todas as

atividades produtivas em áreas de preservação.
Os critérios ambientais, nesse caso, seriam es

tabelecidos nos planos de regularização am

biental' criados pelos Estados e pelaUnião.
De acordo com o relator, possivelmente

MEIO
AMBIENTE
Promotor afirma

que a isenção
de averbação da
reserva legal pode
ter resultados
desastrosos

Aprimoramento

O maior acerto do. substitutivo do Senado,
para o relator, foi a separação em disposições
permanentes e transitórias. "Quem definirá o

que fazer em urna propriedade não vai ser um
técnico do setor rural, mas urn técnico do Sis
mana (Sistema Nacional de Meio Ambiente),
que vai emitir toda autorização de uso".

No que se refere àsAPPs demargens de cur
sos d'água, o relator considera positiva a defini

ção das largurasmínimas emáximas dematas ci
liares para rios commais de dezmetros de largura
- entre 30 e 100metros. O substitutivo da Câmara

prevê apenas que, para rios de até dez metros, o

proprietário teria de recuperar, no mínimo, 15
metros de vegetação. "Não tinha previsão. de teto,
com isso a insegurança jurídica seria maior que
com o texto que o Senado fez".

EI
dife enças entre os textos da Câmara e do Senado
Confira al91J1t'1a� das difet.enças (.lI'Itre () tt't1;o d rll'íorrM &o Códi90 Rã'€í's;t41 (Pt litlGm)
<\IpfQ'l_a(.h> p«!m deplJtMm, f!'m l�iO d(I' l611, � e f�if.tdo Pf·1o;, �llIldelt1'S, fl't)'l del�fTlj)IO. O
projeto aqOIa volta h Câmal"d para w.wa 'J01iIção.

-

Se.nado Câmara

Alterações do relator catarinense
Relator do projeto de reforma do Código áreas com base no leito dos rios, e a indicação

Florestal nu Senado, o parlamentar catari - de criação, pelo governo federal e estadual, de
nense Luiz Henrique da Silveira (PMDB) in- programa de incentivos econômicos e finan
cluiu no documento algumas mudanças im- ceiros para a manutenção e recuperação de

portantes em relação ao projeto da Câmara. vegetação nativa. Outra alteração foi a realiza
Destaca-se a inclusão dos manguezais den- ção de um inventário florestal, para permitir
tro das APPs, embora ambientalistas vejam ' o monitoramento da qualidade das florestas

possível conflito devido à redefinição dessas existentes em terras públicas e privadas.

Senado Câmara

.,Nos 1"10'';' com �té Ô"',;:; m!!-'�JQ'S de
i.llgi ((.i, o prõpflrtI&tlo dr;M/�fil rei:_oltl

por um.! fim� d� f,. rrh�UO!i di'! "t'g*1à
do érn APP1.�

fJ;:rmé.;[fi f®j)'(.i " I'lKM$)efaçãO apfUh'l:l nos
t� <t:m1 at�dKtl f 'l�t((}S d.)J.litt90nt� dI' t ">

lnetfjJl> \ilúmerQ Ul'M·ltl(Ín I''IC textO á0

Senacín).Nru nos milton:.>!, 05 liníll.fts, $erClO
�tl;dj')'" prta União fi' pe:los�,t ld�!!o

o que é e o que o código Florestal diz a respeito de:
Reserva Legal

• É a área de mata nativa que deve ser preservada
dentro da propriedade. De acordo com o texto

aprovado na Câmara, a área a ser protegida na
Amazônia corresponde a 80% da propriedade;
35% no cerrado; 20% em outras regiões. A vegetação
desta área não pode ser removida e só pode ser

utilizada para manejo florestal sustentável. A
averbação dessa área é gratuita para pequenas
propriedades e para a agricultura familiar. O não

cumprimento da reserva legal incorreria em multa
diária de R$ 50 à R$ 500 por hectare. O prazo para a

averbação se encerra em 11 de abril deste ano.

de morros e encostas que não podem ser

desmatados, Atualmente, produtores devem recompor
30 metros de mata ciliar para rios comaté 10 metros
de largura. Para rios mais largos, a área de preservação
deve ser de metade da largura do rio, com limite

.

máximo de 100 emínimode 30 metros.

MataCiliar
• É a formação vegetal localizada nas margens

dos rios, córregos, lagos, represas e nascentes.

Também é conhecida como mata de galeria, mata
de várzea e vegetação ou floresta ripária. Mantém
diversas funções ambientais, incluindo a absorção
de água e preservação do terreno das encostas de rio.
A área de mata ciliar a ser preservada varia
conforme a largura do corpo de água.

Área de Preservação Permanente
• São locais vulneráveis, como beira de rios, topo

o que elevemudar com o novo c6dig0?
• O projeto aprovado no Senado possibilita a redução

da reserva legalpara 50% emEstados commais de 65% das
suas áreas em reservas ambientais, desde que a redução seja
autorizada pelo Conselho Nacional do MeioAmbiente.

�

• O texto do projeto prevê redução para 15 metros
de recuperação demata para rios com largura de até 10
metros - amudança foi feita na Câmara. A novidade no
Senado foi a obrigação aos proprietários com até quatro
módulos fiscais. Omódulo varia entre Estados de 20 a
440 hectares, de não exceder 'a recuperação em 20% da
área da propriedade.

•Adeterminação do leito dos rios passaria a ser
determinado pelo nível epercurso normal do rio.Pela I L '.

legislação atual, é determinado pelo limite
das áreas alagáveis.

• Para propriedades maiores que quatro módulos
fiscais emmargem de rios, os conselhos estaduais de

- meio ambiente estabelecerão as áreasmínimas de matas.
ciliares, respeitando o limite correspondente àmetade
da largura do rio, observando o mínimo de 30metros e

máximo de 100 metros.
• O novo texto também assegura a todas as

propriedadesrurais amanutenção de atividades

agrícolas e pecuária nas margens dos rios, desde que
consolidadas até 2008, e autoriza o uso de APPs para
alguns tipos de cultivos, como maçã e café.

io·... • *. t
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Fonte: Agência Câmara de Notícias
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Aulas devem
iniciar só amanhã

Promotora determinou uma última vistoria
na unidade de ensino ontem no fim da tarde

GUARAMIRIM

Tita Pretti

O ano letivo da escola es

tadual Lauro Zimmer

mann, em Guaramirim,
deverá finalmente iniciar
amanhã. Isso porque, na

tarde de ontem, a promo
tora de Justiça Barbara Eli
sa Heise determinou que os

Bombeiros fizessem uma últi
ma vistoria na unidade.

Segundo a gerente de Edu

cação da SDR (Secretaria de De
senvolvimento Regional), Lorita

Karsten, o pedido foi feito para
resolver uma pendência das irre

gularidades das obras: um extín-

tor de incêndio encontrado vazio

pelaVigilância Sanitária na última
sexta-feira. No final da tarde de

ontem, os Bombeiros estiveram
no local e, segundo o comandan
te Lauri Carlos Leite, a vistoria foi
aprovada.

Segundo a SDR, aprevisão é de

que hoje de manhã a promotora
dê o parecer se a escola será desin
terditada ou não. ''As aulas devem
iniciar na quarta-feira, e vamos

nos empenhar em avisar a todos
os alunos. Já os dias de aulas per
didos serão recuperados durante
o recesso escolar", diz Lorita.

Na última quarta-feira, 29 de

fevereiro, o Ministério Público,
por meio da promotora, deter-

minoumais umavez a interdição
da escola. Na sexta-feira, a Vigi
lância Sanitária e o comandante
dos Bombeiros de Guaramirim
estiveram na unidade de ensino

para avaliar se as melhorias nas

obras, exigidas pela promotora,
foram sanadas para dar início às
aulas.

Apesar de aVigilância Sanitária
ter constatado que as irregulari
dades foram ajustadas, a libera

ção não pôde acontecer, já que na
sexta-feira a promotora esteve em
Florianópolis para resolver um as

sunto daComarca.
As aulas na rede estadual ini

ciaram no dia 14 de fevereiro e, na

Lauro Zimmermann, a garantia
da SDR era de que as aulas come

çariam no dia lo de março, mas a

Vigilância Sanitária não aprovou a

vistoria, adiando o início das aulas
mais umavez.

MARCELE GOUCHE

ESCOLll Após ser liberada a primeira fase de obras, alW10S iniciam ano letivo

Saúi!e

Entregue o PA de Massaranduba
Depois de cinco meses de

obras, o Pronto Atendimento de
Massaranduba foi entregue na úl
tima sexta-feira. A nova unidade
deveria ter ficado pronta em janei
ro, prazo acordado entre o prefeito.
Mário Fernando Reinke e a em

preiteira responsável. O valor da

ampliação investido na ampliação
foi de R$ 1.049.206,24.

Segundo Reinke, a previsão é
de que os atendimentos no novo

local iniciem na quinta-feira. Hoje,
.

aPrefeitura irá realizaruma limpe
zana estrutura e amanhãacontece
a transferência dos equipamentos,

instalados nos fundos do hospital, .

para o novo prédio.
Atualmente, o PA funciona

normalmente anexo ao prédio
que foi construído fora dos requi
sitos exigidos pelaAnvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária),
na gestão anterior.

Com a mudança para o novo

local, os atendimentos do PA es

tarão interrompidos amanhã.

Segundo a secretária de SaúdeSu
zane Reinke, a população deverá

procurar o posto de saúde cen

tral, e os casos emergenciais serão
atendidos pelos hospitais Jaraguáe

São José. "Uma equipe trabalhará

por 24 horas na mudança, e a ex

pectativa é que os atendimentos
se normalizem às 7h damanhã de

quinta - feira. Se algum imprevisto
ocorrer, os atendimentos irão con
tinuar sendo realizados no posto
de saúde", afirma.

Com a entrega, a Sifra Cons
trutora e Incorporadora fica
isenta do pagamento de multas

por atraso nas obras. O contrato
previa que se a construtora não

entregasse as obras até ontem,
a Prefeitura poderia cobrar uma
multa de R$ 50mil por dia.
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINACRCSC
/1"'/
:'i��' . Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 I Centro I Florianópolis/SC ICEP 88015-710 !.

'fi ii

, , Fone 48 3027-7000 Fax 48 3027-7048

�O:ONS::I=!�=::�:=fl�faz saber que o contabilista Sr FRANCISCO ANTONIO RAMOS - Técnico em Contabilidade - CRCSC I
014750/0, foi penalizado com Suspensão do Exercício Profissional pelo prazo de 06 (seis) meses a

na forma do artigo 27, alínea "e" do Decreto Lei 9295/46 por meio das Deliberações 0365/11 de

13/04/2011, homologada pelo CFC em 15/04/2011.
São Francisco do Sul, 07 de Março de 2012

Presidente do CRCSC

I Estado]
Super expofeira

Osecretário
estadual da Agricultura e da Pesca, João Rodrigues,

o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado
de Santa Catarina (Faesc), José Zeferino Pedrozo, que também

é vice-presidente de Secretaria da Confederação da Agricultura e Pecu
ária do Brasil (CNA), conversaram longamente, ontem, em Florianó

polis. Foi uma espécie de arrancada para a realização, com a marca do

governo do Estado, de uma grande expofeira agropecuária em Santa
Catarina, nos moldes da já consolidada Expointer, de Esteio (RS). Mais
uma vez deve pesar na decisão de se levar o projeto em frente o status
de Santa Catarina como estado livre da febre aftosa sem vacinação: "Te
mos uma posição privilegiada e reconhecida pela Organização Mun
dial de Saúde Animal (OlE), além de um setor agropecuário forte e em

pleno desenvolvimento. Merecemos um evento que valorize esse seg
mento", disse Rodrigues. Ele já anunciou para os próximos dias uma
nova reunião, desta vez com os núcleos de criadores de bovinos, equi
nos e ovinos, sob a coordenação da Faesc, para discutir mais detalhes
da Expofeira. Para animar o segmento, vale lembrar que, em 2011, a Ex
pointer teve resultado de vendas e propostas de financiamentos de R$
1.089 bilhão. Auro Pinto, coordenador da Mercoláctea, que acontece de
10 a 13 de maio, em Chapecó, também participou da reunião de ontem.

'V�asacra

[

omodelo de descentralização
implantado por Luiz Hen

rique da Silveira em Santa
Catarina tem sido uma das
bandeiras da bancada do Es
tado no Congresso Nacional.
O senador Casildo Maldaner
(PMDB-SC) é um dos estan
dartes dessabandeira. "Temos
no pacto federativo a ideia de
cada vez descentralizar mais
para os estados e municípios, e o governo federal ficar mais como regulador
das questões no Brasil." O senador defende que o governo federal seja enxuto, e
que estados e municípios recebam o maior montante dos recursos. "Paulatina
mente, ternos que ir implantando essa descentralização. Acho que essa luta no
SenadÓ está muito consciente. E o melhor até para a economia, para deixar de
haver tanta via sacra de prefeitos e governadores."
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O secretário de Planejamento, Filipe
Mello, recebeu em seu gabinete uma
comitiva liderada pelo presidente da
Associação Comercial e Industrial de
Quilombo (ACIQ), Rodrigo Conci, e
pelo secretário regional Jakson Cas
telli. Eles apresentaram a proposta
de incluir a cidade na rota do turis
mo catarinense. Quilombo é o único

município do estado que possui água
I sulfurosa, enriquecida com enxofre,
de grande valormedicinal. Mello disse que o projeto será incluído no programa
Ação Conjunta de Revitalização eDesenvolvimento (Acorde), que visa o cresci
mento sócioeconômico de Santa �atarina, já iniciado na região de São Joaquim.
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.� ExpectativaPode acontecerhoje a votação
B
� do projeto do Código Florestal Brasilei-

i ro na Câmara federal. O deputado Paulo

� Piau (PMDB-MG) entregou o relatório so

E bre amatéria ontem, com alterações como:l(
� a autonomia dos estados em legislar seus
] códigos ambientais, emenda do deputado
� catarinense Valdir Colatto (PMDB-SC) e
'"

� da Frente Parlamentar daAgropecuária.
.�
ro

� Dia cheioAo cumprimentar o govemador
ro Raimundo Colombo, à tarde, o prefeito de� CorreiaPinto, vâilioForster, comemorouo
,ro

� que já era um reencontro. É quenomesmo
K dia assinou dois convênios com o gover
� no. Pela Ínanhã, em sua cidade, foram R$
ro

] 5 milhões para a pavimentação do trecho
� BR-116 aoAeroporto Regional do Planalto

Andréa Leonora (Francisco D' Carvalho, Brasília)

Serrano, em construção. À tarde, na Capi
tal, mais R$ 3,2 milhões em financiamen

to, através do programa Badesc Cidades,
para pavimentação de ruas domunicípio.

Recursos Ontem, aliás, foram assinados
contratos de financiamento doBadesc com
onze cidades catarinenses. Os recursos se

rão aplicados em obras de pavimentação
e ginásio de esportes, além de compra
de máquinas para a manutenção de vias

.

não pavimentadas. Só ontem foram con

tratados R$ 21,7 milhões. De acordo com

o presidente do Badesc, Nelson Santiago,
desde 2002 o Badesc Cidades financiou R$
756 milhões a 253 cidades. Ou seja, apenas
14% dos municípios catarinenses ainda
não tomaram recursos do banco.

