
Amora imal
Cães e gatos são estrelas
em concursos daAjapra.

Página 7

I

Agressão contra a mulher

A cumplicidade entre
silêncio eViolência

o Ministério Público de se intensifica este mês a campanha contra a violência
doméstica. Uma das iniciativas é incentivar o uso do "Ligue 180". Nos últimos
dois anos, quatro mulheres foram assassinadas em Jaraguá do Sul e região.

Página19

"

A espera de uma vida melhor
MARCELE GOUCHE

A costureiraJu�Antoniewicz (foto) e os três filhos moram em m_ua casa que tem apenas um quarto, cozinha e banheiro.
Metade do que ganha - cerca de R$ 709 - é usado para pagar o aluguel, luz e água. Burocracia impede que ela e outras
famílias possam semudar para as casas populares constnúdas com apoio do govemo federal, em Corupá. Página 15

Nepotismo
Cecília exonera
marido e filha
Segundo determinação da
juízaCandidaBrognoli, a

. prefeita Cecília Konell deve
afastar Ivo da Secretaria de .

Administração e Pedra da
chefia de gabinete hoje.
Medida obedece à Lei

Orgânica do Município.
Página 4

Ano eti

Alunos voltam .

para a escola
Com três semanas de
atraso, inicia hoje o ano

letivo na Escola Lauro
Zimmermann. Demora
ocorreu devido às obras
de reforma e ampliação
da unidade. Agora, alunos
terão que estudar nas
férias de julho.
Página 15

Toda sexta-feira encartada aqui no oCP

"

'E bom avisar
As modernidades

de hoje tanto
nos facilitam a

vida quanto
podem nos

infernizar.

Luiz Carlos Prates

Página 3
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Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Núcleo de Segurança
Júlio César de Paula, coordenador do Nú
cleo de Segurança e Saúde no Trabalho,

utilizou a plenária da Acijs/Apevi para co

memorar os 6 anos do núcleo, que serão

completados no próximo dia 9 de março"

e também falar sobre o planejamento para
2012. Na agenda: Educação prevencionista
nas escolas" visita à XIX FISp, reuniões nas

empresas, terceiro encontro de Cipas, dia
sem carro e diversos cursos e palestras.

DMILGAÇÃO

onv'en1ção I �ist;a,
..:JP

Cerca de 1,1 mil lojistas de Santa Catarina já confirmaram a vinda a Iaraguá do
Sul para participar entre os dias 24 e 26 de maio da 44a Convenção Estadual
do Comércio Lojista, que tem número limitado a 1,3 mil pessoas. O evento é

organizado pela Federação das CDLs e pela CDL de Jaraguá do Sul, que tem
reservado cem vagas para varejistas da cidade-sede, informou o coordenador
Wande"rlei Passold. Ele apresentou na quarta-feira, dia 29, a programação oficial
fila Convenção que começa no dia 24 de maio, às 19h, na Scar, e termina no dia
26, no Parque de Eventos, com umamini Schützenfest, animada pela Banda

. Cavalinho. Além das palestras técnicas e atividades sociais, a programação
reserva também visita a quatro empresas: Marisol,Weg, Duas Rodas e Sol

Paragliders. A escolha será feita pelos convencionais. Wanderlei Passold disse que
a organização trabalha com o objetivo de realizar amelhor convenção da história.
O tema é "DNA doVarejo". É a terceira vez que Iaraguá do Sul é sede do evento.

Agora o pânico vem da China
O anúncio do premier chinêsWen .Iiabao de que o crescimento econômico do

país asiático tem uma meta de 7,5% para este ano - contra os 8% previstos para
2011 - foi suficiente- para provocar uma onda de choque em -toda a economia
mundial. No Brasil, a bolsa teve um dia muito ruim por causa da queda nas

ações daVale e da Petrobrás que seriam diretamente afetadas por uma redução
na atividade e econômica na China. Como se pode observar, ser o principal
fornecedor mundial de uma série de commodities também tem seus riscos.

Artama
Uma das mais tradicionais

empresas da cidade está

completando o processo de

transição de seu controle. Na
indecisão quanto à transição,
a família decidiu pela venda
da empresa, que foi adquirida
por um grupo de investidores
- quatro de Ioinville e um de
Blumenau - e estes nomearam

Gilberto Klug como gerente
geral para comandar os
negócios. 'Nesta transação foi
negociada apenas a empresa,
excluindo o imóvel onde a

mesma funciona. Sr. Osvaldo
mostrou-se muito feliz com
a operação e ressalta que a

empresa passa pelo melhor
momento de sua história de

grande sucesso.

Posse das
diretorias
Já podem ser obtidas as

credenciais para a cerimônia de

posse das novas diretorias da

Acijs (Associação empresarial
de Jaraguá do Sul), que passa
a ser presidida por Mônika
Hufenüssler Conrads, e

Apevi (Associação das Micro
e Pequenas Empresas e

Empreendedor Individual do
Vale do Itapocu), para a qual
foi reconduzido Alessandro
Truppel Machado. A noite
festiva será complementada
com um jantar de
confraternização.

Decoração
natalina
A decoração natalina 2011,
aberta no dia 16 de novembro,
teve um custo de R$ 409,6
mil para uma receita de R$
421,5 mil. Sobraram R$ 11,9
mil para o evento deste ano. A

prestação de contas do "Natal

para Todos" foi feita pelo '

presidente da CDL, Neivor
Bussolaro, esta semana.

Expo 2012
Para este evento, que acontece no período de 13 a 17 de junho naArena Jaraguá,
estão disponíveis apenas 19% dos espaços, o que significa que os interessados
terão de se apressar para conseguirem garantir o seu lugar.

PERÍODO

'�.���.�.. }.º�.�()(o. . � �}����.�-º:,�º.�.? .

.'I.'� ��}�º.O(o. ?.:J);r,��.9.º:2012

.�p.� }.:.1.��.� �� ��ç.<?:.�º.1..�.. .. .. ..

.J.I.��.�I.-.� , ;�:���.??.()(o ?:J);r,�.9.º:.�g�� ..

'��.p.��ç� ��?g?2 ?.:J);r,��.9.º:.�g.�.� .

COlVlMODITIES

DUPLASENA
SORTEIO N° 1051
Primeiro sorteio
01 - 03 - 15 - 29 - 36 - 50

Segundo Sorteio
03 - 09;: 20 - 23 - 26 - 42

Selic
PETRÓLEO - BRENT ,J. -1,28%
OURO "QjJ' 0,0%

US$ 126,890
US$ 1675,000

QUINA
SORTEIO N° 2839
13 - 45 - 48 - 52 - .7í3 , , , , , 1 ,

Se tudo correr como planejado, na reunião de hoje
no Capam (Conselho de Política Monetária do Banco
Central), a taxa básica de juros será cortada em mais 0,5
ponto percentual, chegando a 10% ao ano.

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7625 1,7640 'd9t 1,57%

'p.º�M(��!:ªI.:ª�:�ü#.:�.:ª:�i:::::::::::J;:�:�º:º:::::::::::.::.:::i:;:?:�º:q:::::::::::'�.:::º��:::::::'.:::
.J!J.p.�º,.(J!J,� .. �.�). , " , . �?,�g?,�,." �?,�g?� , ,',.:�, .. g?,�,?()(o,"
LIBRA (EM R$) 2,7622 2,7655 f; 0,19%
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esse eaos, mas amda
é insUficiente...

inadmissível que trabalhadores sejam forçados
a viver em uma realidade dessas, em que ,pre
cisam trabalhar apenas para se materem vivos .

..", .... "" ....

VOCE NA.O e- \(AI.6t.J"("AO
PRA SAíEr<_ eM tvtUL.HEr<: ?
e.N� ELe!!!

o leitor

VamosAcordar!

Toda vez que a presidente
do Conselho de Cultura se

pronuncia ela nos causa certo

espanto. Na matéria recente

sobre o lo Seminário de Polí-
- ticas Públicas Culturais de Ia
raguá do Sul, a presidente do
Conselho, Silvia Kita defende

que os gestores públicos terão
mais segurança...

1 - A presidente do Conse
lho precisa defender os inte
resses dos artistas de Jaraguá
do" Sul o qual ela representa.

O que fica claro é que a pre
sidente do' conselho não me

representa e não representa os

artistas perante o poder públi
co, pois se representasse não

- teria permitido que a sobra
do Fundo de Cultura de 2011
fosse para um projeto do Li
xão: R$ 150 mil. E com .isso
não aprovando vários proje
tos por falta de entendimento

sobre para que serve o Fundo
de Cultura.

2 - A pasta da Cultura tem

menos problema que ada Saú

de, Obras, etc.
.

3 - O que ela quer dizer
com segurança?

4 - Sobre o gestor público,
todo mundo sabe que a últi
ma pauta que ele discute é a

cultura. A prefeita tenta. aca
bar com o Fundo desde que
assumiu essa gestão' e foi a

Câmara dos Vereadores que
segurou esse rojão.

Isso fica nas. entrelinhas,
como presidente do Conselho
ela precisa termais cuidado ao

dar uma entrevista.
Não é a primeira vez que

a presidente do Conselho faz
esse tipo de comentário no

jornal.

EIq!ias Raasch,mínico

(�olnJ:»arti,n'le a sua oJ8binião. JEscl·eva..nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

,

E bom avisar
.

Ouvi, numa-emissora de rádio de São Paulo,
um sujeito dizendo que ele não precisa de

mais de cinco minutos para saber se está diante
de um bom ou mau candidato a emprego na em

presa dele. Cinco minutos? É muito tempo-. Em
menos de um minuto dá para dizer quase tudo
sobre uma pessoa quando essa pessoa está falan
do, respondendo perguntas. E mesmo que ela se

disponha a mentir vai fracassar, quando estiver
diante de alguém que tenha olhos de ver e ou

vidas de ouvir. Mas não é bem disso que quero
falar. Sim, porque se eu ficasse nesse assunto vol

taria, a dizer que diante de quem tenha olhos de
ver e ouvidos de ouvir não saem casamentos nem

negócios ... A outra pessoa desnuda-se ao falar, e
até sem falar, no gestual ela se entrega. E o outro,
sabendo com quem lida, desiste de tudo.

O que eu quero dizer é que as modernidades
de hoje tanto nos facilitam a vida quanto nos a

•

infernizam. Estamos todos nessa, uns mais, ou-
tros menos, poucos escapam. Estamos nos com
putadores alheios, nas redes, na internet. De

sapareceu a privacidade. Qualquer empresa ou

namorada pode saber tudo de uma certa pessoa
num rápido consultar de internet, por exemplo.