Florianópolis - 06Mar12

CENTRAL DE DIÁRIOS
TRINTA E DlV! INTEGRADOS (Pelo Estado) o::: Um produto CNR

peloestadoeceníraldedíaríos.com.br.) DIÁRIOS PRESENÇA EM
,,=,,_"- INTEGRADOS 62% DE se

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br

Novo líder

Avotação do novo Código
Florestal estáprevista
parahoje naCâmara dos
Deputados. O debatevai

" ,.';<i.;,

- como P oita-
voz - está dificultândo
a votação do Código
Florestal, pro�etjda para

.

essa semana Os rebeldes
I ,d@ bQje,.·
ofící ment anlfesto
ao vice-presidenteMichel
Temer (pMDB-SP), que
ocupa interinamente a

presidência daRepública
devido à viagem da

presidente DymaRousseff à
Alemanha. As insatisfações
se unem às resistências da
bancada ruralista ao Código
aprovado no Senado. O
Palácio do Planalto não

quer alterações no texto
aprovado, mas já foi avisado
de que isso será ímpossível.
Fonte: Jornal do Brasil.
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Juíza decide pela exoneração
dos parentes da prefeita

Ajuíza daVara da Fazenda da Comar
ca de Jaraguá do Sul, Candida Inês

Zoellner Brugnoli, determinou ontem

à prefeita Cecília Konell que promova a

exoneração do secretário de Adminis

tração; Ivo Konell, e da chefe de gabine
te, Fedra Konell, dos seus cargos ocupa
dos na Prefeitura de Jaraguá do Sul no

prazo de 48 horas.
Amandatária não poderá nomear os

referidos réus para qualquer outro car

go, sob pena de pagamento de multa
diária de R$ 5 mil, sem prejuízo de ou

tras sanções. O prazo para responder à
ação é de 15 dias, contados da juntada
do mandado no processo. Não sendo
contestada a ação no prazo marcado,
será entendido que os réus aceitaram,
como verdadeiros, os fatos articulados

pelo autor na petição inicial.
A prefeita Cecília Konell é acusada

pelo' Ministério Público por prática de

nepotismo ao descumprir a Constituição
da cidade, a LOM (Lei Orgânica doMuni
cípio), empregando o marido e a filha na

administração pública.
Essa decisão da juíza é resultado de

uma representação protocolada pelo pre
sidente do DCE, Luís Fernando Almeida,
em 2011 na promotoria de Jaraguá. No
mês passado, o promotor da Moralida
dePública, Ricardo Viviane, transformou
essa representação em uma ação civil pú
blica, pedindo a exoneração do marido e

da filha da mandatária. Ele pediu ainda a

condenação da prefeita por improbidade
administrativa, a perda dos direitos poli
ticos por três anos emulta até 100 vezes o

salário recebido por eles.
Ivo Konell soube da decisão da juí

za ontem à noite pela coluna. Ele disse
que irá se informar sobre a ação e to

mar as medidas necessárias durante o

dia de hoje.

MARCELE GOUCHE

Pleitos entregues
Carlos Chiodini (PMDB) e o vereador Jaime Negherbon (PMDB) entregaram

ontem reivindicação da Delegacia Regional de Jaraguá do Sul ao diretor geral do
InstitutoGeral de Perícia (IGP), Rodrigo Tasso. Também acompanharam a visita: o

delegado regional, Uriel Ribeiro, e o assessor jurídico Moacir César Souza.

o CORREIO DO POVO

Vale lembrar
Antesmesmo de o governo federal

lançar o edital de licitação do projeto
de duplicação da BR-280 às vésperas da
campanha presidencial em 2010, o jornal
O Correio do Povo fazia campanha pela
entrega desta obra à região. No entanto,
o edital foi suspenso logo após a eleição
e até agoranada saiu dopapelVejamais
sobre o tema na página 21.

Convite
Hoje, empresários de Jaraguá do Sul terão
a oportunidade de participar demais uma
edição da Sessão deNegócios, promovida
pelo Sebrae de SantaCatarina. O evento,
que tem aparceria daAcijs (Associação -

Empresarial de Iaraguá do Sul) eApevi
(Associação dasMicro e Pequenas do
Vale do Itapocu), será realizado no Centro
Empresarial da cidade, às 18h30.

Diretor do IGP na

delegacia regional
Conforme a coluna antecipou no fim
de semana, o deputado estadual Carlos

,
Chiodini (pMDB) e o vereador Jaime
Negherbon (pMDB) acompanharam
ontem o diretor geral do Instituto Geral de
Perícia GGP), Rodrigo Tasso, o delegado
regionalUrielRibeiro, e o assessor jurídico
Moacir César Souza emumavisita na
sede daDelegacia Regional de Jaraguá
do Sul. O objetivo da reunião foi entregar
pleitos para amelhoria do atendimento
e encontrarum local apropriado para
abrigar o InstitutoMédico Legal GML).
O deputado solicitou também que fosse
aumentado o efetivo de servidores para o
IGP local, além de um espaço adequado
para abrigar as pessoas, assim Como

reivindicou tambémNegherbon pormeio .

de umamoção assinada pelo secretário
do Estado de SegurançaPública, César
Grubba, no ano passado.

Resposta do IGP
O diretor do IGP disse queos pedidos
terão a atenção necessária e se

.

comprometeu destinar um servidor

para o instituto, assim que o governo
estadual liberar a contratação. Sobre
o local para o IML, ficou decidido que
imóveis adequados para esta função serão
procurados emJaraguá do Sul. Depois
de encontrados, passarão por vistoria
de profissional do IGP e em seguida será
realizada a licitação para a compra ou
aluguel deste imóvel.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



H STÓRIA 18 I TERÇA-FEIRA, 6 DE MARÇO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
m I� al� , II

"
� '.tl'\.UlI��·�.Lunender ���2- ,.,,"'1e" � �V!'" C

Grupo Lunelli

1958

Mau comportamento no

cinema eauaa indignação
Em março de 1958, o jornal Correio do Povo trazia

nota com o título "Os abusos no cinema". O texto

dizia: "Os constantes abusos que são registrados conse
cutivamente nas salas de projeção dos dois cinemas da

cidade, notadamente no Cine Buhr, reclamam enérgicas
providências do delegado de Polícia, pois torna-se insu
portável assistir em companhia de familiares a qualquer
exibição, dada a presença humilhante de indivíduos

D H �e
ARQUIVO HISTÓRICO

J' .I

desqualificados que, com sua algazarra, inibem princi
palmente o público feminino... ".

A nota encerrava dizendo: "Certos de que o senhor
Isidorio Copi, pela energia que sempre soube imprimir
ao desempenho de suas funções na salva-guarda dos
direitos públicos, tomará as providências necessárias,
.mandando pernoitar no xilindró os engraçadinhos, des
respeitadores de qualquer norma de compostura".

MARCELE GOUCHE

1'::':;:0
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A foto aeíma,mostra o Salão Cristo Rei no início da década de 1950.

Ele está localizado ao lado da Igreja Matriz'São Sebastião, na rua
Marechal Deodoro da Fonseca,'no Centro de Jaraguá do Sul.

Personagem histórico

O brilhante saxofonista Charlie ,Parker
Charlie Parker Júnior nasceu em 29 de agosto de

1920, em Kansas, Missouri. Foi um saxofonista estado
unidense de jazz e compositor. No início da carreira,
Parker foi apelidado de Yardbird, o qual mais tarde foi
encurtado para Bird e permaneceu como o apelido de
Parker para o resto da sua vida. Parker é comumente

considerado um dos melhores músicos de jazz e seu ta

lento é comparado, quase sem argumentos, com músi
cos lendários tais como Louis Armstrong e Duke Elling
tono Sua reputação como um dos melhores saxofonistas
é tal que alguns críticos dizem que ele é insuperável. O
crítico de jazz Scott Yanow fala por muitos fãs do jazz
e músicos, quando sugere que "Parker foi indubitavel
mente o melhor saxofonista de todos os tempos."

.

Figura fundadora do bebop, a forma, inovadora de
� Parter pata 'melodia, ritmo e harmonia tem �éxercido

.
'

uma incalculável influência no jazz. Inúmeros músicos
têm estudado a música de Parker e absorvido elemen
tos do seu estilo.

Consumido pelo álcool e pelas drogas, Parker teve
uma existência breve e trágica, que inspirou criadores
como o escritor argentino Julio Cortázar (que se baseou
nele para delinear o personagem central do conto "O"

Perseguidor"), e o cineasta Clint Eastwood (que rece

beu seu primeiro Globo de Ouro com o filme "Bird", de
1988, estrelado por ForestWhitaket, o qual, por sua vez,
levou o prêmio de melhor atar no Festival de Cannes

graças a este trabalho). A biografia de Parker contabili
zou duas tentativas de suicídio e uma longa internação
em um sanatório, antes de chegar ao fim, aos 34 anos.

Faleceu em 12 de março de 1955. Encontra-se sepulta
do no Cemitério Lincoln, em sua cidade natal.

Pelo Mundo

1475
Nascimento de

Michelangelo
Em 6 de março de 1475,�nasce em Caprese, na Itália,
Michelangelo di Lodovico Buonarroti, mais conhe
cido corno MiguelÂngelo (português europeu) ou
Michelangelo (português brasileiro). Foi pintor,

-

escultor, poeta e arquiteto italiano, tido como um
dosmaiores criadores da história da arte do ociden
te. Ainda em vida, foi considerado o maior artista
de seu tempo e, até os dias de hoje, faz parte do re
duzido grupo dos artistas de fama universal, como
um dos maiores que já viveram e como o protótipo
do gênio. O artistamorreu em 18 de fevereiro de
1564, em Roma. Michelangelo 'permanece como um
dos poucos artistas que foram capazes de expressar
a experiência do belo, do trágico e do sublime em
uma dimensão cósmica e universal.

1902

Criação do

Clube Real Madri
Nestemesmo dia, em 1902, é fundado o Real Madrid
Club de Fútbol (Clube de Futebol RealMadri). Além
de ser um clube de futebol, o espanhol RealMadrid
também trabalha com outros esportes, tais como:
atletismo, rugby, basquetebol, beisebol, natação,
tênis, tênis de mesa, voleibol, ginástica, luta, boxe,
xadrez e handebol. O clube é responsável por quatro
das cinco maiores contratações do futebolmundial:
Luís Figo, em 2000, Zinédine Zidane, em 2001, Kaká e

Cristiano Ronaldo, em 2009.

, DIVULGAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



oCORREIO00 POVO TERÇA-FEIRA,6 DE MARÇO DE 2012

No ano passado a'Scar.inicion um grupo tleteatro de bo-
.

necos que participou daMostra de Teatro da S6ar e também
do Festival deFormas Animadas. Este ano temmais novida
des, outro grupo foi aberto para desenvolver os trabalhos de
bonecos, com aminístranteMeryPetty, que é atriz, diretora e

professora de teatro. Outra novidade é que também terá uma
categoria infantil, o Teatro Baby, para privilegiar crianças de
5 a 8 anos. Muitas crianças nessa idade querem teatrar, mas
não encontram cursos específicos e esta'é a oportunidade, As
aulas vão começar dia 7, veja a programação. Mais informa
ções na secretaria da Scar ou pelo telefone 3275-2477.

FOTOS ARQUIVO DAARTISTA

Interpr,etação

Peça Feminin[a]
brinda a mulher
Cia Sandra Baron e o Sesc Jaraguá prestam homenagem

na sexta-feira com apresentação teatral
já tem mais de 20 anos de ati
vidades teatrais, leva o público
numa viagem emocionante,
lado a lado com ícones femini

nos, histórias reais e_osmais va
riados sentimentos da aventura
diária que é ser mulher.

A apresentação será dia 9
de março, às 20h no Teatro do

Sesc, com entrada franca para
maiores de 16 anos. Mais infor

mações no blog: www.ciasan
drabaron.blogspot.com.

ulheres famo

sas, anônimas,
artistas, em uma

dramaturgia
surpreenden
te recheada de

drama e comédia. Assim será a

. homenagem ao Dia Internacio
nal daMulher, que a Cia Sandra
Baron e o Sesc de Iaraguá do Sul
programaram com a apresenta
ção do espetáculo Femininla].

Feminin[a] é o resultado de

sete meses de pesquisa e apre
sentações, que contaram, na

sua formatação inicial, com

o impulso da premiada atriz

gaúcha Deborah Finocchiaro
("Pois é vizinha" e "Sobre An

jos e Grilos"). A plateia presen
te nas apresentações em 2011
foi tão eclética e apaixonada,
quanto as personagens impres
sionantes do universo da atriz
Sandra Baron, que sozinha in

terpreta todos eles. A atriz, que

PERFORMANCE
A atriz Sandra Baron
já tem mais de 20

anos de atividades
teatrais e na peça

Feminin[a]
leva o público numa
viagem'emocionante,
lado a lado com Ícones·
femininos,bdstó�s
reais e os mais

variados sentimentos
da aventura diária

que é ser mulher

Abertura de Vaga para Contratação
Y!lg���a_�a_�!!!��� o�.. s��(",).s _,_", ._ __ _ . _ _. __ .

" Servente

01 (uma)
Segunda a sexta, 8h30min/dia (manhã e tarde, das 6h às 16h30)

Jaraguá do Sul

R$ 822,00 por mês

*Conhecimentos: procedimentos de limpeza e de copa.
*Escolaridade: preferencialmente ensino fundamental completo.

1. Análise Curricular - critérios: escolaridade e experiências na área;
2. Ditado e prova prática;
3. Entrevista Individual.

Preencher ficha de inscrição ou levar currículo no Senac, de Jaraguá do Sul (Endereço: Rua dos Imigrantes,
Vila Rau. Fone: 3275-8400), das 8h às 22h, até o dia 10/03/2012.

As demais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no item "Trabalhe Conosco" do site www.sc.senac.br.

critério do SENAC poderá haver aproveitamento de candidatos classificados em processo seletivo anterior, AO prazo de até 24 meses, respeitand
a ordem classificatória.
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Previsão do Te:mpo

São Miguel
do Oeste

......
18°34°

Cha ecó
......
17° 34°

Semana
quente e seca!
o tempo não muda
em Santa Catarina,
permanecendo amesma

tendência até dia 13.

Predomínio de sol entre

poucas nuvens em todas
as regiões catarinenses e
temperatura elevada. Há
condição de chuva entre
os dias 14 e 20 de março,
devido à passagem de uma
frente fria pelo Sul do Brasil,
mas sem valoresmuito

significativos.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Mafra
....
15° 28°

Joinville

......
21° 30°

Jaraguá do ul
......
19° 310

Rio do ul

......
15°29°

Blumenau
......
20° 32°

F o' Ó olis
......
22°29°

São Joaquim
......
11° 27°

Laguna
... ...
20° 27°

Nublado Chuvoso Trovoada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Norte 1 km/h Vento favorável em
• 12h Vento não favorável Leste 11 km/h nenhum horário.

• 15h Vento não favorável Leste 13km/h 0%
• 18h Vento não favorável Leste 13km/h

de possibilidade
de chuva.

. Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Hu:mor
Pescaria em família
Amenina foi à pescaria com o pai.

,

Quando voltou, estava com o lado esquerdo do rosto inchado. Amãe

perguntou:
- O que foi isso no seu rosto, minha filha?
- Marimbondo, mamãe. - respondeu a menina.
- Ele te picou? pergunta a mãe.
- Não deu tempo. O papai matou com o remo.

f'

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.

Criciúma
......
18030° CRESCENTE 1/3

Use chapéu
para proteger
do sol forte

QUINTA
MíN: 18°C
MÁ)(: 32°C

.

CHEIA 8/3

MINGUANTE 15/3

NOVA 22/3

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. �ngt> Encontro. principalmente esportivo
2.lso'ar
3. Uma das mais antigas catedrais francesas em

esti�o gótiro
_ Colocar corou bstâtulo ou defesa I PrefiXo que
�f1ime a Qdéia de 's

5. O assento das motoCicletas I O Peler que desafia
o Capitão Gancho na famosa história infantil

6. alicia q�e assusta
7 Uma ponta do•.. Plette
8. En rme IJ 000 de pedra em forma de pirâmide

usado e o mooum lI!)
,i

• O ti a s� opõe ln bem, onlem� à virtude I O
antõ imo de aD811m

10. (8' t) Vitima n prime ro frablcidio I A filha
da Nha

11 Um desbravado! comu VastO da Gama ou Amé
rito Vespooio

12. Oue se�ou
1a� Ott re�r; d ou�I da pt fora

VERnc IS
1. O sinal d subtração I Prosa, mais ou menos lon- ra

ga� na qu� se nanam fatos imagmârios, às vazes
inspirados em histórias reais

2. Organizaçio dos Países Exportadoes de Petróleo
I SaUvar _

3. liça maciah própria do stuârio feminino� usada
has tostas ou em vofta do pescoço I Promov r

. a e desperta hono� esp nto I Q exerce pouca
pressão

5. A árvore nacional brasileira I Subi vação de povo
I AbreViatura (em português) do Gabão

6. Ausência de quantidade I Que tem certo prqdu
to hatural ou sintético de notáveis propriedades
plâsticas

1. Utensl io para prender o cabelo feminino I Pessoa
à qual alguem deve dinheiro

8. Uma e outra10 cubo de dois
9. Adestrar10 navegante italiano Po (1254-1324).

um dos precursores da geografiamodema.