Já contei aqui que consultas ao SPC, antes da

contratação de um candidato a vaga em qualquer
empresa, está perfeitamente dentro da lei. O su

jeito que hoje compra a crédito se não pagar em"
dia vai pagar muito caro por isso. Vale para tudo.
O modo como alguém se expressa no twitter, no
facebook, e-mails, tudo, revela muito da persona
lidade. Hoje só namora ou faz negócios no escuro

osmuitos otários, os que gostam de apostar no es

curo. Mais do que nunca, cai o cachimbo de quem

cochilar... Depois disso, estou perguntando a todas
asminhas amigas: e ainda assim, vais casar?

Lei
. No dizer de Rui Barbosa, não se respeite a lei

quando a lei for iníqua. Rui era brasileiro... Um
vagabundo de 13 anosmata uma garota na praia
e tem todas as proteções legais. Não se lhe pode
mostrar a cara nos jornais, não vai para a cadeia,
nada, protegido por tudo e pelos hipócritas da
bondade. - Ah, não pode ficar assim! Alguém
tem que anular essa lei, pôr a cara dos jovens
bandidos no jornal, e fazer-lhes boa "justiça" de
ummodo ou de outro.Vagabundo demenor ida
de tem que levar ferro, muito ferro. De preferên
cia dentro da lei, de preferência...

Som
A população sossegada tem que se organizar e

dar um jeito, o seu "jeito" em quem faz barulhos
inconvenientes com música alta, seja onde. for,
casas comerciais ou automóveis. Os abusados do

sossego alheio têm que ser "parados", ou por bem
ou de "outro modo"... Mas é preciso pôr-lhes um
fim.Vagabundos do som alto têm que gemer.

Falta dizer
Estou lendo a biografia de Freud, dentre

suas frases favoritas, gostei desta: - "Quando
Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro

que de Paulo". É só pegar a frase e levar para
os corredores da empresa. Ouvir os colegas é
conhecê-los bem. É bom não esquecer: Fala,
se queres que te conheça.

.
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Nepotismo
'Prefeita exonera
marido e filha hoje

Conforme determinação da juíza Candida
Brognolí, Cecília deve afastar Ivo da Secretaria
de Administração e Fedra do gabinete
JARAGUÁ DO SUL

Daiana Constantino

Aprefeita de Iaraguá do Sul,
Cecília Konell (PSD), deve

exonerar hoje o marido Ivo Ko
nell da Secretaria de Adminis

tração e a filha Fedra Konell do

cargo de chefe de gabinete da

administração pública. A man

datária recebeu a determinação
da juíza Candida Brognoli da
Vara da Fazenda da Comarca da
cidade de destituir os dois paren
tes das ocupações do governo
municipal na tarde de segunda
feira, dia 5. O prazo de 48 horas
estabelecido pela Justiça encerra
às 17h de hoje.

Cecília é acusada pelo Minis
tério Público do Estado por prá-

• tica de nepotismo ao descumprir
a Constituição da cidade, a LOM
(Lei Orgânica do Município), em
pregando o marido e a filha na

administração pública. A decisão

da juíza foi concedida em primei
ra instância, por isso cabe recurso,
que deve ser protocolado nos pró
ximos 15 dias. Até ontem, a prefei
ta não havia definido os substitu
tos interinos para os dois cargos.

Apesar de demonstrarem tran

quilidade, pai e filha já providen
ciaram ontem mesmo a elabo

ração de suas defesas. Além do

amparo jurídico particular, os

dois contam com a assessoria do
procurador do município, Mário
Sérgio Peixer Filho, que ontem

já começou a preparar uma ma

nifestação contrária a decisão

judicial. "Nós temos bastante

segurança, essa decisão pode
.

ser" revertida". Ele explica ainda
que a Prefeitura não está sendo

processada, mas afirma que não
concorda com a decisão da juíza.

Assim como Ivo e Fedra, o

procurador do município nega a

prática <te nepotismo e se baseia
na Súmula 13 do STF (Supremo

f'

SUBSTITUIÇÕES
Até ontem, a
prefeita não
havia dermido
os substitutos

.

-

interinos para
os dois cargos

BASTIDORES
O marido da

prefeita arll"ma

que continuará
dando as

coordenadas
do governo
por meio de
sua esposa

Tribunal Federal) - que abre bre
cha para a contratação de fami
liares para cargos de primeiro
escalão. Ainda Ivo relembrou

que, em 2011, o governo entrou

com uma Adin (Ação Direta de
Inconstitucionalidade) para sus

pender a LOM que proíbe a con

tratação de parentes do prefeito
em cargos comissionados l!a
Prefeitura. Ano passado, o Tribu
nal de Justiça de Santa Catarina
confirmou a validade da legisla
ção e agora se espera pelo voto

decisório do desembargador Jo
séVolpato de Souza.

Segundo Fedra, a decisão da

juíza não pode ser questionada.
I� partir de amanhã estamos'

exonerados. Estamos agravando
hoje (ontem) no tribunal porque
Iaraguá é exceção no país em que
parentes não podem ser contra

tados para cargos de primeiro es

calão". Fedra deve voltar a traba
lhar como delegada. Já Ivo disse:
"serei o Lula da Cecília". O mari
do da prefeita afirma que conti
nuará dando as coordenadas do

governo por meio de sua esposa,
mesmo longe da Prefeitura.

A partir de amanhã
estamos exonerados.
Estamos agravando
hoje (ontem) no
tribunal porque
Jaraguá é exceção

,

no paas .em que
parentes não podem
ser contratados

�cargosde
primeiro escaIão.

Fedra Ronell,
.

ex-chefe de gabinete

Movimento-estudantil

Resultado de uma

representação do DCE
A decisão da juíza é resulta

do de uma representação pro
tocolada pelo presidente do

DCE, Luís Fernando Almeida,
.

em 2011 na promotoria de

Jaraguá. No mês passado, o

promotor da Moralidade Pú

blica' Ricardo Viviane, trans
formou a denúncia em uma

ação civil pública, pedindo' a
exoneração do marido e da
filha da mandatária e a conde

nação da prefeita por ímprobi-

dade administrativa.
Conforme Almeida, "o DGE

tomou uma posição com base
no que diz a lei, fizemos papel
de fiscalizadores". E novamente

ele criticou os vereadores. "Os

parlamentares não se manifes
taram para o cumprimento da
LOM, que veda a prática do ne
potismo. Então essa é umavitó
ria do movimento estudantil, e
da legalidade porque a lei está
sendo cumprida".

Eleições
PSD confirma
nomes para a

. .,.

majorítáría
Para o vice-presidente do

PSD, partido presidido pela
própria Cecília, Carione Pava

nello, a decisão da juíza não irá
prejudicar os planos políticos
para as eleições de outubro. "O
PSD tem outros nomes. Temos
o Ivo, a Fedra, o Alcides Pava
nello. Me diz qual é o outro

partido que tem tantos nomes

fortes como nós?".
Ainda segundo Carione,

a decisão judicial tem a ver

com perseguição política
em ano eleitoral. "Só acho

estranho, uma vez entraram

com essa mesma denúncia
e o promotor não aceitou,
sem dúvida nenhuma é per
seguição política", responde.
I� nossa prefeita já sofre seis

pedidos de cassação. Isso faz
parte do jogo".

De forma igual pensa Ivo

Konell, que acredita que essa

decisão não afetou o partido.
110 que está se vendo é um

alento- para nós. A comuni
dade sabe que nós trabalha
mos aqui (Prefeitura) e que
no fundo tudo isso não passa
de perseguição política da

oposição",'defende-se. I� juíza
deu liminar e nós vamos re

correr", reafirmou.

EDUARDO MONTECINO

PRESIDENTE
Almeida comemora

dete� da Justiça

senac

,

.Ab1ertura de V,a,ga para Contràtaç.ãio
Vagas pa'r-a aJtnbcs 'os 'se�os

Assistente de Contas a

r e Receber
01 (uma) Jaraguá do Sul

R$ 1353,00 por
mês

07 a 11/03/2012

As demais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no item "Trabalhe Conosco" do site

www..:se..senacbr
A critério do SENAC poderá haver aproveitamento de candidatos classificados em processo seletivo anterior, no prazo de até 24 meses, respeitando

a ordem classificatória.
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De acordo com o

secretário de Educação
da Prefeitura de Corupá,
IoneyMorozini, hoje
cerca de 100 crianças
estão na. fila .d€.espera

I

por uma vaga em creches
no município. Segundo
o responsável pela
pasta, há um centro em

construção na cidade,
que deverá atender 120

alurros.A ina,lIJ,gtlraç�o
está prevista para
setembro. Outra obra

para diminuir a demanda
é-a ampliação de três
salas de aula no Dona
Nina - serviço que será

.. liojtado;rio 13�ó.ximo dia.
12. Hoje-o município tem
apenas três creches.
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Atletas querem'
manutenção de ginásio

Um grupo de jovens atletas prepara
para este sábado, dia 10, às 16h, um

manifesto a favor da. reforma e manu

tenção do ginásio Arthur Müller de Iara
guá do Sul. Segundo um dos organizado
res do evento, Murilo Bankhardt, atletas
com bicicletas vão fazer apresentações
na pista de skate, localizada no pátio da

unidade, para mostrar que o local tem
utilidade para a população.

.

Depois das atividades, assinaturas
serão recolhidas dos presentes para
apoiar o pedido de reforma e manuten-Fim das·

. .-

IDscrlçoes
As inscrições para a Escola
do Legislativo daAvevi
(Associação de Câmaras
eVereadores doVale do

Itapocu) encerram sexta

feira, dia 9. Os interessados
devem procurar as
Câmaras deVereadores

Reivindicando
Em reunião, aAssociação dos
Moradores do Amizade de Iaraguá
do Sul elencou prioridades para
o ano de 2012. Entre elas, estão
a construção de uma ponte para
melhorar o tráfego no bairro e nas

proximidades, a implantação de
uma creche e de um posto de saúde.

'"

e o site da enfídade

www.avevLorg.br.

De.volta à

delegacia
Sem perder tempo, Pedra
Konell procurou ontem
o delegado regional Uriel
Ribeiro em busca de
uma vaga na Comarca
de Jaraguá. Porém, ainda
não há previsões sobre
onde e quandp a filha: da

.preféiutpod�Fã voltai· às
atividades de delegada.

Licitação
AArnvali (Associação dos

Municípios doVale do Itapocu)
já lançou o edital de licitação
referente à elaboração do

projeto básico de engenharia
rodoviária para adequação,
duplicação emelhorias no
trecho urbano da BR-280.

Ibope

ção do espaço. O documento será entre

gue à prefeita Cecília Konell (PSD). "Essa
é uma forma de provar que o ginásio não
pode ficar abandonado. O que nós mais

queremos agora é a reforma do local e
também da pista", disse Murilo.

Em novembro passado, os vereadores
da oposição ao governo naCâmara assina
ram um documento denunciando o poder
público municipal pelo abandono do gi
násio. O prédio se tornou alvo de polêmica
depois que a Prefeitura propôs derrubá-lo
para construir o terminal urbano no local.

Educação
infantil
A Promotoria daVara da
Infância e Juventude da
Comarca de Jaraguá do Sul
abriu um inquérito público
para apurar a falta de vagas nos
centros de educação infantil
em Corupá. Pais e responsáveis
devem cadastrar as crianças
com idade de 6 meses a

3 anos que precisam ingressar
em creche e crianças de
4 e 5 anos que devem ser

matriculadas no pré-escolar.

Desamparo
. O ginásio Arthur Müller de Iaraguá do Sul e o

terreno, localizados na rua Epitácio Pessoa, no Centro
da cidade, foram doados em 1991 pelo governo do

Estado, e hoje estão em situação de abandono público.

Repe�cussão
É hoje que a prefeita Cecília
Konell (PSD) deve demitir o
marido Ivo Konell e a filha Fedra
Konell dos cargos de primeiro
escalão da Prefeitura. Leia
matéria na página 4.

Reunião do Clic
o Clic (Conselho de Líderes Comunitários) de
Guaramirim volta a se reunir hoje. Na pauta, a
apresentação das áreas de risco da cidade e o

curso para formação de vereadores, oferecido pela
Escola do Legislativo daAvevi (Associação

dos Vereadores do Vale do Itapocu) .

Encontro regional
O PP do Norte de Santa Catarina teve encontro em São
Bento do Sul e contou com a presença de importantes

lideranças. De Iaraguã, participaram o presidente
da sigla, Ademir Izidoro, e UdoWagner. O deputado

federal Espiridião Amim prestigiou o evento.

Serei o Lula da Cecília.

Ivo Kollell, que deverá se afastar dos
.traballlos da Prefeitura a partir de hqje.

. g. QU;.lnal
I, li J'

na cidade ... Foi ele quem
protocolou o pedido
de investigação acerca

do descumprimento da
LOM (Lei Or âníca do

Voto feminino
o deputado estadual Carlos Chiodini (PMDB),

com o intuito de fortalecer a participação feminina
na política, encaminhou o projeto que institui o Dia

Estadual da Conquista doVoto Feminino no Brasil, no
calendário oficial do Estado deSanta Catarina.

INGLÊS FLUENTE

3371-7665
MATRICULAS ABERTAS

alpssec@netuno.com.br
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Votação do novo Código
Florestalé adiada

Decisão ficou para a próxima semana porque o

relator do caso não apresentou a sua versão do texto

Governo
Federal deu

prazo dermitivo
Na visão do governo federal,

é crucial que a reforma do có

digo seja definida antes do dia
11 de abril - prazo final para a

averbação das reservas legais,
após duas prorrogações de l!m

.

decreto do ex-Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, emitido em

2008 e que estabelecia um prazo
para que os proprietários rurais
registrassem em cartório suas

propriedades, já com a reserva,
invalidando asmultas pela lei de
crimes ambientais (de 1998).

Issoporque oministro daAgri
cultura, Mendes Ribeiro, e a mi-

,

nistra de Relações Institucionais,
.

Ideli Salvatti, rejeitam prorrogar
novamente o prazo. O país está

seguindo as determinações da
Rio +20, conferência global de de
senvolvimento sustentável, com a

participação de outros 64 países -

e portanto não poderia continuar
renovando o decreto. Porém, Ri
beiro estaria disposto a negociar
com abancada ruralista para algu
mas alterações no projeto.

JARAGUÁ DO SUL/BRASÍLIA
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • .0.0 ••••••• , ••••••••••• ,. , ,." ••••• " •••• , , ••• , .

Pedro Leal, com informações da Agência Câmara e a Agência Brasil

Acompanhe a seguir, mais uma matéria da série de

reportagens sobre o novo Código Florestal Brasileiro.
Assunto divide opiniões dos parlamentares e existe

grande pressão da bancada ruralista quanto às APP.'

Proposta passará por análise
A votação do novo Código Florestal, marcada para on

tem à noite, acabou sendo adiada e deve ser decidida so

mente na próxima semana. A votação foi transferida por
'que o relator do caso, deputado Paulo Piau (PMDB-MG),
"não apresentou sua versão do texto. Após reunião, os lí-
deres da base governista preferiram não votar a proposta
sem que houvesse a análise.

Apesar da recomendação de Piau de retirar a votação do
projeto da pauta da sessão de ontem da Câmara dos Depu
tados, o presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), havia
decidido levar o projeto avotação em sessão extraordiná
ria. Na decisão, Maia ressaltou que caberia a Piau apenas
acatar ou não o projeto do Senado, não apresentar sua pró
pria versão do projeto. Os deputados ainda podem decidir

por adiar novamente a votação.
O embate agora foi entre o texto apresentado pelo Se

nado, em dezembro do ano passado, e o projeto da Câ

mara, com as modificações do mineiro - que ainda não
havia sido apresentado aos deputados antes \ da sessão
de ontem da Câmara. O governo federal não abria mão
do projeto aprovado pelo Senado, que enfrenta a rejeição
dos ruralistas, que pedem pela exclusão da emenda 164. O
item retira as multas sobre os desmatamentos nas Áreas
de Preservação Permanente (APPs), e determina a recom

posição destas áreas .

"Uma parte quervotar a emenda 164, isso é um proces
so de tudo ou nada. Ou você ganha tudo ou ganha nada.
Você perde um avanço que você teve aí. Houve avanços
significativos, então esta semana talvez seja importante
para definir o que é melhorpara o setor, o que é melhor
para o país", disse o relator, em declaração oficial para a

AgênciaCâmara. No seu ver, a versão do senado enfraque
ceu a emenda - a versão original não incluía a recompo
sição das áreas. Para Piau, o perdão das multas não é uma
anistia - ponto criticado pelos ambientalistas.

Pauta já está

sobrecarregada, diz Pv.
O líder do PV na Câmara, Sarney Filho (PV

MA), critica a decisão de levar o projeto à pau
ta em sessão extraordinária: segundo o depu
tado, somente medidas provisórias poderiam
ser votadas em sessão extraordinária, "furando
a fila" a frente das outras propostas - caso que
não é o do código florestal. Além disso, a pauta
da Câmara já está trancada com seis medidas .

provisórias.
Esta não é a primeiravez que a votação do

Código Florestal encontra oposição devido ao.

regulamento do legislativo: ano passado, a de
cisão do senado foi adiada pelo PSOL em um

dia porque a mesa do Senado não leu o reque
rimento de urgência no começo da sessão - o

que deveria ter ocorrido um dia antes.

o que está em jogo entre as versões?
• o relatório da Câmara retira

o artigo que estabelece a proteção
das florestas e o combate às mu

danças do clima como princípios
do código;

, • A versão da Câmara 'permite
o desmatamentd em encostas de
25 graus a 45 graus para pastoreio,
assim como o uso destas terras

para o cultivo;
•Aversão do Senado condicio

na a anulação das multas ambien
tais emitidas até julho de 2008 à

prestação de serviços ambientais
e à recuperação de outras áreas.
Para a bancada ruralista, a forma
de compensação não cabe ao go
verno federal.

.

Estado tentou reduzir APPs

Em Santa Catarina, a situação
poderia ficar mais favorável aos
ruralistas, caso entrasse em vigor
o Código Florestal Estadual, apre
sentado em 2008. Enquanto o có

digo federal estabelece uma faixa
de no mínimo 30 metros de dis
tância dos rios para as APPs, com
uma redução para 15m no caso

de propriedades de pequeno I

porte, a proposta Estadual redu
zia esta área para cinco metros no
caso de propriedades familiares, e
dezmetros para propriedades com
mais de 50 hectares.

A legislação tinha entrado em

vigor no dia 17 de abril de 2009,
mas foi derrubada pelo Minis
tério Público Federal. À época, a
procuradora Ana Lúcia Hartmann

observou que a legislação estadu
al só poderia complementar a lei
federal, de maneira a proteger o

meio ambiente. Como a lei catari
nense se sobrepôs à lei nacional,
tornou-se inválida. Na ocasião, o
então governador Luiz Henrique
da Silveira (PMDB) - hoje sena

dor e relator do Código Florestal
no Senado - afirmou que o có

digo precisava ser flexibilizado

para a realidade dos Estados.
A lei catarinense também foi

criticada pelo então ministro do
Meio Ambiente, Carlos Mine - que
pediu à Advocacia Geral da União

que levasse a questão ao Supremo
Tribunal Federal, e informou que o

lhama continuaria a multar quem
não respeitasse a legislação federal.

A visão dos deputados catarinenses:

Para o deputado federal Iorgi
Ilha Mello (PSDB), não há duvida
de que o projeto será aprovado. Um
dos responsáveis pelo Código Flo
restal Estadual, Mello vê no novo

código a liberdade para os Estados

adequaremmelhor as normas para
a sua realidade. "Nossa intenção é

aprovar agora a versão do Senado,
para evitar mais conflitos", afirma.
Seu único ponto de objeção à ver:
são do senador Luiz Henrique da
Silveira diz respeito aos limites nas

margens dos rios. "No Amazonas
faixas de 50, 100m podem. não ser

o bastante para o afastamento, mas
aqui em Santa Catarina 15m po
dem ser excessivos, nosso Estado
é de pequenas propriedades, e não
tem espaço para isto" afirma.

JorginhoMello (PSDB)

Na visão do deputado Esperi
dião Amin, o Código dificilmen
te deveria ser votado ontem, em
bora não descartasse a vo�ação
nesta semana. "Não teria como

ser votado hoje (ontem), não
tem um relatório ainda, e não

posso dizer que sou a favor de

algo que eu não li". Votou a favor
do projeto da Câmara, e ainda
não tem posição quanto à ver

são aprovada pelo Senado. "Até
acho que o projeto podiamelho
rar, mas o que eu votei foi o da
Câmara, não o do Senado". Toma
como prioridade as pequenas
propriedades agrícolas de Santa

Catarina, que estariam em uma

situação muito delicada devido
à legislação atual.