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 18°C
MÁ)(: 32°C

1

19°C

31°C

Aplique/----
filtro solar
quando for
se expor,
ao sol

SEXTA

MíN: 17°C
MÁ)(: 31°C

I. I .

'.

; ,I f I J I:

São Francisco do Sul
• Preamar
• 2h34: 1,9m
.14h26: 1,7m
• Baixamar
• 7h38:·0,2m
·19h51: O,1m

Itajai
• Preamar
.1h31: 1,2m
• 13h08: 1m
• Baixamar
• 7h44: O,2m
• 20h04: Om

Florianópolis
• Preamar
• 1h41: 1,3m
• 13h15: 1,1m
• Baixamar
• 7h39: O,2m
·20h11:0mTábua

das marés Imbituba
• Preamar
• 1h51: O,7m
• 12h36: O,6m
• Baixamar
• 7h39: O,2m
.19h47: -O,1m

i,.�,:/�'" l' I� ! " ,-:_�-- i'"_ �", ,,�"e":c":-- _,/
,_ J,,' _� ""� ,",

'_,-o ".J_"� c', _ "'-

i �: @aSSQtef'i'm�:O . A R�crr:�Qtl�ç.a'primelra feViS�Q de p�lov�a� CruZQd�S 'do. B�osil .

, ,
' -

I'
'" 'c I' " " I' , -", c"

,2 .s. 4 ir B

J

II

fi
-

,II
I

II II

II
,

,

10

12

'OOjE� '.illiJtg.u.
'6 'ú�iO 'SEqlilV '11 'ilGlillltl "oclW\lJ9 'l 'bpeilllSlIli 'ep�N 'g ':81t9 'Wjllll'V '�dl 9
'IlMll �9,,!lllil 'li "JIeflçJ3 "Ilf(llSj 'g 'J1!q�E 'dfldo '(l 'll:lU@Wólj 'SO��W '� :SIV.:J11l:Jafl

'OllIOQ9,ij 'S l 'OpeAlllQ
.�� 1!)�I?f}�\lN 'l t 'llláN �1I�V ·O�' ,ilVV 'tliW '6 'OQSli�QO 'i '�l3 '1 'IlS01oí'téd '9
,

Ed 'IJIiJ1�S '9 "'llW\1l0dO ,,'�WepaAloN'� '.II!JJ!d9S '(: 'ÔIJ!191l� .� ;Sr\fiNOZiBOH

Ov�nlOS
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a vou?
Michele Camacho micamacho777@gmaü.com I 47 8838 3084

Além das
tradicionais (mini)
o que mais foi
visto nos desfiles
foram as saias

lápis, longuete e

transparente.

No verão tivemos além do
animal print, muitas flores
pequenas. Já as estampas do
inverno vemmaiores. Invistam

nas peças estampadas com
temas étnicos e digitais.

Modela m

Teremos bastante
foco nos ombros

(podendo ser

ombreias, franjas,
penas). Outra
aposta são as

calças estilo
pijama e macacão.

COI'es
Diferente de nosso verão ultra

colorido, o inverno traz cores outonais
como vinho, ferrugem, caramelo,
amarelo mostarda, verde musgo,
tangerina, laranja, dourado e preto
(que vem bem forte!).

c s órios
Cintos: pequenos e

médios metalizados.
Colar: amoda agora é o

colar grande peitoral.
Sapatos: Botas com sola

anabela, scarpíns coloridos
e slippers.

Beach Sexy: us i e recomendo!
Já fazia dias que eu queria colocar essa
dica limais que boa' aqui na coluna.
Mas esperei passar a época de Carnaval
e também a alta temporada de verão
para isso. Até porque, passados esses
momentos, ninguémmais tem vontade
ou disponibilidade para ficar estirada
ao sol. Em contrapartida, fica sempre
a vontade de ficarmoreninha todos os
dias do ano, e senão todos os dias, ao
menos nos finais de semana de eventos

importantes não é? Pois bem, sabendo
dessa nossa necessidade de querer
estarmos sempre com uma cor bonita

(sem fazermuito esforço) no ano passado
fui atrás de opções de autobronzeadores
e encontreíum de efeito imediato da

Victoria' s Secret que é excelente, o
Beach Sexy! Além de super cheiroso

(aliás, que cheirinho gostoso que ele têm)
seca rapidinho e bronzeia namesma

intensidade, deixando a pele bem dourada.
O único porém é que dura apenas até você

lavar, mas é perfeito para aquela festinha
em que queremos ir bronzeada, Ah, e sobre
manchas, como ele é um creme, ele pode
simmanchar a roupaviumeninas?Mas
não se preocupem que após lavar sai. Jáme
certifiquei disso. Usei-o,algumas vezes e
nunca tive uma roupamanchada.

*Fica a dica para quem querficar
morena rapidinho sem ter que apelar
paramuitas horinhas de sol.

Comprimento
O comprimento
continuamini,
rnidí e longo
(nenhuma
novidade).

Para a linhamasculina (eu não
deixaria vocês de fora dessa não

é?), as apostas estão nestas peças:
Nylon - pode ser jaqueta
(comprida oumais curta, larga o
umais justa) ou colete.
Jeans - As calças serãomais secas,
nem tão skinnys, nem tão largas.
Tricôs - Garotos, apesar de
vocês não fazerem a linha
"friorento"como nósmulheres,
invistam, mesmo que nosmais
fininhos. Nesta temporada
haveráuma infinidade de tricôs
masculinos coloridos.

Sapatos - Além dos tênis estilo

botinha,oscoturnostambém
estarão em altanamoda
masculina.

É isso gente! Espero que nesse primeiromomento, essas dicas
tenham ajudado vocês a estarem por dentro do que irá rolar

em termos de tendência para a próxima temporada. Sei que
foi apenas uma pincelada do que iremos usar, mas fica aqui a
promessa de aos poucos explicarmeUtor cada uma delas ok?
.No mais,. agora é só aproveitar os últimos dias de verão (dia .

20/3 já é outono), e curtir bastante esse calorzáo gostoso.
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Moa Gonçalves

Costelada
1\ To próximo dia 25 de março, vai rolar em Massaranduba,
1 \' no Pavilhão da Fecarroz, a 10 Costela Fogo de Chão da ci
dade. O evento começará às 11 h, e terá no comando da pickups,
o descolado D] Portugal. O valor do convite é R$ 18 e pode ser
adquirido naMetal Bogo. Nessa eu vou!

(onheçao
nosso novo síte,

Fotos
O fotógrafo da Revista Nossa
Mauricio Hermann gastou
um flash na festa do meu
aniversário, sábado.
Hoje você pode conferir uma
seleção das fotos no site

www.moagoncalves.com.br.
Haja pose!

COZINHA Este cobmista com Tato Branco, Bini, Jeremias, TodyDh.o
e Valdirzinho. Turma que comandou a cozinha em festa sábado

MAURICIO HERMANN

Niver do Bico
Quem esqueceu ainda está em

tempo de desculpar-se: Rodrigo
Mendonça, o popular "Bico", foi
o mais festejado aniversariante
de ontem na cidade e vai
adorar saber que foi lembrado.
Parabéns, amigo: O meu desejo
é que sejas plenamente feliz.

Todo sujeito
é livre para
conjugar o
verbo que
quiser.

Fernando
Anitelli

O industrial Antídio LW1.elli e o meu

amigo radialistr' da lr05 e "compadre" Jailson
. Angeli, prestígi�r,am o ;meu niver, sábado

GALERA Paulinho,
Vicente Caropreso,

Antídio LW1.elli, Jaime
Negherbom, Cacá
PavaneUo, Valério

JW1.kes, Teco Janssen,
Conti, Dieter Janssen
e Zé Ramos, no meu

aniversário

.

• Ontem o meu àmígo
Renato Ferrari, em
Balneário Camboríú,
recebeu todo o

carinho dos amigos
e familiares pela
estreia de mais um
aniversário. Mil vivas.

• Hoje, a partir das
18h, o cantor e
compositor Bnéas
Raasch, movimenta a

.

Belíurío Cafeteria, no
shopping. Destaque
para o repertório de
Zé Ramalhá.

·Omeuamigo
Neri Spézia, no
melhor visual Head

Banger, está cuidando
emuito da sua boa
forma. Quase todos
os 'dias ele é visto "

caminhando nas

caçadas da urbe
sorriso. É isso aíl
garoto!

moagoncalves@netuno.com.br

Pensamento do dia
"Compromisso é permitir que o outro entre na nossa vida.
É sonhar junto sem se sentir ameaçado, marcar um horário

.

sem se sentir controlado, dividir o espaço sem se sentir
invadido. Compromisso não é 'falta' de liberdade".

Fofocóromo
Mais um profissional da
saúde está livre, leve e solto. O
relacionamento de dez anos
terminou na semana passada.
O mulherio tem mais um

"partidão" na parada.

Mormaço
Jaraguá do Sul é mesmo uma
cidade muito estranha: faz
um calor danado até mesmo

enquanto chove copiosamente.

Destaque
A bela amiga Layla Cordeiro,
sempre querida por todos, é
destaque em nossa sociedade.

Afilá andou
o meu amigo irmão Thiago
Mattos, um dos promoters
mais festejado da região, está
solteiríssimo.

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o

publicitário Elias Raash, da
Cliczoom. Ele é outro amigo
que acompanha a coluna
todos os dias. Valeu mesmo!

Inútil
I

Um francês cria robô que
desenha retratos de pessoas.
Também conhecido como

câmera digital.

Dívidas
Temmuito ex-candidato que
não quer nem saber de encarar

-

novamente uma eleição. Pois
mesmo muito tempo depois
da primeira derrota, chora as

dívidas que ainda tem que pagar.

Parabéns
Wagner Felipe Vogel formou
se dia 24 de fevereiro, no curso

de EngenhariaMecânica na
Universidade Estadual de
Santa Catarina (Udesc).
E o que é melhor foi escolhido
o melhor da turma de 2012.

JL

Dica de compras
A lojaMiramodas, na Barra
do Rio Cerro, é uma das

mais pontuados do bairro.

Queridos
A dupla Paulinho Leite e

Curt Soares está arrasando
corações por onde passa.
Tenho certeza de que, em breve,
estarão namorando. Aguardem
leitores, e corram garotas,
pois a fila está grande!

Ou é ou não é
Cá entre nós, aquela turminha
do andar de cima (e do porão,
também) precisa aprender:
nãose pode ser meio honesto
ou um pouquinho honesto.
Honestidade é ou não é. Como

gravidez. Amulher está ou não
está. Não existe meio termo.

É sim ou não. Aqui, ao que
parece, a opção é pelo não.

• GJs 1Jl's Alido
Vertech;,.AgaMaia
(Megna),Maxin,
Ricard9 Klug
mouimentain no
Bairro Rio Molha,
no próximo dia 1'0 i

uma tarde festiva
'

e, beneficente. O .'

projeto visa .dpoiara
Escoli1Jha àe FuteboZ
Bstrelds,doi�io Molha,

'I

• 'Seja voluntário,
doe sangue

• Com essa, [ui!GARDEN Sandra Santos faz pose para coluna na

inauguração da Giacomini Garden Center
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Luiz CarlosAmorim,
Escritor e editor

Hoje amanheceu um dia ensolaràdo e

lindo e eu estou sentado à mesa da
cozinha, fazendo a última revisão do meu
novo livro 110 Rio da Minha Cidade", que
recebeu Menção Honrosa dos Prêmios
Cidade de Manaus e este ano vai para o

prelo. Já fui lá fora levar a cesta de Xuxu,
aminha pinscher Pitucha, para ela tomar
sol, mas ela prefere ficar encostada na
gente para se aquecer.
Desde mais cedo, já vinha ouvindo os pas
sarinhos, bem-te-vis e outros dos quais
não sei os nomes, mas sabia que estavam
mais ao longe, no telhado, no jardim do

vizinho, nas árvores do outro vizinho
mais distante. Então, começo a perceber
os trinados mais perto, mais próximos
da janela, de um passarinho estourando
de tanto cantar. Sabia que não deveria ir
ver, deveria ter ficado só ouvindo, mas 6
canto insistente e continuado me preocu
pou um pouco, ele parecia estar pedindo
alguma coisa ou reclamando de algo, sabe,

.

quando cai um filhote do ninho e amãe
fica desesperada? Resisti uns minutos,

Crônica

O som da natureza
mas fui à porta. Ele me viu e voou para
longe. Foi uma pena. Quando apareci na
porta, ele estava perto do pé de jacatirão
florido, onde umamamangava beijava as

flores incansavelmente e não ouvi mais o

cantor por uns bons dezminutos, en
quanto começava esta crônica. Será que
ele estava dialogando com amamangava
ou será que estava commedo dela?

Sinto-me privilegiado,
pois apesar de morar na
cidade, ouço passarinhos

todas as manhãs

Depois ele foi se aproximando novamen
te, pois haviamigalhas de pão pelo chão.

Fiquei em silêncio e voltei para aminha
revisão, apenas ouvindo o canto melodio
so, agora um pouco mais feliz.
Sinto-me privilegiado, pois apesar de mo
rar na cidade, ouço passarinhos todas as

manhãs, no meu telhado ou nas redonde-

zas, acho que até algum deles já fez ninho
em uma das minhas calhas. Quando eu

morava em Joinville, também morava

quase no centro da cidade, mas perto de
casa havia uma área verde e os passari
nhos vinham cantar todos os dias no meu

quintal e no do vizinho e nós colocáva
mos laranjas e bananas em cima do muro

para eles comerem, em pagamento pelos
concertos que nos proporcionavam.
Vou começar a fazer isso aqui também, pois
jl passarinhadamerece, e eu agradeço a eles

por trazer a natureza até aminha casa, por
me acordarem com o seu canto mavioso

pelas manhãs e me propiciarem ouvir espe
táculos sonoros a qualquer hora do dia.
Por falar em concerto, sou fã número
um de música clássica desde os meus

tempos de garoto em Corupá, e não
perco um espetáculo com Cameratas e

Orquestras, etc. Mas tenho que admitir

que o espetáculo que a natureza nos pro
porciona, com a passarinhada á cantar

o dia todo, é um privilégio pelo qual fico
imensamente agradecido.

Quer publicar a fo.to do seu animal de estimação?
Envie para contato@beatrizsasse.com.br ou encontre
um companheiro de estimação em www.ajapra.org.br

e http://focinhoscarentesjaragua.blogspot.com

velàs Clique.animal
AMOR ETERNO AMOR - Globo

A televisão falha e Carlos não ouve Verbena falar sobre o dom que seu

filho possui. Fernando repreende Miriam ao saber que ela ajudou sua tia com
a entrevista para a TV. Carlos lembra de sua infância. Miriam observa as es

trelas com Gabriel. Carlos pensa em Elisa ao olhar para as estrelas. Valéria 1

vai atrás de Carlos e se assusta com a onça que faz companhia para o peão.
Jacira reclama quando o marido sai para trabalhar. Tobias e Josué admiram
Carlos pela forma que ele doma um búfalo. Clara conta para Verbena que
sonhou com Rodrigo e afirma que ele voltará. Verbena se emociona ao ver a

reportagem sobre Rodrigo no jornal. Valéria procura Carlos.

FINA ESTAMPA - Globo
Zambeze conforta Álvaro. Pereirinha dá o valor de seus serviços a Te

reza Cristina. Griselda surpreende Antenor e Patrícia na cozinha. Alice des-.
cobre a senha do cofre de Tereza Cristina. Quinzé conta para Griselda que
Ferdinand está foragido e que Tereza Cristina é suspeita de ser a assassina
de Marcela. Wallace pede para Clint convocar a imprensa para uma coleti
va. Enzo não gosta quando Danielle o dispensa por causa de Pedro Jorge.
Guaracy flagra Jackelaine e Alberto se beijando na cozinha. René deixa Va
nessa em casa. Crô vai à casa de Solange e encontra Baltazar. Pedro Jorge
pergunta por Victoria para Danielle. Griselda procura o delegado Paredes.