EsperidiãoAmin (PP)
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A brincadeira [na rede],
torna público o carinho e o

amor que muitas pessoas
possuem por seus

animais de estimação.
Marciele Piccoli Cravo

Quatro patas

Compartilhando
I··amor' pe os a") 'DUS

Associação. Jaraguaense Protetora dos Animais promove
concursos no Facebook e feira de adoção neste sábado

ma iniciativa
bem bacana
movimentou
a rede social
Facebook re

centemente.

A Ajapra (Associação Iaragua
ense Protetora dos Animais)
promoveu o lo Concurso "Meu
cão é uma curtição", onde do
nos de cães enviaram a foto do
seu companheiro de estima

ção para ser publicada na pá
gina da associação. No fim do

prazo para votação, o dono do
animal que recebeu mais "cur
tir" levou prêmios.

Em 50 lugar, com 195 "cur
tir" ficou "Enfeítadínha para
a festa"; o 40 lugar ficou com

Boris que recebeu 199 votos,
Bolinha levou o 30 lugar com

236 "curtidas", a 2a colocada foi
Zaira com 269 "curtir" e o lo lu

gar ficou com Hanna, que teve

273 votos. Os brindes foram
camisetas da Ajapra (doação
Lecimar Malhas) e livros edu
cativos. O lo lugar levou cami

seta, livro e um presente daYes
Cosméticos.

Agora, seguindo a mesma

sistemática, está no ar o con

curso "Meu Gato Brilha no

Face", onde muitos donos estão
divulgando o amor pelos seus
felinos. Você pode enviar a foto
do seu gato ou participar "cur
tindo" a fotos dos participantes,
para isso basta acessar www.fa
cebook.comlajaprajguadosul.

Segundo a presidente da

Ajapra, Marciele Piccoli Cra

vo, a finalidade dos concursos

.Feira e Manhã
Social no sábado

E quem não tem animal de

estimação, tem a oportunida
de de ter um em breve, porque
neste sábado aAjapra promove
Feira de Adoção, das 9h às 12h,
na Praça Ângelo Píazera, com
aproximadamente 30 animais.

Lembrando que os requi
sitos para adotar um animal
são: documento de identifica

ção com foto; ser maior de 18

anos; possuir residência cerca

da ou .com muro; estar dispos
to a cuidar e darmuito amor ao
animal adotado, pois amaioria

já sofreu abandono uma vez.

Os interessados também de
vem levar coleira e guia (cães)
ou caixa de transporte (gatos)
para poder levar o animalzinho
em segurança para casa..

No mesmo sábado, outra

equipe estará no Fort Ataca
dista das 9h às 12h, em uma

Manhã Social, onde vários vo

luntários estarão à disposição
para prestar informações, bem
como explicar qual a finalidade
daAjapra para a comunidade.

Nos dois locais estarão sen

do comercializados livros in

fantis' camisetas e outros itens,
para que mesmo quem já tenha
ou não queira animais, possa
colaborar com a assistência
aos animais abandonados.

Outra forma de colaborar é
sendo voluntário. Se você tiver
interesse em ajudar, compare
ça na Praça Ângelo Píazera, às
8h30 e 'converse com Marciele
ou Sirley Siga o lema da Ajapra
"Quem ama cuida ou ajuda a

cuidar!". Prestigie!

é divulgar a página da Aja
pra (www.ajapra.org.br). seus

trabalhos e ações na rede de
relacionamentos Facebook e

angariar mais seguidores, para
que as informações a respeito
de adoções, feiras e eventos da

associação cheguem cada vez

mais, para um número maior
de pessoas.

"Anúncios de animais perdi
dos ou encontrados são muito
eficientes nas redes de rela
cionamento' bem como a dis

ponibilidade de animais para
adoção. Quanto mais pessoas
envolvidas com o assunto, me
lhor. Além é claro, da brincadei
ra' pois torna público o carinho
e o amor que muitas pessoas
possuem por seus animais de

estimação", diz Marciele .

ASSOCIAÇ .lARAGUAENSE
PROTETORA DOS AND1A1S

FOTOS DE ARQUIVO PESSOAL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 181 QUARTA-FEIRA, 7 DE MARÇO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

Previsão do TeDlpo
rr

Canoinbas
... Â
15° 29°

Sã Miguel
do Oeste
"'Â
19° 35°

Chapecó
....
26° 32°

Joaçaba
"'Â
17° 32°

Chuva só
dia 15!
Predomínio de sol entre

poucas nuvens em todas as

regiões catarinenses, devido
atuação de umamassa de ar

quente e seca. Temperatura
elevada. Quinta, sexta-feira
e sábado, mesma previsão
de tempo. Chuva apenas
entre os dias 15 e 21, devido
à passagem de uma frente
fria pelo Sul do Brasil, com
chuvamais concentrada na
faixa leste do Estado, mas
sem valores significativos.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Norte 1 km/h Ventos

desfavoráveis
• 12h Vento não favorável Leste 11 km/h
• 15h Vento não favorável Leste 13km/h zero%

de possibilidade
• 18h Vento não favorável Leste 13km/h de chuva,

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Humor
Pescaria em família
Amenina foi à pescaria com o pai.
Quando voltou, estava com o ladoesquerdo do rosto inchado.
A mãe 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 papaimatou com o remo.

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.

)
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
aca
(.)II
=
-

O
cn

Joinville
"'Â
32° 18°

Jaraguá de Sul
... Â
17° 31°

Rio do Sul
... Â
19° 32°

FI

... Â
21° 29° CHEIA 8/3

,MINGUANTE 15/3

NOVA 22/3

CRESCENTE 30/3

Palavras Cruzadas

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Use óculos
de sol

/
AMANHÃ
MíN: 18°C
MÁX: 31°C

QUINTA
MíN: HOC
MÁX: 31°C

esqueça
de tomar
água! SEXTA

MíN: 17°C
MÁX: 30°C

São Francisco do Sul
• Preamar
• 3h11: 1,9
• 15h11: 1,7
• Baixamar
• 7h56: 0,1
• 20h02: 0,1

Itajai
• Preamar
• 2:02: 1,2
• 13:49: 1,1
• Baixamar
• 8:23: 0,2
• 20:53: O

Florianópolis
• Preamar
• 2h11: 1,3
·13h58:1,2
• Baixamar
• 8h06: 0,2
• 21h02: O

Imbituba
• Preamar
• 2h15: 0,7
• 13h08: 0,6
• Baixamar

·8h11:0,2
• 20h30: -0,1

Tábua
das marés

HORIZONTAIS
1. Falta de desenvolvimento de corpo, órgão, tecido ou

membro
2. A suja deveria ser lavada em casa / (Ingl.) Vermelho
3. Certa palmeira amazônica / O estilista italiano Gior

gio, de fama internacional
4. Abreviatura (em português) da Alemanha / Uniforme

militar
5. Passar a lua de mel/O símbolo químico do érbio
6. Assistente, ajudante
7. A que se pode aspirar
8. O· nome da letra entre o bê e o dê / Famoso parque

natural de Minas Gerais, próximo a cidade de Santa

Bárbara, com atrativos naturais e históricos
9. Aperfeiçoar
10. O nome do cantor e compositor inglês McCartney,

ex-integrante dos Beatles / (Pop.) Investigador de

polícia
11. Que não se permite proceder de determinada ma-

neira 10
12. Pequena peça de madeira em forma de fuso, com

que se tecem rendas / Associação Nacional de Jor- 11
naís

13. Em biologia, sufixo que se emprega para designar '12
as enzimas / Incisão superficial na pele para extrair

sangue ou, no caso de um tumor, para extrair pus. 13

VERTICAIS
1. Nascida entre 21 de março a 21 de abril/Compositor

popular pernambucano (1904-1997) I autor de ma

racatus e frevos
2. A cidade onde nasceu o cantor Carlos Gardel / Uma

essência para balas, licores e xaropes
3.. Um extremo de, .. Bauru I (Matem,) Reta orientada /

Tecido grosso de lã ou algodão, usado principalmen
te para fazer tapetes

4. Espécie de capa sem mangas e provida de aberturas

para os braços / Prender-se por algum tipo de laço
5. Fazer barulho, algazarra / Atrás
6. Famosa cantora,.filha de Elis Regina \

7. Navegar às ondas / Assinar como garantia
8. Encaminhar / As iniciais do cineasta irlandês Jordan,

de "Traídos pelo Desejo"
9. Sentir profunda aversão por, / Principal matéria-prima

da indústria de sucos cítricos do Brasil.
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1950 ' 2011
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,

trabalhadoras participaram do evento, que marca
as celebrações pela passagem do Dia Internacional
da Mulher. O evento tem início às 14h, haverá
distribuição de brindes e será servido café da tarde.

Inscrições atéhoje, pelo telefone 3371-2322. No dia
do evento será exigida a carteira de associada.

Mulheres
O Sesc de Iaraguá do Sul, com apoio da Fundação

, Jaraguaense de MeioAmbiente e em parceria com
a Farmácia de ,Manipulação Receituário, também
promove evento em comemoração ao Dia Internacional
da Mulher. Será amanhã, a partir das 17h30, na sede
da entidade dos comerciários. De acordo com a chefe
de Educação Ambiental da Fujama, Lucy Cyriaco
Lagedo, na oportunidade técnicos do órgão municipal
ressaltarão "a importância das plantas e flores no meio

ambiente, remetendo o assunto aos efeitos terapêuticos
dos medicamentos do doutor Edward Bach", médico,
bacteriologista e pesquisador inglês, criador de 38
essências de plantas e florais conhecidas como
Florais de Bach. É dele a frase: "o sofrimento é

mensageiro de uma lição. A alma envia a doença para
nos corrigir e nos colocar no nosso caminho novamente.

O mal nadamais é do que o bem fora do lugar".

Palestra-show
AAssociação dosMunicípios doVale do Itapocu através
do Colegiado deAssistência Social realizará evento
comemorativo ao Dia Internacional daMulher na sexta
feira, no auditório do Centro Empresarial de Jaraguá do

Sul. Será uma palestra-show sobre "Motivação, Auto Estima
eAtitudes para vencer em qualquer idade", ministrada
pelo ProfessorAcácio Garcia, conferencista internacional .

na áreamotivacional, comportamental e gerencial e
Diretor do IMCEv. O evento é gratuito e beneficente aos
Lares das Crianças eAdolescentes doVale do Itapocu. As
participantes podem colaborar doando alimentos não

perecíveis (azeite, leite integral longa vida, achocolatado),
produtos de higiene para bebês ou crianças ematerial
escolar. Qualquermulher pode participar, mediante
inscrição antecipada através do 3370-7933 ou pelos
e-mails:luzia@amvali.org.brerecepcao@amvali.org.br.

Jantar Dançante
o Clube Atlético Baependi, de Jaraguá do Sul, promove
sexta-feira, Jantar Dançante em comemoração aos 106
anos do Clube. Será servido jantar, a partir das 20h30
e após delicioso café e bolo de aniversário, e baile com
animação da Interprise Banda Shaw, de Ponta Grossa

(PR). Convite individual R$ 45 (jantar e baile). Na
oportunidade será apresentado novo visual de salão
social. Reservas de mesas e aquisição de ingressos
na secretaria do clube ou 3371-0222. Acesse www.

baependi.net.br.

Baile
Dia 10, as 23h} baile com o grupo Chiquito & Bordoneio,
no Pavilhão da Fecarroz, em Massaranduba. Ingresso
antecipado no Tonho Lanches e Souza Promoções; em
Iaraguã no Posto Mime (matriz); em Schroeder no Posto

Mime; e em Guaramirim no Posto 28, a R$ 15.

Jovens Empreendedores
Fabiana Fausel Koch, especialista em coaching, é a
convidada do Núcleo de Jovens Empreendedores
de Jaraguá do Sul para a reunião de hoje, às 19h, no
salão nobre do Centro Empresarial. Integrante da
Sociedade Brasileira de Coaching e detentora de diversas

especíalízações na área, Fabianavai falar sobre o tema "Ser
feliz ou ter sucesso?", em palestra aos integrantes do Núcleo
Acijs eApevi e demais interessados, mas as vagas são
limitadas. Confirmações de presença devem ser feitas pelo
e-mail consultor1@acijs.com.brou pelo telefone 3275-7005.
No encontro, os jovens empreendedores também farão
a apresentação do planejamento do Núcleo para 2012 e

Gilbran Souza apresentará a empresaNovaAutomação.

Frutos O Mar
Tem Festival de Frutos do Mar nesta quinta-feira, às 20h,
no Ribeirão Grande Eco Resort & Spa. Mesa de shushis
e sashimis, ostras gratinadas, Camarão ao Thermidor,
PaellaValenciana, casquinhas de siri, espetinhos de
camarão, salmão ao molho de mostarda e mel, rondelli
de salmão em calda de maracujá e muito mais. Reservas
no 3275-1995 ou reservasê'ribeíraogranderesort.corn.

8 de março
o Departamento da Mulher, do Sindicato dos
Trabalhadores do Vestuário de Jaraguá do Sul e Região,
promove dia IOde março, tarde de lazer destinada
às mulheres associadas ao Sindicato. A expectativa
é reunir centenas de mulheres vestuaristas, a
exemplo do que aconteceu ano passado, quando 500

'í

•

Agenda Jde contatos
.

Identificador�de chamadas
, ,

-�- ---

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

I" m..br/v�
Aparelho p8tcélado e,m 12x1 com juros de 2192% a.a. Preço à vista: RS 109,00.

Com o Vivo Fixot você fala de graça com qualquerVivo Fixo local, tem tarifas reduzidas
nas ligações para celulales Vivo e também economiza quando liga do seu celular Vivo

paraumVivo Fixo� 'lUdo issomantendo o seunúmero fixo. Aproveite.

Traga seu número fixo para a Vivo e economize.
Enviae JrecebeSMS

caixa postal
•

VI
FI

Conexão como nenhuma outra •.

Promoção vAlida ati! 31/03/2012. Parcelamento em 12)1. válido para �agamento com cartão de crédito (para Cia\o. condicionado à parcela m�nima de Rt 5.(0). I"raço de RS 9.90/mês válido para o plano Vivo Fixo 60 quando contratado em
tonjnnto coro um plano Vivo Pôs, e a parttr de R$ 19,90 para quem ainda não é cliente Vivo. Para partu:;ipat desta promoção, É! necessáriQ adquiru um dos apareUtos Vivo Fixo Yinculados, a um dos planos Vito Fixo. A utilizaçâo acima dos
\'olumes de cada. pacote de setviço escolhido implicará. na-cobrança de tarifa excedente ao plano contratado, Oferta sujeita � anâlise de CIMito e perm.anência mínima de 12 meses (conform.e condições contratuais). Você pode adquirir até2 aparelhos Vivo fixo por CPF. Esta oferta não ê válida para aquisIção de planos ccmpartühadoe ou troca d.e aparelhoa durant� a vigênda. do ciUltrato de Ilennanênda. Consulte- C) tegulamento e mais informações sobre a promoção, planos.
terminais e ãrea de disponibilidade do serviço emwww.vIvo.com.brjvivQfixo.
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Cortar cabelo virou brincadeira d. crl.ft�al

Fone 473022.1422

Que tal?,
Ja que muitos dizem por

aí, que o que eu escrevo na

coluna pega. Não sei por que
ninguém teve a ideia antes?
Aviso que, se colar, quero a mi
nha parte. E nem precisa ser

em Euros. O nosso "Realzinho"
está de bom tamanho. Já pen
saram se Leão Fiscal criasse
uma taxa incidindo sobre a

corrupção? Ia dar uma gra
na preta. Todo mundo teria
o direito de fazer ao menos

uma "corrupçãozinha", desde
que separasse a parte do Leão.
Será que pega?

A·,., ,qUI, nao.
O Fantástico do último domingo
mostrou reportagem com

série de malfeitos de prefeitos,
como reforma de casa de

amiga, construção de pista de

aeroporto particular, pintura da
cidade com cores da campanha
do candidato vitorioso, (ly otras
cositas más". Ainda bem que
aqui na urbe sorriso isso não

acontece, não é?

Quem não para de comemorar
de tanta felicidade é o casal Rose
Ferreira Lopes' e Roberto Lopes,
que está aguardando a visita da

cegonha com o primeiro filho
dos dois. Que Deus abençoe
vocês, essa bela e feliz família,
agora completa de verdade.

Sente ...se bem Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br
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BODAS DE OURO A secretária do Lions Clube Jaraguá do Sul Centro,
Manu WolfY, e o presidente Sérgio Luiz Pedrotti, no lançamento

da logo comemorativa aos 50 anos da entidade

MAURIcio HERMANN

Dicâ de compras
Loja e oficina Motozatto,
há anos a mais prestigiada

do Bairro Rio Cerro.

VF Metais
o meu amigo Orlandinho
Stolco, daVF Metais, está
ultimando detalhes para
participar nos dias 20 a 23
de março, no Complexo
Expoville, em Ioinville, da
concorrida FMU 2012. Uma
das mais importantes do
segmento de ferramentaria,
modelação e úsinagem.

Separação
Aquele affair proibido
daquele comissionado
parece roteiro de minissérie
da Tv. Envolveu-se com a

madura vistosa, da empresa
terceirizada, e não tem olhos

para mais nada. A elegante
esposa está numa pior e
tece calada sua amargura
e pranto, sem reclamar,
enquanto ele vive crise de
autoafirmação.

GAITEmo O amigo Sérgio Ulrich deu um

111111 sh0""i d� .���deão, no meu niver, sábado

cüczoom
-'"

Conheça o

nosso novo site.

Nas rodas
• Ontem foi o Dia
Internacional do
Optometrísta, uma
profissão do primeiro
mundo especializada
no estudo da visão,
tendo surgido fios EUA
há mais de 100 anos,

hoje exercida nos cinco
continentes, em mais de
130 países.

• AndressaMrygllod e

Rafael Horongoso felizes
da vida, curtiram os

cinco anos de namoro
com um mega final de
semana, na Fazzenda
Park Hotel em Gaspar.

• Hoje à noite, às 19h,
o jovem escritor Daniel
Ricardo Behnke, recebe
convidados.e a.imprensa,
noMuseuWeg, para
o lançamento do livro
"Dois Mundos & Outras
Crônicas".

• Osni Pincegher,
colunístada Revista

+ 'ti!'

Nossa, fuí.batet pernas
nas praias do nordeste
brasileiro.

Leitor do dia
o leitor do dia é o grande amigo João Egert, do Bairro
Vieiras, que sempre lê esta coluna para ficar por dentro
das novidades de nossa sociedade. Valeu mesmo!

NIGBT Taline Oliveira nos
corredores da Patuá Music

NIVER

Mayara Leoni
ainda recebe

cumprimentos
pela idade
nova, dia 25

Fernando Lima
Hoje à noite o cantor

Fernando Lima, um dos mais

festejados da região, embala a

movimentada Fuel Living.
Elas free até 23h. Vai perder?

DIVULGAÇÃO
MAURICIO HERMANN

Tim tim
Na quinta-feira o Kantan

Lounge, pegando carona no

Dia Internacional da Mulher,
vai presentear todas as

mulheres que prestigiarem
a casa com uma taça de
espumante Pericó.
Bom demais!

Dando em cima
Alguém pode me dizer quem
é aquele empresário de uma
conhecida banda, que mesmo
com um namoro firme vem
dando em cima, inclusive
pelo Facebook, de garota
comprometida? "

'. "
...

GENTE BOA

Os camaradas
Rafael Rausis e o

comunicador Joe Jr,
da Studio FM,
no meu niver

I
I

Todos nós
nascemos para

,

amar; o amor e

o princípio da
existência e o

seu único fim.
BENJAMIN
DISRAELI

Onde comer bem
em Jaraguá

Na Cia da Costela. Uma
das melhores da cidade.

"Estigata"
A bela estilista Carol de
SouzaAmorim, solteira no
momento, por opção, está
com um grande número de
fãs querendo namorá-la.
Quem é gata, é assim mesmo!

Te'contei
• Na sexta-feira o Grupo
Desejo Constante e

os sertanejosElton &
Fernando, comandarão
o Sambanejo ,da Upper
Floor , em Guaramirim.

• A boa genteMayar«
Mendes, da Le Feme
Cabelereiros, na Barrá
do Rio Cerro, tem
recebido vários elogios
pelo seu profissionalismo.