AQUELE BEIJO - Globo

Terça-feira - Iara propõe uma solução para impedir que o Covil do Bagre
seja destruído. Claudia visita Rubinho e tenta descobrir se o ex-marido tra

mou com Lucena e Henrique a sua separação de Vicente. Grace Kelly volta
para o Brasil e arma um plano com Diva para enganar Deusa. Regina sus

peita que Rubinho esteja mentindo e alerta Claudia. Vicente é atendido pelo
Doutor Nebarian e descobre que foi Rubinho quem conseguiu a consulta.

VIDAS EM JOGO - Record
Terça-feira - Francisco tenta convencer Patrícia a ficar. Ela dá a entender

que precisa viver outro relacionamento, deixando o milionário perturbado.
Welligton não tem coragem de encarár Carlos. O milionário o agarra pela
roupa e começa a gritar, exigindo que Welligton fale se realmente se drogou.
Pressionado, Welllgton assume que fumou algumas pedras de crack. Se
verino estranha a demora no atendimento de Margarida. O médico surge e

explica que a milionária contraiu uma infecção depois de uma lipoaspiração
mal realizada que fez na Bolívia. Severino fica surpreso.

CORAÇÕES FERIDOS - SBT
Eduardo pergunta a Amanda se ela está com a consciência pesada.

Farta de desentendimentos, Amanda diz que não tem nada a ver com a mor

te de Rodrigo e não tem nada para confessar. Vitor pergunta a Flávio o que
ele faz com todo o dinheiro que recebe do Instituto Poupe a Vida. Flávio
inventa a desculpa de que comprou livros, mas eles ainda não chegaram.
Delicadamente, Aline se recusa a usar o vestido que foi da mãe de Vera, que
tenta convencê-Ia aoCtfzer que o vestido é especial. Vitor afirma a Flávio que
vai cuidar das finanças do instituto pessoalmente, pois Aline está envolvida
com os preparativos de casamento. Glauco afirma a Amanda que ela é uma

mulher que não pode ser maltratada. O fazendeiro promete não contar nada
ao tio de Amanda. Vitor afirma a Hélio que ainda ama Amanda. Durante o

leilão, uma mulher misteriosa arremata todos os cavalos. Glauco conhece a

mulher e a chama para uma conversa. Janaina fala a Luciano que ele nunca

terá uma chance com ela. Eduardo conversa com a mulher que arrematou

quase todo o lote de cavalos. Amanda chega e vê o marido conversando com

a tal mulher, que se chama Heloisa. Glauco chama Heloisa e diz que precisa
conversar com ela novamente.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissora).

Boris e Filhote são dois machos

gr8.ndes, mas muito queridos.
Menina é de tamanho médio
e dócil. Os três apareceram
na casa da Dona Elizabete,
em Guaramirim, mas ela tem
três filhos com necessidades

especiais e não tem condições
de cuidar dos cães.

Quem puder adotá-los,
ou colaboràr com ração,

pode ligar para 8411-0568.

Aniversariantes
5/3 Ines Bredarolli Roseni J. Reckziegel Fernando Minatti

Irma B. Eberhart Rosita B. Giovanella Generson O. Rocha

Angela da Silva Ivete Hess Sandra Schmitz Jaqueline Wenk
Anne C. Richter Janaina Leitholdt Josirnar Scharcz
Arno Baumann João R. Avila 6/3. Júlia H. Wasch
Brendi L. Calisto Jose Henke Lais de Marco
Cletson Hein Julio C. Valentini Adolar Oldenburg Lauro E. Pittow
Daniele R. Martins - Lucas K. Ferreira Akna A. Santos Luzia A. Freiberg
Duane Garcia Marcia F. Alvez Ana J. Ferrreira Marinilse Campregher
Elisabete Dunke Marcia H. Heinzen Arcelino Piccoli Otávio L. F. Galioto
Elisabeth A. Koch Marciele P. Cravo Brenda Dalsóquio Paulo M. Euzébio
Enderson Soares Marcieli Picolli Carla M. Quandt Renita J. Meier
Enedir Orsi Marli S. Hass Daniela R. Dias Rodrigo t.-Zccatef
Ervino Jordan Merlim C. Cieply -

Elemer Kroeger Ruth Wendorff
Gabriel Mohr Rogério J. Raduenz Eliàna K. Reinhold Shaiana Franzoi
Heinz Oldenburg . Romilda Bruch Erica Voigt Volnei de Souza

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br

Saturday Night Live
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TERÇA-FEIRA, 6 DE MARÇO DE 2012 1151 VARIEDADES

Tirinhas

NÃoVPD
ACREDiTJ.\R.
fUi ASSAL"MCA.

\

_.."

- "

- .
. .

A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHGZ

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

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

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

• Os Descendentes - Leg. -19h20 21h30

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1 (3D)
• Anjos da Noite 4 (3D) - Dub. - 13h30, 15h45 -16 anos

• Anjos da Noite 4 (3D) - Leg. -17h50, 20h, 22h10 -16 anos

• Cine Neumarkt 2
• Motoqueiro Fantasma: Espírito de Vingança - Leg. -14h,
16h30, 19h, 21h15 -12 anos

.• Cine Neumarkt 3
• A Mulher de Preto - Leg. - 16h, 18h, 21 h45 - 14 anos
• Cada um tem a gêmea que merece - Leg. - 13h50,
19h50 -10 anos

• Cine Neumafkt 4
• Poder sem limites - Leg. - 15h, 17h, 19h30, 21 h30 - 12 anos

• Cine Neumarkt 5
• A Saga Molusco - Anoitecer - Dub. -13h40, 15h30,
17h20, 19h10, 21 - 14 anos

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Tão forte e tão perto - Leg. - 14h15, 16h45,
19h20, 22h - 10 anos

JOINVILLE
• Cine Müeller 1
• Anjos da Noite 4 - Dub. -14h, 16h, 18h, 20h, 22h -16 anos

• Cine Müeller 2
• A Invenção de Hugo Cabret - Dub. -15h15, 21h45
• Cada um tem a gêmea que merece - Leg. -13h15,
17h45, 19h45 -10 anos

• Cine Müeller 3 (3D)
• Motoqueiro Fantasma: Espírito de Vingança - Leg. -

13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30 -12 anos

• Cine Garten 1
• A Dama de ferro - 14h - Leg. - 12 anos
• Motoqueiro Fantasma: Espírito de Vingança - Leg. - 16h,
18h,20h,22h
• Cine Garten 2
• A Mulher de Preto - Leg. - 15h40, 17h50, 21 h40 - 14 anos
• Cada um tem a gêmea que merece - Leg. - 13h40, 19h50

• Cine Garten 3
• Drive - Leg. - 14h45, 17h, 19h20, 21 h30 - 16 anos

• Cine Garten 4
• Poder sem limites - Leg.-13h50, 16h30, 19h, 21h15 -12 anos

• Cine Garten 5
• A Dama de Ferro - Leg. - 22h10 - 12 anos

• A Sa a Molusco - Anoitecer - Dub. -14h10 16h10

18h10, 20h10 -14 anos

• Cine Garten 6 (3D)
• Anjos da Noite 4 - Dub. 13h20 - 16 anos

....

www.aselvaltda.com

• Anjos da Noite 4 - Leg. -15h20, 17h30, 19h40, 21h50
-16 anos

• Cine Shopping Norte 1
• Anjos da Noite 4 - Dub. (3D) -13h30, 17h50, 22h -16 anos

• Anjos da Noite 4 - Leg. (3D) - 15h40, 20h - 16 anos

• Cine Shopping Norte 2
• A Saga Molusco: Anoitecer - Leg. - 14h, 16h, 18h,
20h10, 22h10 -14 anos

• Cine Shopping Norte 4
• Motoqueiro Fantasma 3D - Düb. -14h10, 16h20, 20h45
-12anos

•

• Motoqueiro Fantasma 3D - Leg. - 18h30 - 12 anos
• Poder sem limites - Leg. -13h, 15h05, 17h10, 19h20-
21h30 -12 anos

• Cine Shopping Norte 5
• Cada um tem a gêmea que merece - Dub. - 14h40,
16h40, 18h50, 21 :00

• Cine Shopping Norte 6
• Tão forte e tão perto - Leg. - 13h55, 19h - 10 anos
• A mulher de Preto - Dub. - 16h50, 21 h50 - 12 anos

• Cine Shopping Norte 7

·Vlagem 2:A IlhaMisteriosa (3D) - Dub.-13h20, 18h15 - Uvre
• A Invenção de Hugo Cabret (3D) - Dub. -15h30,
20h30 - Livre

Sátira da saga Crepúsculo, que mostra
Bella; o vampiro branqueio Edward
e o lobisomem gorducho Jacob como
você nunca viu antes. Belia está às
voltas com o aguardado casamento
com Edward, uma possível gravidez
do primeiro filho e também com as

trapalhadas deJacob, o amigo de todas
as horas, mas que não larga do pé dela.

I I . I I:,.

Renata e João
Carvalho no Paredão

Na noite de domingo mais um Pare

dão foi formado na casa do Big Brother
Brasil. No oitavo confronto do programa,
a estudante de psicologia Renata, rece
beu cinco votos e o representante co

mercial João Carvalho, foi indicado pelo
líderYuri. Jonas deu o colar da imunida
de do anjo para Kelly. O resultado será

divulgado ao vivo no programa que vai
ao ar hoje, na TV Globo.

Sheldon ouvirá
a voz de Nimoy

Quem acompanha a série The Big
Bang Theory sabe que para Sheldon (Jim
Parsons) Deus é Nimoy (Jornada nas Es

trelas). Então nada mais justo que o per
sonagem entre em contato com seu ídolo
através de um sonho, no qual ele ouvirá a

voz de Nimoy, mas como Spock. Os pro
dutores conseguiram garantir apenas a

voz de LeonardNimoy, já que ele afastou
se da carreira de ator em 2011.

: I

rrk VIRGEM

It\' É um dia favorável para organizar sua vida
financeira. No trabalho, terá facilidade para
aprender novas atividades. No romance, é melhor
manter a discrição. Prefira ficar juntinho do par
em casa. Cor: preto,

,

Horóscopo
ty) ÁRIES .

�

I
�

Com as emoções domadas, você �ons�guirá .

concentrar seus esforços na carreira. E um dia

para concluir tarefas e obter resultados. Dê mais

importância ao par, faça com que ele se sinta

parte de sua vida. Cor: rosa.

� TOURO

U Suas preocupações ficarão para trás, permitindo
..

que realize tarefas profissionais com atenção.
Tente concluí-Ias o quanto antes. Na união, espere
momentos de tranquilidade. Tenha cautela na

paquera. Cor: lilás.

l[ GÊMEOS
Deixe as preocupações de lado e se dê mais

atenção a você. Nos assuntos do coração, dê
um toque de seriedade no contato com seu

alvo: Se está em um romance recente, segure a

empolgação! Cor: laranja.

� CÃNCER
� Aproveite as novidades no emprego para realizar

tarefas em equipe, assim, conseguirá bons
resultados. Hoje, a lealdade será a característica

predominante da sua relação afetiva - curta a

pessoa amada. Cor: amarelo.

..[) LEÃO
UL Você terá seu talento reconhecido no campo

profissional. Se trabalha com público, pode ganhar
um dinheiro extra. Espante a timidez para viver
momentos ardentes no romance. Na paquera,
declare-se. Cor: azul-claro.

Apesar do nome, programa irá ao ar

nas noites de domingo, no lugar do 'Pâni
co na TV', que foi para a Band. A contra

tação do humorista e a negociação com a

Endemol, produtora que detém os direitos
do SNL, foram decididas em apenas uma

semana, numa tentativa clara de reverter

a crise gerada pela saída do Pânico na TV

da emissora. Rafinha Bastos será também

produtor-executivo do programa.

Vai e Narcisa travam
guerra no Twitter.

Enquanto o programaMulheres Ricas

passava na Tv, as socialites movimenta
vam a rede social. "Narcisa parece uma

bruxa", dizVal, ao que a carioca responde:
"Antes bruxa que cover das branquelas",
Foi o penúltimo episódio, e apesar de
não ser o mais divertido do reality show
da Band que reúne peruas endinheira

das, foi um dos mais ricos em pérolas e,

especialmente, alfinetadas.

.,

..n. UBRA
- Não vacile em relação às suas contas! Será

prudente manter o orçamento doméstico na ponta
do lápis e avaliar para onde vai seu dinheiro. Na

união, a timidez pode ser seu maior obstáculo:

supere! Cor: creme.

m ESCORPIÃO

114 Corra atrás dos seus sonhos! Dê mais valor aos
seus próprios talentos e mostre sua capacidade
profissional assumindo responsabilidades. No

campo sentimental, sua energia contagiar sua cara
metade. Cor: vinho.

.. '" SAGITÁRIO
)(.

-

Deixe os problemas de rotina de lado e se concentre

em sua carreira. Bom dia para concluir tarefas que
já estão em andamento. No campo sentimental,
acredite no seu poder de encantar a pessoa amada.
Cor: branco.

V\� CAPRICÓRNIO

'P Junte-se aos colegas mais experientes para �ar
andamento às �uas atividades profissionais. E
melhor resolver problemas antes de assumir
projetos novos. Paixão abençoada pelos fortes
sentimentos. Cor: lilás.

""""""'" AQUÁRIO
""""""'" Se o seu objetivo é crescer profissionalmente,

aproveite o dia para vestir a camisa da empresa
em que trabalha. União protegida. Caso esteja só,
há boa chance de começar um relacionamento
amoroso. Cor: marrom.

PEIXES
Você poderá ter seus esforços recompensados
no setor profissional. Procure adquirir novos
conhecimentos e expandir seus horizontes. Cuidado
com as expectativas no romance. Conquista
animada Cor: branco.
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Quer publicar sua foto' �

É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. �,

.

í

Bianca e Rafael
comemoraram dois

felizes anos de namoro
no dia 6. Bianca envia
recado para o namorado
dizendo "Te amo muito
e os dias ao teu lado
foram os melhores da

minha vida!"

FB FOTOGRAFIAS

}
I

o pequeno Lucas Losch
foi batizado no dia

19, na 19TejaMatriz
São Sebastião. Este

momento trouxe muita

alegria a seus pais,
padrinhos e familiares

Parabéns a Fernanda
Bianchini Carvalho,
nutricionista da

Secretaria de Educação
de Corupá, que fez

aniversário no dia 16 de
fevereiro. Na foto com a

,.1Iha Beatriz.

Os amigos e familiares

parabenizam a

professora Kátia Rachel
'IWardowski pelo

. ,.

aJlIversano no

dia 4, desejando
muitas felicidades

Carlos Alexandre da
Silva e Francine de

Azevedo comemoraram
dia 3-, 5 anos de namoro
Felicidades ao casal!

Jefferson Wilüam
Zanotti colou gTau em

Engenharia Elétrica .

pelá Udesc, dia 24 de

fevereiro

Luisa Gomes Machado

completou 10 anos no dia 5 de

março. Os pais corujas Jair e
Tania Mara desejam muitas

felicidades, enviam um beijo e

dizem que a amam muito

. Parabéns Rafael Koerich por mais um
ano de vida. Que você continue nos dando

,

muitas alegrias e momentos especiais. E
o que deseja sua namorada Dieise Barlete

que te amamuito e seus familiares.

Homenagem
O DCE (Diretório Central dos Estudantes, pormeio do
presidente Luís FernandoAlmeida, convida aos acadêmicos
a participarem da homenagem à professora Pedra Santana
Alves - ex-reitora do Centro Universitário - Católica de Santa
Catarina em Jaraguá do Sul, pelos seus 12 anos de dedicação
ao aperfeiçoamento do ensino superior em nossa região, bem
como, a luta incisiva para estabelecer os laços de parceria entre
a antiga Unerj e Puc/PR, transformando-a na então renomada
Católica de Santa Catarina, alavancando a nossa Instituição
em nível Estadual e valorizando o currículo acadêmico dos

graduandos nela. Será hoje às 19h, no auditório da Católica/Se.