. Bola branca.

• JuniorBago, da
Metalúrgica Boga, em
.Massaranduoa, está amil

"

com os preparàtivos da
1 a Costela Fogo de Chão
da cidade. O evento
acontece dia 25 de março,
no Pavilhão da Fecarroz.

• Muito shmo o mimo
'

que o amigo Duicio
Lenz enviou para este

,

colunista por ocasião do
aniversário. Valeu!

• A Costela & Cia., do
amigo Giovane Iansen,
já está de novo enderêço.
O novo espaço está
localizado na rua Fritz
Bartel, ao lado da
BretzkeAlimentos.

• Seja voluntário,
doe sangue.

• Com essa,fui!

�
í

I
\

l
j

, �
I

{

-I

I
1

I

i

!
I
r

}
)

1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Elyandria Silva,
escritora

Existem distâncias que são ímpercor
ríveis, a distância de silêncios é uma

delas. É aquela em que a ausência de

palavras é rainha soberana e nem que
venha dar ordens de vez em quando cria
um estigma permanente. Certa pessoa
disse, o Dalai Lama ou algum poeta,
escritor famoso, talvez, não sei: "Case
com alguém que você goste de con
versar. Ao envelhecerem suas aptidões
de conversação serão tão importantes
quanto qualquer outra." Essas aptidões
não dizem respeito a banalidades e sim

àquele "papo bom", frente a frente, olho
no olho, pertinho, aquela conversa em
que as horastomam-se invisíveis, em que
os assuntos se desdobram como tecido
em metro e a sensação no fim é de coisa
boa. As pessoas possuem reservatórios
de conversas diferentes uma das outras.

Enquanto algumas, geralmente mulhe
res, necessitam esvaziar diariamente seu

estoque de blá-blá-blá, outros, passam
muito bem vários dias sem trocarmuitas

Crônica

Vamos conversar?'
palavras em seus palácios de silêncios.
Sou da primeira turma, a que precisa es

vaziar constantemente, são litros de fala,
necessito de doses generosas de troca de
frases, de parágrafos, de palavras. Tenho
assunto para várias existências, tenho
vontade de verbalizar, tenho sede de

diálogos de qualidade, aqueles em que
se aprende sobre a composição da vida,
sobre os eus que nos sobrepõe ou nos

leio: / Conversar é divino. / Mas os deuses
não falam: fazem, desfazem mundos/

enquanto os homens falam./ Os deuses,
sem palavras, jogam jogos terríveis...Ao
dizer o que dizem/os nomes que dize
mos/ dizem tempo: nos dizem,/ somos
nomes do tempo.! Conversar é humano."
Existe um problema em tudo isso: em

tempos modernos, além da conta, o mais
humano dos atos se tornou tarefa difícil

para muita gente - tem marido e mulher,
filho e paimarcando hora para conversar
- porque tem primeiro que se organizar,
pensar, nem todo mundo está disposto,
ficar quieto dá menos trabalho, silen-
ciar em si é mais cômodo. Deus me livre
dessa tristeza, o da quietude da boca,
porque aqui, acolá, em qualquer momen
to, em qualquer dia, em qualquer sorriso,
em qualquer choro, eu quero, sempre,
aconteça o que acontecer, alguém para
conversar. E desejo o mesmo para você,
querido (a) leitor! Um dia, quem sabe,
voltemos a conversar a respeito disso.

Tenho assunto para várias
existências, tenho vontade
de verbalizar, tenho sede de

diálogos de qualidade.

esconde. Quando falo, começo a fazer,
começo a sentir e, em algum momen-

.

to, algo muda, se transforma, pode ser

pouco, mas é importante, mutação das
letras faladas. Algo como diz o poema
Conversar de Octavio Paz "Em um poema

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO
Valéria se encontra com Jacira e Gracinha no seringal. Miriam elogia o

dom especial de sua irmã para Priscila. Clara tem um mau pressentimento
_
com Verbena. Tereza encontra a patroa carda no quarto e corre para pedir
ajuda. Carlos lembra de quando foi com Xavier procurar Elisa em Minas Ge-

,

rais. Carmem exige que Carlos se case com Valéria. Gracinha afirma a Va
léria que seu irmão não se casará com ela. Deolinda tenta colocar ordem no

edifício do qual é síndica. Carmem não presta atenção na reportagem sobre
o filho de Verbena na primeira página do jornal.

ovelas Clique animal

nNA ESTAMPA - GLOBO
Griselda conta ao delegado Paredes tudo o que Ferdinand fef contra sua

família a mando de.Tereza Cristina. Álvaro anuncia um concurso 60 quiosque e

Alberto ameaça terminar com Jackelaine se ela participar. Tereza Cristina fala
para Ferdinand que só lhe dará dinheiro depois que ele assassinar Griselda.
Enzo ajuda Pereirinha a consertar seu barco. Carolina e Fábio fazem as pazes.
Danielle leva Pedro Jorge para conhecer Victoria, mas Esther não deixa o meni
no se aproximar da filha. Solange fica radiante ao ser fotografada pelo jornal Diá
rio de Notícias. Baltazar reclama do desprezo de Crô. Zuleika quase é atropelada
por um ator famoso. Wallace se emociona com o carinho de seus fãs. Ferdinand
vai atrás de Tereza Cristina. Amália e Rafael voltam de viagem. Celina e Beatriz
seguem Esther para que Pedro Jorge conheça a irmã.

WDASEM,OGO-RECORD
O médico explica que muitas pessoas enfrentam complicações após ci

rurgias feitas na Bolívia, já que os cuidados necessários não são tomados.
Welligton sente falta da droga. Policiais examinam a carro carbonizado de El
ton. Eles encontram a identidade do ex-garçom. O celular de Margarida toca.
Valdisnei atende e depois, conta para a amada que Elton foi encontrado mor

to. No cativeiro, Lucas se mostra indeciso ao decidir se acaba com a vida de
Regina e Cleber, já que a polícia pode começar a iniciar buscas pela região.

AQUELE BEQO - GLOBO
Quarta-feira - Vicente se recusa a fazer tratamento com o Doutor Neba

rian. Grace Kelly é recebida com desdém por Alana e Francisca na Compra
re. íntima procura Belezinha e pede que ela pare de usar as respostas que ela
lhe ensinou no concurso. Amália conta para Claudia que Vicente não quer se
tratar com o Doutor Nebarian e ela decide falar com ele. Claudia visita Vicente
e tenta convencê-lo a aceitar o tratamento.

CORAÇÕES FERIDOS - SBT
.

Amanda pergunta a Eduardo quem é a mulher que ele estava con

versando. Amanda diz que vai embora do leilão. Em conversa com Aline,
Vitor pergunta como ela gastou tanto dinheiro do instituto só com livros.
Como desculpá, Aline inventa que a secretária não atualizou a planilha
de gastos. Camila vai ao apartamento de Flávio. Os dois começam a se

beijar, Aline entra e os flagra. Glauco pede 'para o motorista levar Heloisa
embora do leilão. Surpreso, Flávio pergunta o que Aline faz em seu apar
tamento. Aline sai e deixa Camila e Flávio a sós. Ela se faz de vítima ao

dizer que Vitor a trata de uma forma muito rígida. Dissimulada, Aline diz
que Vitor é tudo para ela. Janaina conta a Maria e Luciano que Amanda
bebeu a noite inteira. Aline revela a Vera e Lucy que depois que teve uma

conversa com Vitor ficou ainda mais apaixonada por ele. Ela diz que quer
preparar uma despedida de solteira. No banco, Hélio conta a Olavo que
Lucy lhe pediu um tempo. Bianca vai à casa de Camila. Em conversa com

Dante, Glauco conta que quase contou tudo o que Amanda está passando
a Olavo. Eduardo chega à fazenda de Glauco e ouve aconversa,

* O resumo dos capítulOS é de

responsabilidade das emissoras.

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

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

Esse é o Toby,' ele
tem 6 anos e há mês
caiu da sacada de sua

residência, fraturou
o cotovelo e está
se melhorando aos

poucos. Seus donos,
MarlonWischral, Irene
e Isabelle enviam o

clique e estão torcendo

para que ele se

recupere logo.

Jhuly desapareceu
há algumas semanas, no
bairro São L1;IÍS, próximo

ao Urbano. A dona já
distribuiu cartazes
e está à procura de

inforJ:DaÇges. A cadelinha
é da raça' shib tzu, tem

4 anos, está tosada e tem

infecção hereditária nos

olhos, além de um caroço
nas costas, próximo à

cauda. InforJ:DaÇões ligue:
3273-0927 ou 8412-5238.
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o Jogo daMinha Vida
- Paulo André

Num país onde parte
, considerável çI.�.RQPulação

àcredíta póde��()mandar a
seleção brasileira de futebol,
este livro é urn convite à
reflexão sobre a realidade dos
jogadores brasileiros - uma'

realidade bem diferente
da que nós, torcedores,
imaginamos. Qôrajpso� Paulo
Andréoferef:e a s\;,lahistória -
e o seu rosto - como exemplo
de urna profissão que, para os
que acompanham de longe,
parecemuito glamorosa.
Mas que é extremamente

competitiva, difícil e solitária
para aqueles que'decídem
enfrentar o desafio.

Sinfônico • 40 Anos
Chitaozinho & Xororó

Depois de uma emocioriante
apresentação ao lado
do maestro João Carlos
Martins e a Orquestra
Bachiana Filarmônica,
com apresentação de
Lima Duarte, Chitãozinho
eXororó subiram ao

palco damais nobre sala
de concertos do país na
companhia d�, grandes
nomes da músiria"Brasileira,

,
tais como: Maria Gadú,
Sandy, Júnior, Alexandre
Pires, Fábio Jr. e Caetano
Veloso. Misturando imagens
dos bastidores, ensaios e o

dia a dia com as imagens do
shew; está a história da:Vida
'da: dupla, no auge dos seus
40 anos de carreira.
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Tirinhas

A SELVA

VIU o JOGO
ONTE:M?

Cinema
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
'AnjosdaNoite4-Lego-14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21h30

- 16 anos

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

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

• Os Descendentes - Lego - 19h20 21 h30

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1 (3D)
• Anjos da Noite 4 (3D) - Dub, - 13h30, 15h45 - 16 anos
• Anjos da Noite 4 (3D) - Lego -17h50, 20h, 22h10 -16 anos

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

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

.

19h50 - 1 ° anos

• Cine Neumarkt 4
• Poder sem limites - Lego -15h, 17h, 19h30, 21h30 -12 anos

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

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Tão forte e tão perto - Lego - 14h 15, 16h45,
19h20, 22h - 10 anos

�OINVILLE
• Cine Müeller 1
• Anjos da Noite 4 - Dubo -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 - Lego -13h15,
17h45, 19h45 - 10 anos

• Cine Müeller 3 (3D)
• Motoqueiro Fantasma: Espírito de Vingança - Lego-
13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21 h30 - 12 anos

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

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

• Cine Garten 4
• Poder sem lim�es - Lego -13h50, 16h30, 19h, 21h15-12 anos
• Cine Garten 5
• A Dama de Ferro - Lego - 22h 1 ° - 12 anos
• A Saga Molusco - Anoitecer - Dub, - 14h10, 16h10,
18h10, 20h10 -14 anos

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

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

• Cine Shopping Norte 1
• Anjos da No�e 4 - Dubo (3D) - 13h30, 17h50, 22h - 16 anos
• Anjos da Noite 4 - Lego (3D) -15h40, 20h -16 anos

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

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

• Motoqueiro Fantasma 3D - Lego - 18h30 - 12 anos
• Poder sem limites - Lego - 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 - Lego - 13h55, 19h - 10 anos
• A mulher de Preto - Dub, - 16h50, 21 h50 - 12 anos

• Cine Shopping Norte 7
•Viagem 2:A Ilha !v1isteriosa (3D) - Dubo - 13h20, 18h15 - Livre
• A Invenção de Hugo Cabret (3D) - Dub, - 15h30,
20h30 - Livre

Em "Anjos da Noite 4: O Despertar'"
a vampira Selene (Kate Beckinsale)
acorda após ser mantida em estado de
coma durante doze anos, e descobre que
tem uma filha, chamada Nissa. A garota
é uma perigosa mistura das duas raças.
Quandoencontra sua filha, precisa
defende-la de um grupo assassino de
lobisomens modificados criados pela
BioCom. A atriz Kate Beckinsale, que
viveu a vampira Serena nos primeiros
filmes da franquia 'Anjos da Noite:
retorna. Beckinsale não esteve presente
no terceiro filme.

I. ,I:

.II'

Idolo teen compra
mansão de R$ 18 mi
Iustin Bieber completou 18 anos dia 1 e

resolveu celebrar em grande estilo. O can

tor comprou um presentinho para dividir
com a amada, SelenaGomez: umamansão
no valor de US$ 10,8 milhões, cerca de R$
18,6 milhões. A nova residência fica locali
zada emHollywood e possui cinco quartos,
sala de cinema privada, bar, academia e até

espaço de massagem. Amansão já chegou
a sermoradia deAshton Kutcher.

Demi Moore deixa
clínica de reabilitação

A atriz Demi Moore deixou a clínica de
tratamento na qual estava internada em re

abilitação, nos Estados Unidos e agora está
de férias em local não revelado. A decisão
da atriz de ser hospitalizada veio após ela
inalar o gás do riso (usado como droga nos
EUA). A atriz também estava se recuperan
do de distúrbio de alimentação e vício em

medicamentos controlados. Demi se sepa
rou do atorAshton Kutcher em novembro.

Mais uma do trio Burton, Depp'e Banham
Carter. No novo longa "Sombras da Noite",

IohnnyDepp é Bamabas, um rapaz que, após
trair a namorada - uma verdadeira bruxa - é

transformado em vampiro e enterrado vivo.
I,Ele acorda sé ulos depois e decjtle'l1:rocura1;'a
fâínília e a ade onde vivia.Alémdefõhnny

eHelena Banham Carter, o elenco conta
também comMichelle Pfeífer e Eva Green.

Rihanna quer um
novo namorado

Em entrevista a um programa de televi
são britânico, a cantoraRihannaexplicapor
que andou tão próxima do ex-namorado, o
rapperChris Brown: ela está carente. liAvida
de solteira é tão superestimada. Eu detesto.
Eu passo por tanta coisa legal na vida, e

você não quer viver tudo isso para depois
conhecer alguém. Você quer compartilhar
sua vida com alguém. Adoraria conhecer

alguém legal", disseRihanna ..

Horóscopo
CV) ÁRIES

.

I' ótimo dia para trabalhar bastante e ganhar din�eiro.
Mas evite se envolver em brigas profissionais. E bom
segurar a ansiedade para não prejUdicar a relação a
dois. Se estiver SÓ, espere um melhor momento para
se declarar a quem ama Cor: lilás.

U TOURO

U Dia favorável para lidar com dinheiro. Só não

desperdice. No trabalho, discussões podem ser

desgastantes, mas a tensão não deverá durar
muito tempo. Estará esbanjando maturidade de
sentimentos no relacionamento amoroso. Cor: roxo.

Ir GÊMEOS
Manter a paciência será o desafio deste dia Suas

preocupações podem causar polêmica e discussão
tanto no setor profissional como em família. Se está
SÓ, tentar uma aproximação não será tarefa fácil. Se
já tem um par; o diálogo não vai fluir. Cor: branco.

� CÂNCER -

� CUide com atenção da sua segurança, especialmente
entre a sua casa e o trabalho: há risco de pequenos
acidentes ao longo do trajeto. Seu jeito impaciente
poderá tomar este dia um pouco complicadll para o
romance. Seja mais tolerante! Cor: laranja

11 LEÃo
UL Poderá receber um dinheiro fácil e vai querer gastar:

Mas se controle, pois é possível que apareçam
despesas inesperadas nos próximos dias. Terá pouco
tempo para se dedicar ao seu par; procure contomar
isso. Astral tenso na conquista. Cor: bege.

Yrk VIRGEM

II..\' Faça uma coisa de cada vez para evitar surpresas
desagradáveis. No campo profissional, excelente
momento para aprender novas atividades. No setor
afetivo, a paciência será sua melhor aliada Converse
e tente entender o seu amor. Cor: marrom.

Gaga conquista 20
lniIhóes de seguidores

Acostumada a dar o que falar na músi
ca e namoda, ela agora é notícia nas redes
sociais. Nesse fim de semana, a estrela con

quistou a marca de 20 milhões de segui
dores no Twitter, tomando-se a primeira
personalidade a alcançar tal número. Atrás
da cantora, no quesito popularidade no

microblog, aparecem Iustín Bieber, com
18 milhões de seguidores; Katy Perry, com
15,7milhões; e Shakira, com 14,5 milhões.

fi UBRA
- Dia perfeito para ganhar dinheiro. No trabalho, sua

paciência poderá ficar no limite, mas procure controlar
as preocupações. Acredite no poder do tempo, que
ajuda a recolocar as coisas nos eixos. Sua união será
fortalecida e estimulada Cor: vennelho.

r , I" I'

m.
ESCORPIÃO
É possível que colegas se desentendam hoje, o que
poderá comprometer o seu astral. Procure manter
a tranquilidade para não se estressar com a pessoa
amada Se estiver SÓ, tome cuidado com expectativas
para não sofrer uma desilusão. Cor: creme.

.. " SAGITÁRIO
)(.

-

É possível que você se envolva em uma briga difícil no
emprego por causa de uma tarefa inacabada Aceite
a bronca e foque na sua profissão com detenninação.
No relacionamento a dois, valorize o convívio para
reforçar os sentimentos afetivos. Cor: preto.

Y\_ CAPRiCÓRNIO
.

P Você vai apresentar qualidade nos serviços prestadÓS.
Use e abuse da sua inteligência para criar alternativas
diferentes processos de rotina Não perca a paciência
se as coisas não saírem como planejou no ambiente
doméstico. Relação afetiva protegida Cor: preto.

NY\ AQUÁRIO
� Imprevistos financeiros poderão aborrecer você

neste dia Talvez, precise contar com algum dinheiro

guardado. À noite, sua mente deverá se acalmar. Se
tiver compromisso finne, curta a segurança que a
presença da pessoa amada proporciona Cor: pink.

PEIXES
Bom dia para comprar ou vender e para melhorar seu

repertório profissional. Na paixão, uma desconfiança
pode gerar conflito. Demonstre sua lealdade a quem
ama Se busca um amor, enfrentará uma certa tensão,
então, invista nisso em outro momento. Cor: creme.
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E só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. �

Isabela e Alicia

Wensersky estão
mandando wn beijão
para a Oma Ade

que comemorou
aniversário no dia 2

Parabéns César

Pamplona pelo
aniversário comemorado

hoje. Os votos de
felicidade são de

Lídia, Vanessa e

Wilhelm, Vânia e Hartur

O marido
Ademareo
:tilho Leonardo

parabenizam
IreneKühI .

Ganske, que
faz aniversário
no dia 9.

Desejam
saúde e muitas
felicidades!

Os amigos
e familiares

parabenizam
a professora
Berenice da

SDva, pela
.

passagem do
. ,.

seu aDlversano

no dia 3. Na
foto coma

Illha Renata,
Marcelo ea

nora Cristiane

(Nintendd)

Após rumores sobre um novo God ofWar
circularem na Internet, um suposto trailer
do jogo também caiu na rede. O vídeo, filma
do sem muito cuidado, mostra o que pode
ser o prelúdio de mais um capítulo na saga
do espartano Kratos para o PlayStation 3.

.

No vídeo, é possível ouvir a narração
de alguém, que fala sobre Kratos. Este "al

guém" parece ser Deimos, irmão do espar
tano que foi apresentado no game God of
War Ghost of Sparta (do PSP). A voz orde
na que Kratos se erga novamepte para en

frentar seus inimigos. liA fênix tem bebido
do seu sangue, cheio de sua raiva, sua for
ça e, com isso, ela também te deixou sem

Divulgadas novas
telas e a data de
Counter Strike
Global Offensive

AValve divulgou novas telas de Counter
Strike: Global Offensive e aproveitou
também para confirmar que o game para
o terceiro trimestre deste ano. A compa
nhia também revelou que o game não vai

acompanharmais a funcionalidade de
.

cross-playentre PC, Mac e PlayStation 3,
onde jogadores poderiam se encontrar

on-tine.A decisão se deu por conta da
constante atualização que o game deve
receber no PC e Mac, via Steam. Mesmo
assim, o jogo possui funções adicionais no
console da Sony, como suporte ao PlayS
tationMove e também teclado e mouse.