Dia da Mulher
De 5 a 9 demarço, o Sesc de Iaraguá do Sul preparou uma
programação diversificada para o público feminino em
comemoração ao Dia Internacional daMulher. Todas as
atividades são gratuitas, mas para algumas, é necessário fazer
inscrição previamente. A programação estará voltada para ações
de saúde, valorizando o bem estar, atividades profissionais,
desenvolvimento pessoal, cultural e auto cuidado. Contato e

inscrições: 3275-7835, 3275-7800 ou deniseedu@sesc-sc.com.
br. O Sesc fica na rua Jorge Czerniewicz, 633.

Palestra sobre Força Aérea
AArnvali (Associação dos Municípios do Vale do Itapocu)
por meio do Colegiado de Defesa Civil com apeio do Gerar

(GrupoVoluntário de Busca e Salvamento) promovem a

palestra "Atuação da Força Aérea Brasileira em operações
de busca e salvamento em acidentes aéreos e calamidades

públicas", na segunda-feira, dia 12, às 9h, no auditório da
Amvali, A palestra seráministrada pelo Capitão Aviador
Marco Aurélio de Oliveira Celoni, Chefe do Centro de

Coordenação de Busca e Salvamento - Cindacta-2, de
. Curitiba/PRo O evento é gratuito e as vagas são limitas.

Inscrições: defesacívilwamvali.org.br ou 3370-7933.

Agenda Amvali
AArnvali promove também hoje a abertura das aulas da Escola
de Governo e Cidadania, às 19h, na sede da entidade. Dia 8,
aconteceAssembleia Geral Ordinária do Comitê Itapocu, às
13h30, na associação e no dia 9, ocorre a comemoração do Dia
Internacional daMulher, às 14h, no Cejas. Contato: 3370-7933.

Curso de FotogTafia
A Scar promove curso de fotografia com a instrutora Cássia
Ribeiro. A carga horária é de 30 horas (15 teóricas e 15 de
aulas práticas). Início das aulas dia 12, às 22h. Inscrições até
dia lO, na Scar e Lhu Modas. Mais informações: 3275-2477.

Vídeo Palestra gratuita
"As tensões da comunicação digital na hipermodernidade"

.

é o tema de vídeo palestra que a Católica/SC promove nesta

quarta-feira, a partir das 19h, com a participação de Marcos

Hiller, coordenador do MBA em Branding da Trevisan Escola
de Negócios. A atividadevai reunir os participantes do curso

de pós-graduação em Comunicação Integrada de Marketing,
mas para divulgar o assunto a instituição está possibilitando
a participação de qualquer pessoa interessada no assunto.

Para isso, deve-se enviar pedido de inscrição para o e-mail

parawebaula@catblicasc.org.br até o dia 6 com a frase "Quero
participar". O inscrito receberá login e senha que permitirá
entrar no ambiente da palestra. Informações: 3275-8226.

.'
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Benyamin
Parbam Fard

benyamin@biovita.com.br
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Prêmio Pritzker
de Arquitetura

Na edição de 2012
do prêmioPritzker -

considerado oNobel da

Arquitetura - o chinêsWang
Shu, 48 anos, foi agraciado
com a honraria maior

por sua obra artesanal,
respeitosa com o meio -

ambiente e de grande
profundidade filosófica na
qual convivem de forma
harmoniosa tradição e

modernidade. Shu é o

segundo chinês a obter o Pritzker. Seu antecessor compatriota no prêmio,
I.M. Pei, é autor de obras como a pirâmide do Louvre e a Biblioteca eMuseu

PresidencialJohn EKennedy. O prêmio também jáfoi entregue aos arquitetos
brasileiros OscarNiemeyer ePaulo Mendes da Rocha. A cerimônia de entrega
do prêmio será realizada em Pequim, no dia 25 de maio.

Ambientalistas querem adiar

votação do Código Florestal
Contrariados com o conteúdo da proposta de reforma do Código
Florestal, representantes dos movimentos ambientalistas, com apoio da

sociedade científica brasileira, tentam convencer os parlamentares a

adiar a votação do projeto. Segundo a. secretária-geral doWWF-Brasil,
Maria Cecília de Brito, "o plano é que ele (o projeto) não vá à votação.
Ele não respeita o país e não respeita a técnica. Nós buscamos dentro
do Congresso que ouçam o que o Brasil está dizendo".

.

Edifício com asas gera energia
Engenheiros da UC Davis College ofEngineering, dos EUA, projetaram um

prédio que tem "asas", para aproveitar os ventos da cidade de São Francisco

e gerar energia. O edifício tem uma construção externa vertical, que lembra
uma asa, com turbinas eólicas que vão até o topo do prédio. Elas irão produzir

pelo menos 7% da

energia usada no
local. Além disso,
elas foramprojetadas
para diminuir o risco
de acidentes com

pássaros.

www ..gum�(.;.Qm.bl.

(41"311-4141

FOTOS DIVULGAÇÃO

fttturista
de ca;r111�O

emoto

elá
o Monotracer Peraves
MTE-150-mn
híbrido de carro e

moto elétrica com
uma cabine de design
futurista - trouxe

ao já competitivo
mercado automobilístico, as novas apostas ecológicas dos fabricantes de
motocicletas. Seus diferenciais são o deslocamento ágilnomeio urbano
CDm eficiência energética e baixa emissão deC02 e gases poiaentes, além'
de possuir autonomia de até 200 quilômetros em uma única recarga, e

atingir umavelocidade constante de 45km/h - o que a toma ideal para uso
nas abarrotadas ruas dos centros urbanos. Para deslocamen tos fora do

perímetro urbano, o veículo passa fácil dos 120km/h.

Ruralistas com problemas
na votação do Código Florestal
A bancada ruralista pode enfrentar problemas regimentais para retomar no texto da
reforma do Código Florestal, em discussão na Câmara (a chamada emenda 164). A
emenda em questão autoriza a supressão de vegetação e amanutenção de áreas

consolidadas no caso de "atividades agrossilvopastoris" (ou seja, qualquer prática
agropecuária) e é considerada por ambientalistas uma anistia aos desmatadores.

Entretanto, o problema encontrado pela bancada é que além da emenda 164, o texto

aprovado pelos deputados também estabelece que haverá recomposição de 15 metros

na área de preservação permanente ao lado dos rios de até 10 metros de largura, em
áreas consolidadas, o que foi aprovado pela Câmara e pelo Senado

Justiça nega suspensão
da atuação da Chevron
A Justiça do Rio de Janeiro negou pedido de
liminar que exigia a suspensão das atividades
da petrolífera norte-americana Chevron e da
Transocean no Brasil. O pedido de interrupção
no país de todas as operações da petroleira e da

principal operadora de sondas offshore havia sido
feito pelo Ministério Público Federal, após o vazamento de petróleo do campo de

Frade, na bacia de Campos, ocorrido em novembro passado. Segundo o juiz que
analisou a solicitação, uma proibição das duas companhias de atuarem no Brasil

soaria como "grave punição antecipada sustentada em provas unilateralmente".

ConslUDo de energia deve

seguir o pm em 2012
Segundo dados recentes daEmpresa de PesquisaEnergética (EPE), o consumo de

energia elétricano país deve passar de 422.902 gigawatts/hora (GWh) para442.012
GWh, crescendo 4,5% em 2012 em relação ao ano passado. Este é omesmo percentual
previsto pelo governo para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) este ano.

Contabil i.dade
Consultoria Empresarial

CRCI$Cl OOBZ69flj

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo
especificada:
LICITAÇÃO N°: 39/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: CONEXÕES EM PVC
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 6/3/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
DATA DAABERTURA: 19/03/201210:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino

Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclarecimentos
adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Isair Moser - Diretor Presidente

LICITAÇÃO N°: 38/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO AÇO E CONCRETO.
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 6/3/2012 das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
DATA DAABERTURA: 22/03/201214:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br.Es
clarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Isair Maser - Diretor Presidente

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTACA'D\RlNA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380

Centro - 89251-201- JARAGUA DO SUL- SC
NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

- Espécie: DMI - N'Titulo: 103-02/12 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 155,73 - Data para pagamento:
09/03/2012- Valor total a pagar R$229,01 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 155,73 - Juros: R$ 0,67
Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 202941/2012 Sacado: FERNANDO AP CASTIIl-IO - ASSADOS Endereço: RUACEL PROCO
PIO GOMES DE OUVEIRA 1- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-200 Credor: QUASAR FOMENID MERCAN
TILIlDA Portador: FRIGORIO FRIG. RIO C Espécie: DMI - N"TItulo: 29954-1 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 4.238,00 - Data para pagamento: 09/03/2012- Valor total a pagarR$4.333,21 Descrição dos vâlores:
Valor do título: R$ 4.238,00 - Juros: R$ 22,60 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$23,20-Diligência: R$14,71

Apontamento: 202763/2012 Sacado: GIOVANl MACHADO Endereço: RUAVICIDR ROSEMBERG 884 - Ia
raguá do SuI-SC - CEP: 89252-400 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO lTAJAI-VIACREDI Por
tador: ENOC DE SOUZA ME Espécie: DMI - N" TItulo: 02845/0001 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
334,00 - Data para pagamento: 09/03/2012- Valor total a pagar R$411,99 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 334,00 - Juros: R$ 1,44 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$18,65

Apontamento: 202835/2012 Sacado: GUSTAVO PACHER Endereço: RUA ANGELO TORINElli 78 APTO
204-E - VII.A NOVA - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89259-200 Credor: CONDOMINIO RESIDENCIAL AMA
RYlllS Portador: - Espécie: DMI - N"TItulo: 9200051598 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 127,19 - Data
para pagamento: 09/03/2012-ValortotalapagarR$190,82Descrição dos valores: Valordo título: R$127,19 - Juros:
R$ 0,46Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 202833/2012 Sacado: HUGO BRAGHIROill Endereço: RUAANGELO TORINElli 78APTO
303 E - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-200 Credor: CONDOMINIO RESIDENCIAl.AMARYillS Portador:
Espécie: DMI - N'Titulo: 9200051628 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$128,29 - Data para pagamento:
09/03/2012- Valor total a pagar R$191,93 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 128,29 - Juros: R$ 0,47
Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 202571/2012 Sacado: JANDIRA VOllDIlNI DA SILVA Endereço: RUA PAUW BENKEN
DORF 474 APTO 301 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-300 Credor: ESTOFADOS KRAUSE IlDA Portador:
- Espécie:DMl- N°TItulo: 2002681C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 500,00 - Data para pagamento:
09/03/2012- Valor total a pagar R$573,77 Descrição dos valores: Valor do título: R$ SOO,OO - Juros: R$ 1,16
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 202706/2012 Sacado: JANEIH CARVALHEIRA FERNANDES Endereço: RUA GERMANO
HORST 64 APTO 104 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-470 Credor: SANTA TEREZ IND COM IlDA ME
Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 5323110 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 330,13 - Data para
pagamento: 09/03/2012-Valor total a pagar R$406,17Descrição dos valores: Valor do título: R$ 330,13 - Ju
ros: R$1,87 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 203023/2012 Sacado: JEAN CARWS MICHALUCI Endereço: AV MARECHAL DEODORO
DA FONSECA, 406 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-701 Credor: CHANTIPAN - ALIMENTOS IlDA ME
Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 004804/C - Motivo: falta de-pagamentoValor: R$ 574,50 - Data para
pagamento: 09/03/2012- Valor total a pagar R$644,46 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 574,50 -

Juros: R$ 2,10 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 202700/2012 Sacado: JOAO MARIA UNO Endereço: RUA CLARA SCHREINERVERBlNEN
532 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-357 Credor: LUCAS DUTRAME Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo:
0112 - Mo_tivo: falta de pagamentoValor: R$ 250,00 - Data para pagamento: 09/03/2012- Valor total a pagar
R$326,00Descrição dos valores: Valor do título: R$ 250,00 - Juros:R$1,08 Emolumentos: R$lI,60 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 203074/2012 Sacado: JONHYMARCOS CARDOSO Endereço: RUAPRIMAVERA78 - Jaraguá
do SuI-SC - CEP: 89253-783 Credor: BVFINANCEIRAS/ACFI Portador: - Espécie: CBI - N'Titulo: 131037628
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.825,25 - Data para pagamento: 09/03/2012- Valor total a pagar
R$2.186,53 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.825,25 - Juros: R$ 284,73 Emolumentos: R$ 11,60-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 203069/2012 Sacado: JSK SERVICOS DE REBOQUE IlDA ME Endereço: RUA MlCHEL!
CRISTINA BARfEL 99 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89257-120 Credor: I1NK COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORATIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 55160-4/4 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 570,00 - Data para pagamento: 09/03/2012-Valor total a pagar R$650,95 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 570,00 - Juros: R$ 2,09 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 202983/2012 Sacado: KAROISA IlDAME Endereço: RUAWAlTERMARQUARDT 3050SAlA
02 - BARRADO RIOMOlliA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: MUNDIAl.QUADROS EDESENHOS IlDA
Portador: - Espécie:DMl-N'Titulo: 745 3/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$558,12 - Data para paga
mento: 09/03/2012-Valor total a pagarR$628,02 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 558,12 - Juros: R$
2,04 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 203000/2012 Sacado: KATRE INDUSTRIAI. E COM DE EMBAlAGEN Endereço: RUA JOSE
lHEODORO RIBEIRO 1801 FUNDOS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor: POLPADE MADEIRAS
TIDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 166653 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.674,51 - Data
para pagamento: 09/03/2012- Valor total a pagar R$3.765,01 Descrição dos valores: Valor do título: R$
3.674,51- Juros: R$17,14 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 23,20 - Dili
gência: R$ 15,46

Apontamento: 203003/2012 Sacado: KATRE INDUSTRIAI. E COM DE EMBAlAGEN Endereço: RUA JOSE
.
lHEODORO RIBEIRO 1801 FUNDOS - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor: POLPA DE MADEIRAS
IlDA Portador: - ESpécie: DMl- N° Titulo: 165333 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.233,30 - Data
para pagamento: 09/03/2012- Valor total a pagar R$1.313,64 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.233,30 - Juros: R$ 6,98 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dili
gência: R$15,46

Apontamento: 203004/2012 Sacado: KATRE INDUSTRIAI. E COM DE EMBAlAGEN Endereço: RUA JOSE
THEODORO RIBEIRO 1801 FUNDOS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor: POLPA DE MADEIRAS
TIDA Portador: - Espécie:DMl- N°TItulo: 166223 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 573,77 - Data para
pagamento: 09/03/2012-Valor total a pagarR$650,38Descrição dos valores: Valor do título: R$ 573,77 - Ju
ros: R$ 3,25 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 203005/2012 Sacado: KATRE INDUSTRIAI. E COM DE EMBAlAGEN Endereço: RUA JOSE
lHEODORO RIBEIRO 1801 FUNDOS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor: POLPADEMADEIRAS
ITDA Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 165323 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.665,80 - Data .

para pagamento: 09/03/2012- Valor total a pagar R$2.754,26 Descrição dos valores: Valor do título: R$
2.665,80 - Juros: R$ 15,10 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dili
gência: R$ 15,46

Apontamento: 202655/2012 Sacado: KEfYBRU IND. E COMERCIO DE CONETIDA Endereço: RUAHEN
RICH AUGUST LESSMANN 451 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-600 Credor: COOPERATNA DE CREDI
TOVALE DO ITAJAI-VIACREDI Portador: AGAPE PECAS EACESSOR Espécie: DMl- N" Titulo: 00010/0001
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 262,50 - Data para pagamento: 09/03/2012- Valor total a pagar
R$341,27Descrição dos 'valores: Valor do título: R$ 262,50 - Juros: R$1,48Emolumentos: R$ 11,60 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 202805/2012 Sacado: LillAN LEHMERT Endereço: RUA OUVIO DOMINGOS BRUGNA
GO 501 VII.A NOVA - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: EDITORAANA CAROLINA LTDA - ME Portador:
- Espécie:DMI - N"TItulo: 11303/12 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 500,00 - Data para pagamento:
09/03/2012- Valor total a pagar R$572,67 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 500,00 - Juros: R$ 9,50
Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 203114/2012 Sacado: UON COM. DE MAl: DE CONSTRUCAO UDAEPP Endereço: RAL
VIN KOCH 1559 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-210 Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA Porta
dor: MOVIXINDUSTRIADEEQUIPAMENTO Espécie: DMI - N°TItulo: 925/4 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 15.600,00 - Data para pagamento: 09/03/2012- Valor total a pagar R$15.739,69 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 15.600,00 - Juros: R$ 62,40 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 203076/2012 Sacado: LUIS FERNANDO FISCHER DOHRING Endereço: RUA MARCELO

BARBI 323 WTE 36 B - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-550 Credor: BV FINANCEIRA S/A CFI Portador:
- Espécie: CBI - N°TItulo: 131039706 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.130,48 - Data para pagamen
to: 09/03/2012- Valor total a pagar R$2.477,60 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.130,48 - Juros:
R$ 270,57 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65Tabelionato 6riesbach

Notas e Protesto

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

Apontamento: 202516/2012 Sacado: A3 INCORPORADORA DE IMOVEIS IlDA EPP Endereço: RUANEL
SON NASATO N 61 APT 202 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-040 Credor: EPEXINDUSTRIAE COMERCIO
DE PIASTICOS L Portador: - Espécie: DMl - N° TItulo: 19471/01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
705,60 - Data para pagamento: 09/03/2012- Valor total a pagar R$785,69 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 705,60 - Juros: R$ 12,23 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 9,96

Apontamertto: 203107/2012 Sacado: ADEMIR MOLON MOVEIS IlDA Endereço: RWAIDEMAR RAU S/N
WTE 99 S/N - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89254-260 Credor: BEU -INDUSTRIADOMOBlI.IARIOPIAS
TICOS UDA ME Portador: - Espécie: DMl - N" Titulo: NF 870/03 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
664,12 - Data para pagamento: 09/03/2012- Valor total a pagar R$741,62 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 664,12 - Juros: R$ 1,77 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 203046/2012 Sacado: ALCI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Endereço: AV MARECHAL
DEODORO DAFONSECA 320 SA 25 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: Credor:WERNERMARQUARDT Portador:
- Espécie: CH - N°TItulo: 0000019 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.360,00 - Data para pagamento:
09/03/2012- Valor total a pagar R$2.490,00 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.360,00 - Juros: R$
62,14 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 203036/2012 Sacado: ALECrO GROSKlAGS Endereço: RUAADELE MARQUARDT 144 - Ia
raguã do SuI-SC - CEP: 89251-000 Credor: MADRI COMEROO DE COMPENSADOS E lAMINADOS IlDA
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 4 111996-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 220,00 - Data para
pagamento: 09/03/2012- Valor total a pagar R$299,59 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 220,00 - Ju
ros: R$ 0,73 Emolumentos: R$lI,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 203121/2012 Sacado: ANATINA CONFECCOES IlDA Endereço: RODOVIA BR 280 KM 70
GALPAO 01 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: FM FACIDRINGFOMENTOMERCANTIL IlDA Portador:
- Espécie: DMI - N" Titulo: 143/4 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.330,00 - Data para pagamento:
09/03/2012-Valor total a pagar R$1.410,60 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.330,00 - Juros: R$ 4,87
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 203034/2012 Sacado: ANDERSON ERICSSON C M CANETE Endereço: RUA REINOlDO
RAU 500 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-600 Credor: ARAMIFICIO EGGERT INDUSTRIA E COMERCIO

.

I1DA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 3056 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 289,42 - Data para
pagamento: 09/03/2012-Valor total a pagar R$357,85 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 289,42 - Ju
ros: R$ 0,57 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 203084/2012 Sacado: ANDREZA APARECIDA PINHEIRO Endereço: RUAWAIDEMAR RAU
390 CASA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-260 Credor: BVFINANCEIRA S/A CFI Portador: - Espécie: CBI
- N'Titulo: 251001907 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.941,30 - Data para pagamento: 09/03/2012-
Valor total a pagar R$2.410,46 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.941,30 - Juros: R$ 393,43 Emolu
mentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,83
----------------------------------------------------------------------------------------------,�-----------------------------
Apontamento: 203140/2012 Sacado: BRUNA ANDRESSA LOURENCO Endereço: RUA HIlDA FRIEDEL
LAFIN 58 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89266-275 Credor: CHELYN LINGERIE IlDA Portador: - Espécie:DMl
- N" TItulo: 120413 - Motivo: falta de-pagamentoValor: R$ 62,20 - Data para pagamento: 09/03/2012-Valor
total a pagar R$157,77 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 62,20 - Juros: R$ 1,03 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 203147/2012 Sacado: CAMIIA MORETTI LUDWINSKY Endereço: RUA EXPEDICIONA
RIO 1545 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: HANSATUR TRANSPORTE E TURISMO IlDA Porta
dor: - Espécie: DMI - N°TItulo: 8034 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 80,00 - Data para pagamento:
09/03/2012- Valor total a pagar R$189,69 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 80,00 - Juros: R$ 0,34
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: .202531/2012 Sacado: CELSO HENRIQUE CARDOSO Endereço: RUA BENJAMIN BUCCIO
520 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89267-050 Credor: ULEANDRO MACHADO ME Portador: - Espécie:
DMl- N'Título: 062/03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 325,00 - Data para pagamento: 09/03/2012-
Valor total a pagar R$425,99 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 325,00 - Juros: R$ 0,75 Emolumentos:
R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 42,34

Apontamento: 203080/2012 Sacado: CIDlMAR DEOUVEIRA BANDEIRA Endereço: RUA SILVINO STHIN
GHEN 147 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-060Credor: BVFINANCEIRA S/A CFI Portador: - Espécie: CBI
- N'Titulo: 131039661- Motivo: falta de pagamentoValor: R$824,57 - Data para pagamento: 09/03/2012-Va
lor total a pagarR$997,70Descrição dos valores: Valor do título: R$ 824,57 - Juros: R$ 105,27 Emolumentos:
R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 202942/2012 Sacado: CRISTIANO CARWS SIEWEDT Endereço: RUA BARAO DO RIO
BRANCO 665 - Jaraguá do SuI-SC �CEP: 89250-000 Credor: ELETRONICA JARAGUAENSE IlDAME Por
tador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 16125/16134 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 225,00 - Data para
pagamento: 09/03/2012- Valor total a pagar R$293,91 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 225,00 -

Juros: R$ 1,05 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 202713/2012 Sacado: D'ITALIA IND COMERCIO DE SORVETES LT Endereço: RUA CA
MlI.O PICCOU 177 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: TRAGIAl.IND COM DE PECAS ITDA Portador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 008166/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 782,26 - Data para pagamento:
09/03/2012- Valor total a pagar R$863,17 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 782,26 - Juros: R$ 5,99
Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 203072/2012 Sacado: DANIELE MARQUES DE CAMPOS Endereço: RUA CARLOS HARDT
6150 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-580 Credor: CAlXA ECONOMICAFEDERAI.-CEF Portador: - Espé
cie: çr - N° Titulo: 20.0417.149.0000160-90 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 43.770,09 - Data para
pagamento: 09/03/2012-Valor total a pagarR$49.681,83 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 43.770,09
- Juros: R$ 5.836,01 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$17,83

Apontamento: 202961/2012 Sacado: DIAS & SCHUITZ MENGARDA LTDA - ME Endereço: AVENIDA
GETUliO VARGAS 268 SAlA 249 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-000 Credor: VlNICOLA PERICO TIDA
Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0002447/01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 619,14 - Data para
pagamento: 09/03/2012- Valor total a pagar R$691,33 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 619,14 - Ju
ros: R$ 4,33 Emolumentos: R$ li ,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 203073/2012 Sacado: DIVETE lAISMANN Endereço:RUAADAOMABA 112 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89259-620 Credor: BANCO FICSA S.A Portador: - Espécie: CBI - N"Titulo: 998636169-0 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 1.381,65 - Data para pagamento: 09/03/2012- Valor total a pagar R$1.608,86
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.381,65 - Juros: R$ 159,35 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 202857/2012 Sacado: EDUARDO ALVES VELOSO Endereço: NELSON NASATO,21 APTO
303 - CENTRO - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-040 Credor: PODER IMOVEIS IlDA ME Portador: - Es
pécie: DMI - N" Titulo: 0000015884 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 786,82 - Data para pagamento:
09/03/2012- Valor total a pagar R$858,08 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 786,82 - Juros: R$ 3,40
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 202819/2012 Sacado: ERMES SlLMAR PIECKARZEWICZ Endereço: RUA JOSE EMMENDO
ERFER 851 AP'ID 103 - Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89253-000 Credor: RESIDENCIALSANRAPHAEL Portador

------------------------�----------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 202876/2012 Sacado: LUIZ CARWS BLOSFElD Endereço: MARIA DEMAIHE NAGEL 220
APTO 02 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: Credor: PODER IMOVEIS IlDA ME Portador: - Espécie: DMI - N°
TItulo: 0000010403 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 493,50 - Data para pagamento: 09/03/2012-Valor
total a pagar R$574,90 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 493,50 - Juros: R$ 7,23 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 202880/2012 Sacado: LUIZ CARLOS BLOSFELD Endereço: MARIA DEMATHE NAGEL 220
APTO 02 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: Credor: PODER IMOVEIS TIDAME Portador: - Espécie: DMI - N"
TItulo: 0000015297 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 497,51 - Data para pagamento: 09/03/2012-Valor
total a pagar R$573,83 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 497,51 - Juros: R$ 2,15 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 203077/2012 Sacado: MAICON DOS SANTOS Endereço: RUA ADOLFO A EMMENDOER
FER 3115 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89259-695 Credor: BV FINANCEIRA S/A CFI Portador: - Espécie: CBI
- N'Titulo: 131032235 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.708,07 - Data para pagamento: 09/03/2012-
Valor total a pagar R$2.154,55 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.708,07 - Juros: R$ 378,62 Emolu
mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 203081/2012 Sacado: MARCELOWBAS Endereço: RUADOMINGOSROSA 100 - Jaraguá do
SuI-SC - CEP: 89258-010 Credor: BV FINANCEIRA S/A CFI Portador; - Espécie: CBI - N"TItulo: 131037995
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.002,92 - Data para pagamento: 09/03/2012- Valor total a pagar
R$2.382,05 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.002,92 - Juros: R$ 305,77 Emolumentos: R$ 11,60 -

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

Apontamento: 202789/2012 Sacado:MARCIO JOSECOELHO Endereço: RUAFRANCISCO PIERMANN 429
- Jaraguádo SuI-SC - CEP: 89252-500Credor: INDUSTRIAE COMERCIODE CHOPElRASRIBEIRAO PRETO
Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0013454 03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 284,12 - Data para
pagamento: 09/03/2012- Valor total a pagar R$361,61 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 284,12 - Ju
ros: R$ 0,94 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65
------------------------------------.1_---------------- _

Apontamento: 202874/2012 Sacado: MARIA COELHO DE SOUZA Endereço:WAIIERMARQUARDT 2452
- Jaraguá do SuI-SC - CEP: Credor: MARIAADEI.AIDE FLORES EPP Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo:
93105-02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 121,81 - Data para pagamento: 09/03/2012- Valor total a
pagar R$190,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 121,81 - Juros: R$ 0,64 Emolumentos: R$ 11,60 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 203075/2012 Sacado: MARIA IRONDINA DOS SANTOS WFF Endereço: RUA CARWS
SCHUlZ 222 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-250 Credor: BV FINANCEIRA S/A CFI Portador: - Espé
cie: CBI - N" Titulo: 131031185 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.734,60 - Data para pagamento:
09/03/2012- Valor total a pagar R$2.215,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.734,60 - Juros: R$
408,20 Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 202978/2012 Sacado: METALURGICA CLAUS IlDA - ME Endereço: RUAOUVIO DOMIN
GOS BRUGNAGO 481- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-260 Credor: MANNES MANGUElRASV IlDA Por
tador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0464000201 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 260,86 - Data para
pagamento: 09/03/2012-Valor total a pagar R$334,94Descrição dos valores: Valor do título: R$ 260,86 - Ju
ros: R$1,47 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 202818/2012 Sacado: MlCHELE PFEFFER Endereço: RUA LEOPOlDO MAHNKE 35 APTO
503 - CENTRO - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-510 Credor: CONDOMINIO RESIDENCIAL PlATANUS
Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 9200010026 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$115,16 - Data para
pagamento: 09/03/2012-Valor total a pagar R$183,51 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 115,16 - Ju
ros: R$ 0,49 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 202906/2012 Sacado: NELSON RENATO STINGHEN Endereço: RUA ARTHUR EGGERT
249 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador:
- Espécie: DMI - N" TItulo: 17306 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 153,00 - Data para pagamento:
09/03/2012- Valor total a pagar R$232,82 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 153,00 - Juros: R$ 0,96
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 202704/2012 Sacado: PABW LUCAS PlLARRIBEIRO Endereço: RUAWAILYEMILIAMOHR
77 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-525 Credor: MERCADO MEES Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo:
3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 734,00 - Data para pagamento: 09/03/2012- Valor total a pagar
R$812,91 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 734,00 - Juros: R$ 3,18 Emolumentos: R$11,60 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 202989/2012 Sacado: PRE MOlDADOS WPES IlDA Endereço: R 1226 56 - TIFA MAR
TINS - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89252-000 Credor: GIBA COMERCIO DE AUTO PECAS IlDA Porta
dor: - Espécie: DMI - N° Titulo: 399 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 927,02 - Data para pagamento:
09/03/2012-Valor total a pagar R$1.007,27 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 927,02 - Juros: R$ 3,70
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dilígêncía.Rs 18,65

Apontamento: 202850/2012 Sacado: RENE oro JUNG Endereço:WAIJER BREITHAUPT 139 APTO 204
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: Credor: PODER IMOVEIS IlDAME Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo:
0000015857 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 819,84 - Data para pagamento: 09/03/2012- Valor total
a pagarR$891,25 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 819,84 - Juros: R$ 3,55 Emolumentos: R$ 11,60 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 203144/2012 Sacado: RODRIGO R DOS SANTOS Endereço: RUA ALCEBIADES AVERBINI
350 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-376 Credor: PINTURAS 1.AZZAR0000 IlDAME Portador: - Espécie:
DMI - N° TItulo: 7 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 542,00 - Data para pagamento: 09/03/2012- Valor
total a pagar R$619,26 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 542,00 - Juros: R$ 2,34 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 203044/2012 Sacado: SAI.ATIEL FERREIRA DE OliVEIRA Endereço: FRANCISCO PIER
MANN 636 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: SGSECURl1YCOMERCIODEELETRONICOSSISTEMAS SE
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: X003106A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.875,58 - Data para
pagamento: 09/03/2012- Valor total a pagar R$1.958,38 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.875,58-
Juros: R$ 6,25 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 202848/2012 Sacado: SANDRA DOS SANTOS Endereço: RUA WAlTER BREITHAUPT
139 APTO 202 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-540 Credor: PODER IMOVEIS I1DA ME Portador: - Es
pécie: DMl - N" TItulo: 0000015855 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 892,93 - Data para pagamen
to: 09/03/2012- Valor total a pagar R$963,46 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 892,93 - Juros: R$
2,67 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 202970/2012 Sacado: UNIAO MOTOHES LIDA Endereço: RUA BERNARDO GRUBBA 180
- JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-090 Credor: IQB INDUSTRIAQUIMlCABRASlLEIRALTDAME Porta
dor: - Espécie:DMI - N"TItuI(): 005005 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 316,83 - Data para pagamento:
09/03/2012- Valor total a pagar R$385,64 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 316,83 - Iuros: R$ 0,95
Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 202882/20fz Sacado: VISAO C M F SCHUITZ CONTABlI.IDADE Endereço: RUAURUBICI,
300 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-366 Credor: K.ND.PRESTADORA DE SEVICOS ITDA-ME Portador:
DESIAQUE BRINDES Espécie: DMI - N" TItulo: 1552/3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.353,00 -

Data para pagamento: 09/03/2012- Valor total a pagar R$1.424,91 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 1.353,00 - Juros: R$ 4,05 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 9,96

Certifico, que este Edital de intimação de Protesto foi publicado no jomal "Oôorreio do Povo", na data de
06/03/2012.

,

Jaraguá do Sul (SC), 6 demarço de 2012.

Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 55
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EDUARDO MONTECINO

I

"

Pai é suspeito de
estuprar filhas

Irmão, tio e vizinho das crianças estão p�esos
e serão ouvidos pela Justiça este mês

JARAGUÁ DO SUL
.

............ " .

Carolina Carradore

O'caso que parecia estar

encerrado pode ganhar
um novo rumo. Em outubro
do ano passado, três homens
foram presos acusados de es

tuprar duas irmãs, uma de 8 e

outra de 12 anos. Essa sema

na, a Delegacia de Proteção à

Mulher, ao Adolescente e ao

Idoso recebeu informações
de uma possível participação
também do próprio pai bioló
gico no crime..
A suspeita foi levantada

pelo judiciário que solicitou
à delegacia a abertura de um

novo inquérito policial para
apurar a denúncia contra ao

pai. A delegada,Milena de Fá
tima Rosa, ouviu o suspeito,
que negou o fato.
A mãe das crianças tam

bém prestou depoimento e

negou saber de qualquer en -

.

volvimento do marido. "No
vas diligências serão feitas
durante o inquérito e teste

munhas também serão ouvi

das", afirma a delegada.
As meninas, junto com

mais três irmãos, foram retira-

das da mãe e aguardam deci
são judicial no abrigo. O mais

novo, de um mês, também foi
levado recentemente ao local.·
O irmão, o ex-marido da tia
e o vizinho serão ouvidos ·dia
19 deste mês pela Justiça. Eles
permanecem presos.

Entenda o caso

A investigação começou
quando a menina de 8 anos

relatou a um vizinho que sofria
abusos sexuais do irmão e de
mais duas pessoas. As irmãs

passaram a dormir na sala e

o vizinho dormia constante

mente na· casa; assim como

o ex-marido de uma tia que
também é acusado de partici
par do abuso.

.Investigação

Polícia procura assaltantes
A Polícia Civil de Guarami

rim investiga o paradeiro de
dois homens; que na sexta

feira à noite, invadiram a boate

Styling, no bairro Corticeira, e

levaram R$ 2mil do caixa. Um
cliente foi baleado no ombro

esquerdo durante a ação.
A responsável pela boate,

uma mulher de 22 anos, disse
à Polícia Militar que os dois ho-

mens entraram como clientes,
consumiram bebida alcoólica
até que passaram a incomodar
os clientes e a agredir uma das
funcionárias. A pedido, eles
deixaram o local, mas retorna
ram armados com espingarda
e começaram a atirar. Clientes
e funcionárias se esconderam
nos banheiros, enquanto os

assaltantes roubaram todo o

DMJLGAÇÃO

dinheiro 'que estava no. caixa e

nas carteiras dos clientes. Um
homem de 25 anos foi atingido
por um disparo.

Ele foi ferido no ombro e

passa bem. Os suspeitos teriam
fugido em um Corsa e um deles
teria sido reconhecido por uma
testemunha. O caso está com a

Polícia Civil e até o momento,
não há pistas dos autores.

.Cachorro é queimado
A proprietária de um

Cocker registrou BO ontem
denunciàndo maus tratos
contra o animal. O cão, que
costumava sair e voltar para
a casa durante o dia, no

bairro Santa Luzia, retornou

�om .sérias queimaduras pelo
corpo. Ela o levou no sábado à
veterinária Daniela Brecht de
Freitas, depois de te�tar tratar
as lesões por uma semana. Para
a veterinária, as queimaduras
possi_yebnente foram provocadas
por água quente. O cachorro

paSsa por tratamento com
o uso de alÍtibiótico e está

fora de perigo.

.. I. ,.) 1 : I J.
'

APURAçÃO Milena realiza deligências
e ouve mais testemunhas

Vítima t

Acidente em

Corupá.
Valdeli Soares da Silva

morreu após se envolver um
. acidente na madrugada de

domingo, na BR-280, em

Corupá. A vítima guiava um
Vectra com placas de Jaraguá
quando colidiu contraum Ka

dett, de Laurentino, em uma

curva próximo ao Km 86,7.
O condutor do Kadett e uma

passageira sofreram feri
mentos leves. Valdeli mor
reu uma hora depois do
acidente, A PM foi acionada

para auxiliar o trânsito. A víti
ma, moradora de Jaraguá, foi
sepultada ontem no Cemité
rio daVila Lenzi.

Violên'cia 1

Maridobate
·emmulher
Uma mulher de 51 anos

foi espancada pelo marido
na madrugada de domingo .

O crime ocorreu na casa do
casal, na rua João Planin
check, no bairro Nova Bra
sília em Jaraguá do Sul, A
vítima relatou à PM que o

marido lhe agrediu diversas
vezes com chutes e socos.

Ela teve que ser atendida
de imediato pelos Bombei
ros Voluntários e levada ao

Pronto Socorro, com sus

peita de fratura de uma das
costelas. O acusado foi pre
so em flagrante, após tentar
reagir à prisão.

'Violência 2

Filho ameaçamãe
COID espingarda

Uma mulher de 57 anos foi ameaçada de morte pelo pró
prio filho de 28 anos que a intimidava com uma espingarda.
O caso foi registrado pela PM na rua Amandus Rengel, na lo
calidade de Rio Cerro I, em Jaraguá do Sul. Antes da chegada
dos policiais, o acusado teria abandonado a arma e fugido.
A espingarda calibre 16 com 12 munições foi apreendida na

casa e entregue à Polícia Civil.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Caminhos do Vale

Trilhando a história
Agende-se
o próximo passeio está

agendado para o dia lo de
abril, quando o percurso
do passeio será de Garibal
di (São Pedro) à divisa com
Rio dos Cedros, apresen
tando gruas de dificuldade
alto (montanhoso/íngre
me) e baixo (plano e pou
ca subida). Os interessa
dos já podem se inscrever

pelo telefone 3275-2734 ou
pelo email contato@viven
doturismo.com.br. Estão

disponibilizadas, inicial

mente, 45 vagas. As inscri

ções custam um quilo de
alimento não perecível por
participante. Os organiza
dores disponibilizam guia
e fornecem água, camiseta
e transporte.

•

jaraguaense
Caminhada do Garibaldi ao Ribeirão Cavalo reuniu
cerca de 100 participantes no último domingo

JARAGUÁ DO SUL Segundo o guia turístico do passeio, Irineu
Iunkes, a rota percorrida costumava ser feita para
facilitar o acesso à Estação Ferroviária daVila Re
torcida (hoje, NereuRamos), construída em 1910.
Por esse caminho, os imigrantes poloneses e ita

lianos, vindos de Rio dos Cedros, tinham uma al
ternativamais fácil de chegar aBlumenau.

Com um toque de história, alongamentos,
muita água a tiracolo e disposição, os partici
pantes percorreram a trilha por três horas, en
frentando graus de dificuldade baixos (plano,
cóm poucas subidas) emédios (com subidas).

Tita Pretti

Nem mesmo a chuva que caiu no último
sábado, dia 3, em Iaraguá do Sul estra

gou o primeiro passeio do programa Cami
nhos do Vale. No domingo, o céu aberto foi
um convite extra para cerca de 100 partici
pa�tes seguirem em direção a um dos rotei
ros explorados pelos imigrantes do início da

colonização jaraguaense: o caminho entre o

Garibaldi e o Ribeirão Cavalo.

FOTOS MARCELE GOUCHE

Calendário do programa Caminhos do Vale
PARTICIPANTES

Cerca de 100 pessoas
compareceram ao

programa Caminhos do
Vale DO fim de semana

Data
.10 de abril
·6demaio
• 3 de junho
.10 de julho
• 5 de agosto
• 2 de setembro
• 7 de outubro'
• 4 de novembro
• 2 de dezembro

Roteiro
Garibaldi (São Pedro) à divisa com Rio dos Cedros
Santa Luzia a Ribeirão Grande do Norte
BoaVista
Ribeirão das Pedras
Funil Pequeno (Santo Antônio)
Nereu Ramos (VilaMachado/BR-280)
Tifa Javali (Serra do Jaraguá) a Rio Cerro II
Rio da LuzVitória
Garibaldi (lado pequeno/Tifa dos Húngaros)

. Graus de dificuldade: 1 = baixo (plano e

pouca subida); 2 = médio (com subida);
3 = alto (montanhoso/íngreme)

Dificuldade
3-1
1-2-1
1 - 3 - 1
1

1-2
1
1-3-1
1-3-1
1-2

Roteiros.

A aposentada Teresinha
de Oliveira Ehert, 71 anos,
também mostrou disposição
para completar o percurso.
"Eu costumo caminhar todos
os dias.Adorei o passeio e vou

participar do próximo, já que
sou uma atleta'; diverte-se.

Outra veterana das
caminhadas, a consultora de
vendas CarlaMichelmann,
28 anos, diz quejá aguarda
os próximos percursos do
programa Caminhos do Vale.
((Além de conhecermosmelhor
nossa região efazer bem para
a saúde, a trilha é um ótimo
momento para conhecer

pessoas efazer amigos'; conta.

OjovemMatheus
RowederFrutuoso, 12 anos, se .

surpreendeu com o passeio:
"Ioi cansativo, mas aproveitei
muito.Achei que a descidafoi
a partemais difícil. Gostaria
quemeus amigos viessem
da próxima vez, joirnuito
divertido'; diz.

Caminhadas acontecem nos primeiros domingos domês
Os participantes ganham

transporte, camiseta, água e o

acompanhamento de um guia
turístico.

Segundo o gerente de Turis-

mo da Secretaria do Desenvol
vimento Econômico e Turismo,
Raul Henrique dos Santos, to
dos os trajetos foram definidos
com estudo técnico de um guia

registrado no Ministério do Tu

rismo' que estuda os caminhos
com antecedência para garantir
a segurança dos participantes.
O programa Caminhos do Vale

O programa Caminhos do
Vale já tem outros nove roteiros

agendados até dezembro, que
acontecem sempre no primeiro
domingo de cada mês.

é realizado por meio de uma

parceria entre a Secretaria do
Desenvolvimento Econômico e

Turismo e aVivendo Agência de

Viagem e Turismo.
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Rodovias

Vereadores
•

pressionam
governo

Parlamentares cobram que o Estado realize
melhorias nas SC-416, 413, 474 e BR-280

REGIÃO
Alexandre Perger

Sem perceber grandesmudan
ças nas rodovias que cortam

a região, a Avevi (Associação dos
Vereadores do Vale do Itapocu)
começou a pressionar o governo
do Estado em busca de melho
rias. A primeira ação foi reunir,
no último sábado, representan-

.

tes da SDR (Secretaria de Desen
volvimento Regional), Amvali

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu), além dos depu
tados Mauro Mariani (PMDB)e
Carlos Chiodini (PMDB).

O objetivo do encontro foi
esclarecer aos vereadores da

região sobre investimentos

previstos para as rodovias esta

duais e federais.
Agerente dePlanejamento da

SDR, Isaura Silveira (PSDB), fa
lou sobre duas obras que devem
acontecer na região. A maior
delas é a duplicação e cons

trução de pontes, elevados e

passarelas na BR-280 na região
da Rodovia do Arroz. A outra é

Fiquei triste em

saber que pouca coisa
do que já solicitamos

foi incluída no

orçamento do Estado.

Valmor Pianezzer,
presidente da Aveft

a pavimentação da SC-413 no

trecho que liga Massaranduba
a Luiz Alves. No orçamento do

Estado, até 2015 estão previstos
R$ 400 mil para cada obra. Mas
Isaura explica que esses valores
devem aumentar conforme o

processo for caminhando.
O presidente da Amvali, Luís

CarlosTamanini (PMDB), relatou
aos vereadores a atual situação
do edital de licitação do projeto
de duplicação do trecho urbano
da BR-280, que vai da ponte do
Portal aWeg Qufmíca. De acordo
com Tamanini, a licitação será
aberta no dia 8 demarço.Apartir
daí, a empresa vencedora come
rá a elaborar o projeto.

O presidente da Avevi, Valmor
Pianezzer, saiu frustrado da reu

nião, pois acredita que os investi
mentos previstos são insuficientes
para contemplar tudo o que pre
cisa ser feito nas rodovias. "Pi

quei triste em saber que pouca
coisa do quer já solicitamos foi in
cluída no orçamento do Estado",
critica o presidente. A outra ação
daAvevi será a elaboração de um
documento com as principais
reivindicações, que serão enca

minhadas ao governo do Estado
como forma de pressão. O verea -

.

dor de Iaragua do Sul, Jaime Ne
gherbon, fala que os principais
problemas são na sinalização,
falta de acostamento e roçagem.

BR-280

Ao contrário do que o Mi
nistro . dos Transportes, Paulo

Sérgio de Oliveira, prometeu
em novembro do ano passado a

uma comitiva formada por em

presários e políticos de Jaraguá
do Sul, a licitação não sairá em

abril. O novo prazo dado pelo _

Dnit (Departamento Nacional
de Infraestrutura e Transportes)

.

é para o segundo semestre des
te ano. Em relação ao projeto, a
promessa é de que fique pronto
até [unhe deste ano' I! - ,{I I,

INSEGURANÇA Falta de acostamento foi um dos problemas apontados

Ajadefi
Situação
indefinida

Sindicato se, reúne com
secretário de Educação

A direção do Sindicato dos
Trabalhadores em Educação
de Santa Catarina esteve reuni
da ontem com o secretário de
Estado de Educação, Eduardo
Deschamps. O objetivo do en

contro foi discutir o aumento

salarial dos professores, que
atualmente recebem R$ l.187.
O sindicato exige que seja apli
cado o piso nacional deR$l.451
anunciado no dia 27 de feverei
ro pelo Ministério da Educação.
Já o governo do Estado afirma

que não é possível aumentar
o salário dos professores em

22,22% e sinaliza que o reajus-
,

te será de 6,5%, de acordo com

o Índice Nacional de Preços ao

Consumidor (INPC).
O sindicato não descarta a

possibilidade de uma nova gre
ve caso Raimundo Colombo in
sista em não pagar o piso nacio
nal. A paralisação será definida
em uma assembleia, agendada
para o dia 15. O próprio gover
nador esteve em Brasília para
pressionar o governo federal a
reavaliar o piso.

Até o fechamento desta

edição, ainda não havia saído
o resultado da reunião em Flo

rianópolis.

A continuidade dos serviços da
Ajadefi (Associação Iaraguaen
se dosDeficientes Físicos) no
estacionamento do Hospital
Iaraguá ainda é incerta. O
contrato encerrou na quarta
feira passada e, a princípio, a
entidade deverá sair. Segundo
o diretor do hospital, Ieferson
Gomes, para que aAjadefi
permaneça é necessário au

mentar o número de vagas e

fazer melhorias. "Eles esta
vam contando com a Prefei
tura, mas agora a alternativa é
a iniciativa privada".

SOCIEDADE CEMITÉRIO ECUMÊNICO JOÃO PESSOA

Rua Manoel Francisco da Costa, n° 4665 - CEP: 89.250-000

Bairro: João Pessoa - Jaraguá do Sul - SC.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente EDITAL, ficam 'convocados todos os associados da Sociedade Cemitério

Ecumênico João Pessoa, para Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no dia 31 de mar

ço 2012, nas dependências do Salão da Comunidade Evangélica Luterana João Pessoa, neste

município, com início ás 09 com a seguinte:
ORDEM DO DIA

Relatório da Diretoria referente atividades de 2011

Prestação de contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2011

Atualização da mensalidade
Outros assuntos de interesse da Sociedade.

. I! r ] :.1 ![ I

Jaraguá do Sul, 21 de fevereiro de 2012.

Diretoria da Sociedade •
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Vitória é o único que
segue na disputa

II empata e Flamengo perde na rodada que
definiu os quadrifínalistas no fim de semana

JARAGUÁ DO SUL.

Henrique Porto

Dos representantes de Iara
guá do Sul na 9a Copa Re

gional Norte Catarinense, ape
nas o Vitória segue na disputa.
Flamengo e JJ Bordados ficaram

pelo caminho, depois da rodada
do fim de semana.

O auriverde jogou em casa na

tarde de sábado, dia 3, quando go
leou os itapoenses daAcoin, por 5
a2. DestaqueparaomeiaCesinha,
autor de dois gols. Gomes, Nego e

Cavilha completaram o placar.
David ePêlha descontaram.

,

O adversário do Vitória será o

Estrela da Praia, de Joinville, que
goleou o Flamengo por 5 a O, em

pleno Estádio Luís Carlos Ers

ching, O rubro. negro tinha as van

tagens de decidir a vaga em casa e

jogar pelo empate, mas despediu
se precocemente da competição.

O JJ Bordados, terceiro colo
cado no ano passado, também
caiu na primeira fase. A equipe
fez urn bom jogo emCampoAle
gre, contra o Santos, mas o em

pate em 2 a 2 não foi suficiente

para seguir adiante. Iaison mar

cou os dois gols do Vermelhinho
da Tifa Martins. Luizinho e Di-

nho selaram o empate.
Além de Vitória e Estrela da

Praia, as quartas-de-finais mar

cam os encontros entre Santa
Cruz (São Francisco do Sul) e

Estrela Azul (Itapoá), América

(Joinville) e Juventus (Joinville)
e Santos (Campo Alegre) contra
Tupy (Joinville).

O sorteio dosmandos de cam

po foi realizado no fim da tarde de
ontem, em São Bento do Sul, cida
de sede da ligapromotora da atual
edição do campeonato.

Confira os

resultados da Copa
Norte e demais

competições locais
na seção Tabelão.

REFORÇO Vindo do futebol de Joinville, Cavilha (D) deixou sua marca

Pomerode
,.

Derrotas na rodada de abertura
A rodada não foi boa para as

duas equipes de Jaraguá do Sul

que disputam o Campeonato
Regional da Liga Pomerodense

(Copa Pomerode). Mesmo jo
gando em casa na tarde de do

mingo, Botafogo e Cruz de Mal
ta iniciaram com derrota suas

campanhas.
Na Barra do Rio Cerro, o

Botafogo recebeu os pomero
denses do Floresta e acabou su-

perado por 2 a O. Os gols foram
marcados na segunda etapa,
por Neto eWagner. O alvinegro
é representado pelo Sport Club
Iaraguá, que utiliza a competi
ção para se preparar ao Campe
onato Catarinense da Divisão
de Acesso.

No Estádio Eurico Duwe, o

Cruz de Malta foi derrotado pelo
Vera Cruz, de Pomerode, por 3 a

L De pênalti, Tomaselli marcou

o gol cruzmaltino. O jaraguaense
Xuxa anotou urn dos gols doVera
Cruz, que tem diversos atletas ja-.
raguaenses no elenco.

Pela segunda rodada da pri
rncira fase, o Botafogo vai ao
Testo Central enfrentar o Vera
Cruz no Estádio Hermann Koch
(11/3, às 16h) e o Cruz de Malta

Cql"frp�S� "rll�icolor ,1,:a6 B:aurIlllJI
HENRIQUE PORTO/AVANTE!

FINALISTAS Barrabaxo e Nova GeraçãolMime/CSM
decidem ala Copa Tricolor da Barra no próximo

sábado. Nas semifinais, venceram respectivamente
Galácticos e Sociedade BarralNeiAutomóveis. A

competição é preparatória ao Campeonato Varzeano.

Poliesportivo
Abertura do
Sesíano.

Automobilismo

Dois se
destacam

A 31 a edição dos Jogos do
Sesi tiveram início no sába
do, com a modalidade de fu
tebol setemasculino. Confira
os resultados: Alenice 6x4

Galvanização Batisti, Borra
chas Wolf 7xl Bell'arte, Me
negotti Equipamentos 5x2

TGM, Argi Ox2 Schnell Bra

sil' Weg 5x3 CSM, Raumak
2x5 Eletropoll, HC Horn

burg 3x4 Belmec e Urbano
Ox2 IR Usinagem.

São Bento do Sul recebeu
no fim de semana a etapa de
abertura do Campeonato Ca
tarinense de Automobilismo.
Entre os pilotos da região,
destaque para Dirceu Rausis

(#12), segundo na Marcas A,
e Alessandro Coelho (#74),
segundo na Stock Car Opala
A. Alan Schwartz foi o tercei
ro (#30) na Marcas B. Além
deles, outros cinco pilotos da
região disputaram a etapa.

Varzeano Futsal

SchroederSegurança
O presidente daFundação

Municipal de Esportes,Valdir
Bordin, e a coordenadora de

eventos, Cleide Mosca, se

reuniram com o major da
Polícia Militar, Rogério Vonk,
para definir as ações de se

gurança relacionadas ao 30°

Campeonato Varzeano. Nos
dias 8 e 9, uma comitiva fará
vistorias nos campos dispo
nibilizados ao evento.

O 19° Torneio de Verão
de Schroeder tem sequência
hoje, com três jogos: PQN IMa
lhas PradilBrubel Auto Peças
x Cival Moda Jovem (l9h15),
Coremaco/Posto Cidade 1
Brasmeincol x Kiferro (20h15)
e Rio Hern x Ideal Emergên
cias Médicas (21h15). A com

petição apresenta urna média
de 8,4 gols por Jogo, com 101
tentosmarcados em 12 jogos.

Bicicross

Três ouros no Brasileiro

\

O bicicross jaraguaense esteve em Iacareí (SP) no fim de

semana, onde garimpou onze medalhas em etapas do Campe
onato Brasileiro. Os ouros foram conquistados por Kauan Ste
vão (Boys 8 anos), Mateus Povoas (Expert 17/24 anos) e Pablo

. ..... Ramos (Boys até 6 anos). "Conquistamos o título por clube e

equipes", festeja o coordenadorValdir Moretti.

viaja para Gaspar, onde encara

o Tupi no Estádio Carlos Fontes

(11/3, às 16h).
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Vasco encara
umadecisão

Apesar de ser o segundo jogo da primeira fase,
cruzmaltínos sabem que não podem tropeçar

JARAGUÂ DO SUL Apesar de concordar com as

palavras de Alecsandro, o técni
co Cristóvão Borges garantiu que
o Vasco não entrará em campo
pressionado. Disse confiar num

desempenho seguro do time,
apoiado pela torcida que estará
em São Januário.

"Estamos vivendo sob pres
são há algum tempo e, pelos
últimos acontecimentos,. essa

pressão continua. Agora, ainda
mais. O jogo é decisivo, já que
perdemos a primeira partida. A
necessidade de ganhar é cons

tante", afirma.

Agência Avante!

Depois da derrota em casa na

estreia diante do Nacional
do Uruguai, o Vasco não admite
mais tropeços na fase de clas

sificação da Taça Libertadores
da América. Dos seis jogos que
restam na primeira fase, apenas
dois serão em São Januário.

"Para chegar longe na Liber

tadores, é preciso vencer em

casa", destaca o atacante Alec
sandro. IINós começamos um

pouco atrás porque perdemos
aqui. Então, este jogo é muito
decisivo. É um jogo-chave, com
uma vitória para dar moral e

para entrar novamente na com

petição", completa.
A torcida promete fazer a sua

parte.Até o fim da tarde de ontem,
6.299 torcedores haviam compra
do ingressos antecipados para o

confronto contra os peruanos do
Alianza Lima, hoje, às 21h45.

Merecimento

Sem desmerecer os demais, fiquei feliz ao ver Barrabaxo
e Nova Geração decidindo a Copa Tricolor. São equipes

que buscam seu lugar ao sol há muito tempo. O Nova Ge

ração é comandado pelo amigo Donizeti, policial militar,
dono de uma honestidade ímpar. O Barrabaxo, do tam

bém amigo Barra, enfim conseguiu montar uma equipe
competitiva e vai incomodar noVarzeano. Osmaldosos de
plantão dizem que o time engrenou depois que ele pen
durou a camisa 9 e assumiu a função de técnico. Pode?
Como esse povo maldoso, hein!

MARCELO SADIO/VASCO
'If

FOCADA Equipe treinou na manhã de ontem,
em São Januário, visando a vitória em: casa

Tênis

HalldaFama
O brasileiro Gustavo Kuerten
entrará para o Hall da Fama do
tênis. Tricampeão de Roland
Garros (1997, 2000 e 2001),
campeão daMasters Cup (2000)
e número 1 domundo por 43 _

semanas, Kuerten teve uma

aprovação de 75% navotação
realizada em janeiro deste ano,
com integrantes da imprensa
especializada internacional.

Copa do Mundo

Ameaça
Segundo informações do jorna
lista Iuca Kfouri, o Brasil corre
o risco de perder a sede da
Copa do Mundo. O clima entre

Governo, FIFA e CBF não é dos

melhores, ao ponto do ministro
Aldo Rebelo solicitar a troca
do interlocutor da entidade.

Segundo apurou Kfouri, a FIFA
pode desistir de realizar a Copa
no Brasil até junho, sem multa.

Avante!

/

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Copa
Pomerode

Domingo passei pelos dois
jogos da Copa Pomerode. No
Botafogo, o time da casa fez
um jogo equilibrado contra
o Floresta. Faltou alguém
para jogar no ataque, ao lado
do garoto Adilson. Defesa e

meio campo estão bem, mas
podem melhorar. Quanto
ao Cruz de Malta, montou
um elenco interessante,
mas ainda carece de
entrosamento.

Juventus
Atenção torcedores, as novas camisas do clube estão à venda. O
custo é de R$ 70, com 20% de desconto para sócios.As reservas

. devem ser feitas pelo e-mailmarketing@juventusjaragua.com.br. O
torcedor deve informar omodelo que deseja e o tamanho. Existe a

possibilidade de personalizar o nome e o número às costas.

, I í .

Copa Norte
Esperava mais. das nossas
equipes na Copa Norte. O

-

Vitória fez sua parte e segue
r

na briga, mas agora terá
um páreo duro: o Estrela
da Praia. Os joinvilenses
golearam o Flamengo,
que jogava em casa, pelo
empate. Já o JJ fez o que
estava ao seu alcance. O

empate em Campo Alegre
foi um resultado digno. Ao
que consta, digna não foi a
arbitragem.

• 3/3 - Ituano 2x3 Linense

• 3/3 - Portuguesa OxO Catanduvense

• 3/3 - Bragantino 1 xO Guarani

• 4/3 - Santos 1 xO Corinthians

• 4/3 - Palmeiras OxO São Caetano

• 4/3 - 'IJJ Piracicaba Oxl São Paulo

• 4/3 - Oeste 2x3 Botafogo
• 4/3 - Mirassol 2x2 Mogi Mirim

• 4/3 - Paulista 2xl Guaratinguetá
• 4/3 - Ponte Preta 1 xO Comercial

-
(Taça Guanabara - 2" rodada)
• 3/3 - Olaria Ox2 Vasco

• 3/3 - Friburguense OxO Resende

• 3/3 - Fluminense 3xO Nova Iguaçu
• 4/3 - Botafogo 3xl Volta Redonda

• 4/3 - Madureira 2xl Americano

• 4/3 - Bonsucesso 1 xl Bangu
• 4/3 - Boavista 2x3 Macaé

• 4/3 - Duque de Caxias 1 x2 Flamengo

,

,. Campeonato Gaúcho
.

,"'. ,'"

(Taça Farroupilha _la rodada)
• 3/3 - Avenida 1 xO Caxias

• 3/3 - São José 1 xO Lajeadense
• 3/3 - Internacional 2xl Ypiranga
• 4/3 - Cerâmica 1 x2 Grêmio

• 4/3 - Novo Hamburgo lxl Cruzeiro
• 4/3 - Juventude 2x2 Universidade

• 4/3 - São luiz 3xl Santa Cruz

• 4/3 - Veranópolis 5xl Pelotas

• Campeonato Catarinense

(Returno - 2" rodada)
• 3/3 - Figueitense 3xl Atlético-IB

• 4/3 - Metropolitano 2xO Camboriú

• 4/3 - Chapecoense 2x2 Brusque
• 4/3 - Criciúma Ox2 Avaí

• 4/3 - Joinville 5xO Marcílio Dias

• Copa Norte

(1 a fase - Jogos de volta)
• 3/3 - Vltória* 5x2 Acoin

• 3/3 - São Bento 1 x4 Tupy*
• 4/3 - Flamengo Ox5 Estrela da Praia*

• 4/3 - Santos* 2x2 JJ Bordados

• 4/3 - Santa Cruz* 5xl Beira Rio

• 4/3 - Estrela Azul* 2xO Horizonte

• 4/3 - América* 6x2 Porto

• 4/3 - Juventus* 4xO Marumbi

*classificados à próxima fase

• Campeonato Massarandubense

(Turno único - 1a rodada)
• 3/3 - Benjamin 3x2 Santa luzia
• 3/3 - Morangos Oxl 10 Braço
• 3/3 - União 2x2 Amizade

• 3/3 - Glória 3x5 Cruzeiro

• Copa Pomerode

W fase - 1 a rodada)
• 3/3 - Água Verde 3xO Botafogo (POM)
• 4/3 - Botafogo (JGS) Ox2 Floresta
• 4/3 - Cruz de Malta 1 x3 Vera Cruz

• 4/3 - Müller Ox4 Tupi
• 4/3 - Atlético 2x2 Caramuru

• Copa Tricolor da Barra

(Semifinais)
• 3/3 - Galácticos lx2 Barrabaxo*

• 3/3 - Barra (4)1xl (5) Nova Geração*
*classificados à final
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Ganho em triplo
Pais de trigêmeos
recebem auxílio

Ajuda do governo do Estado às famílias com
filhos múltiplos soma R$ 357 por criança

JARAGuÁ DO SUL

Sarnira Mara Hahn

Um dos sonhos da supervi
sora de produção Simara

Schwirkowski Martins, 29 anos,
e do mecânicoMário Martins, 35
anos, sempre foi constituir uma
família e ter filhos. Foram seis
anos de tentativas, consultando
médicos, para que os dois mo

radores da Barra do Rio Cerro,
de Jaraguá do Sul, conseguissem
trazer a vida um bebê.

O desejo era tão grande que
o casal teve seu sonho realizado
em dose tripla. No último dia 17,

- Simara deu a luz a três bebês no

Hospital' e Maternidade Jaraguá.
Os trigêmeos Guilherme, Henri
que e Zaira são frutos de uma in

seminação artificial com sucesso.

No meio de tanta alegria a

família ficou sabendo, por meio
de uma amiga, que o governo do
Estado oferece auxílio aos pais
de filhos múltiplos. Pouca gente
sabe, mas os interessados po
dem requerer uma assistência
financeira no valor de R$ 357 por
criança com até os seis anos.

Os Martins serão os primei
ros beneficiados na SDR (Secre
tária de Desenvolvimento Re

gional) de Jaraguá do Sul, e eles
estão entre as 18 famílias que já
recebem a ajuda do Estado.

Simara explica que esse valor
vai contribuir muito na compra
de roupas, -leite e produtos de

higiene. A contratação de uma

babá será essencial para a mais
nova mãe conseguir cuidar bem
dos trigêmeos. "Esse auxílio vem-

principalmente para uma babá.
Até agora o Mário estava em fé
rias e me ajudava, mas depois
que ele voltar a trabalhar vou
precisar de uma ajudante".

Os interessados devem pro
curar a SDR ou entrar em contato

com a Secretária de Assistência

Social, Trabalho e Habitação, em
Florianópolis. A SDR de Jaraguá
fica na ruaThufie Mahfud, no155,
no Centro. O telefone de contato é

(47) 3276-9200.

Esse auxílio vem

principalmente para
uma babá. Até agora o

Mário estava em férias
e me ajudava, mas

depois que ele voltar a
trabalhar vou precisar

de uma ajudante.
Simara S. Martins

MARCELE GOUCHE

BEBÊS OsMartins tiveram a sorte de ganhar três
tilltos de wna só vez, após seis anos de tentativas

105 M.
pega

, .

ra 10 que - .-

o norte catarinense.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