Haverá sete mapas no total, são eles: Dust,
Dust 2, Aztec, Nuke, Inferno, Italye Office.
O jogo também tem versão Xbox 360.

r

I
I
I

mulher, DairMaria dos Santos FeDer, que festeja fno dia 8. A CIlha Dulcemery FeDer, o genro AIlan, "

familiares e amigos enviam os votos de felicidades j II! t

.
.

. .

Parabéns em dose dupla para Luiz Carlos FeDer,
pelo aniversário comemorado ne dia 3 e para sua

dIIP/UlUlu///adP'

?S3

I Suposto
\ trailer de
I GodofWar4

. cai na rede
vida", diz a voz. "Agora eu lhe pergunto o

que fará ... Vai me deixar no inferno? Kra

tos, acorde, acorde!", grita o narrador. Por

enquanto, a Sony não se pronunciou a res

peito de um novo God ofWar.
É possível que este seja um dos trunfos

da empresa para este ano. A última aventu
ra de Kratos foi em God ofWar III, quando
o herói concluiu sua vingança. Após isso,
os fãs contaram com o relançamento dos

jogos de PSP no PlayStation 3, em alta de

finição. Por isso lembre-se: não há qual
quer confirmação de que o vídeo seja real,
mas não custa se animar,_veja o trailer em:

http://youtu.be/ZAlEz_43ddk.

Jogos sociais irão
para site da Zynga

A Zynga anunciou semana passada o
lançamento do site Zynga.com, onde
internautas poderão acessar os jogos sociais da
empresa sem ter que entrar pelo Facebook. O
site entrará no ar no início do mês. Analistas têm
considerado a empresamuito dependente da
rede social- de acordo com o site de tecnologia
VentureBeat, 12% da receita do Facebook se
deve à Zynga enquanto 90% da receita da

companhia de jogos é decorrente do site de
, MarkZuckerberg. A Zynga também anunciou
uma plataforma onde desenvolvedores
independentes poderão publicar os seus games.
A empresa não divulgou quanto dinheiro espera
ganhar através de suas novas empreitadas. A
moeda do Facebook _ os Facebook Credits _

continuará sendo a principal forma de adquirir
bens virtuais. Boa pedida para quem joga e para
quem não gosta de ver as publicações dos jogos
(no seumural. Mais detalhes nos próximos dias.
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asa

Famílias
aguardam

.

umadecisão
Prefeito de Corupá se reúne amanhã com

promotor público para levar documentos

CORUPÁ
Alexandre Perger

Todos os dias, a costureira
Iucélia Antoníewícz per-.

corre uma distância de 16 qui
Iômetros para ir e voltar ao tra
balho e levar o filho de 7 anos

à escola. Atualmente, ela e os

três filhos moram em uma casa

com um quarto, cozinha e ba
nheiro e tem uma despesa de
R$ 350 por mês, contando com

aluguel, água e luz, sem contar

a alimentação. O imóvel fica em
uma lateral da rua Ano Bom,
bairro Ano Bom, Corupá.

Com uma renda que gira em
torno de R$ 700 mensais, Iucélía
precisa se virar para conseguir
pagar as contas e alimentar os fi
lhos. Essa situação fez com que a
costureira fosse incluída no pro
grama Minha Casa Minha Vida,
do governo federal, no início de
2010. Iucélia está entre as 30 fa-

Depois que
construíram essas

seis residências,
não deu mais

alagamentos naquela
área, chega até ser

curiosa essa situação.

João Carlos Gottardi,
presidente da Câmara

de Vereadores

mílias que serão contempladas
com uma casa, pela qual ela vai
pagar R$ 60 por mês. No entan

to, a demora na licitação forçou a
Prefeitura de Corupá a antecipar
a construção de sete casas em

outro terreno para não perder a
verba do governo federal.

É nesse ponto que começa
o drama de Iucélia e das outras
seis famílias porque, apesar de
as casas estarem prontas, ainda
não podem morar nelas. Um
dos empecilhos era a aprovação
do projeto e uso de recursos da
Prefeitura de Corupá pela Câ
mara de Vereadores, aprovado
na última segunda-feira. Agora,
falta apenas a Câmara enviar o

projeto para sansão do prefeito
Luis Carlos Tamanini. A pro
prietária da casa onde Iucélia
mora pediu a residência de vol
ta até sábado. "Não tenho para
onde ir se esse problema não ti
ver resolvido", lamenta Iucélia,

Intervenção
no Ministério

Público

Mas, além disso,· há ainda
outro problema que envolve
essas casas. O presidente do Le
gislativo, João Carlos Gottardi,
protocolou duas denúncias no

Ministério Público. Uma delas
se refere ao fato da Prefeitura
ter construído as casas antes da

aprovação do projeto. A outra

questiona a escolha do terreno.
Na opinião do vereador, "o local
é inapropriado porque tem ris
co de alagamentos e há outras

áreas mais seguras". Próximoas
a essas sete casas, outras seis já
foram construídas para famílias
que ficaram desabrigadas em

enchentes. "Depois que cons

truíram essas seis residências,
não deu mais alagamentos na
quela área, chega até ser curio
sa essa situação", diz Gottardi..

ANSIEDADE Jucélia e filho aguardam uma decisão para ocuparem a casa

Sem risco Lauro Zimmermann
iniciaaulas hojeDenúncía é

contestada Após um longo impasse, as incêndio. A reforma e amplia
aulas na Escola Estadual Lauro ção da instituição devem con

Zimmermann, em Guaramí- tinuar e os locais de obra serão

rim, finalmente serão retoma- separados dos estudantes por
das hoje, para os 572 alunos da meio de tapumes. Para o fim da

instituição. Na tardede ontem, reforma ainda está faltando a

a promotora Barbara Elisa Hei- conclusão de cinco novas salas

se, que havia dado a ordem de de aula, do ginásio de esportes,
interdição na semana passada, além de alguns outros detalhes.
liberou a escola. A única pen- O prazo para o fim das obras,
dência que faltava ser resolvida que vão custar R$ 1,4 milhão, é
era em relação aos extintores de maio deste ano.

"Se alagar aquela área,
Corupá estará embaixo
da água", contesta a se

cretária de Habitação de

Corupá, Bernadete Hill
brecht. Ela garante que
o local escolhido para
construir as sete casas

não tem problemas com
alagamentos. Além disso,
de acordo com a secretá

ria, a área já estava des
matada e é remanescente
da construção das casas

da Cohab (Companhia
Habitacional). O prefeito
de Corupá, Luis Carlos
Tamanini, vai se reunir
com o promotor público
Alexandre dos Santos para
entregar os documentos
exigidos e conversar
sobre a situação.
O envio do projeto para
aprovação na Câmara de
Vereadores aconteceu
semana passada porque,
segundo Bemadete, so
mente agora será utilizado
dinheiro do orçamento da
Prefeitura de Corupá.

•

Impasse
Estacionamento poderá
continuar comAjadefi

A situação daAjadefi (Asso- dos custos necessários para reali

ciação Jaraguaense dos Defi- zar melhorias no estaciona
cientesPísícos) em relação ao mento. Durante esse período,
estacionamento do Hospital a entidade continua prestando
São José pode ganhar um rumo os serviços. Após isso, com o le
diferente daquele que estava vantamento emmãos, aAjade
se desenhando, que era a saída fi vai apresentar uma proposta
da entidade. De acordo com o de quanto poderá investir no

presidente da Ajadefi, Valdecir estacionamento. Titon afirma
Titon, nos próximos 15 dias o que há parceiros interessados

hospital fará um levantamento em ajudar a entidade.
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Entusiasmo
/\ vida é como um computador.
rlEstamos constantemente pro
gramando-a para melhor ou para
pior. Aquilo com que a alimenta
mos acaba voltando para nós.

A boa notícia é que, se não nos

agradam nossas atuais circunstân
cias, podemos fazer algo a respeito!

Deus nos assegurou o dom ines
timável da escolha. Estamos capaci
tados a escolher o tipo de pessoa que
queremos ser e o tipo de vida que,
queremos levar. Sempre temos uma
escolha. Você tem a possibilidade
de escolher o que quiser, por que,

então, não escolher o melhor? Mire
alto! Há um provérbio popular que
diz: "Hoje é o primeiro dia do resto

de minha vida". Cada manhã é um

recomeço. Cada dia surge novinho
em folha. Emerson Fittipaldi disse:
"o entusiasmo é o motor possan
te do sucesso". Por que, então, não
saudar a alvorada com entusiasmo?
Aí você pergunta; mas se eu não me
sentir entusiasmado? A solução é

simples: finja que está entusiasma
do, aja com entusiasmo e em breve
sentirá essa velha emoção correndo

pelas suas veias e desanuviando seu

�A
Monsoi

MARISOL S.A. EIilWiIiI :::abtasca� ••• com".nhl."S5OClMüCompanhia Aberta - CVM n° 8486
CNPJ na 84.429.752/0001-62 - NIRE 42300009351

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Convidamos os Senhores Acionistas da Marisol S.A. a reunirem-se na sede social da Companhia, na Rua
Bernardo Dornbusch, nº 1300, na cidade de Jaraguá do Sul (SC), no dia 28 de março de 2012 às 13hOOmin.,
com o objetivo de: A - Em Assembleia Geral Ordinária: 1. Examinar e deliberar acerca do Relatório da
Administração, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho
Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31.12.2011; 2·. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido
do exercício; 3. Aprovar o Orçamento de Capital para o exercício 2012; 4. Fixar a remuneração global dos
Administradores; 5. Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar a remuneração; B - Em Assembleia
Geral Extraordinária: 6. Aumentar o Capital Social de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões
de reais) para R$ 275.000.000,00 (duzentos e setenta e cinco milhões de reais), mediante a incorporação
de reservas, sem aumento do número de ações, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto
Social; 7. Definir os jornais para as publicações legais. Informações Adicionais: Todos os documentos
e informações necessárias ao exercício do direito de voto pelos acionistas, em especial a proposta da
administração quanto às matérias a serem deliberadas, encontram-se a disposição na página da Comissão
de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da Companhia
(www.marisolsa.com.br).nainternet. Documentos exigidos para que os acionistas sejam admitidos
à Assembleia: a) Os titulares de ações nominativas deverão apresentar Carteira de Identidade; b) Os
titulares de ações escriturais ou em custódia deverão apresentar Carteira de Identidade e comprovante
expedido pela Instituição Financeira depositária; c) Os titulares de ações ao portador deverão apresentar
certiflcado ou documento de depósito expedido pela Instituição Financeira depositária. Os acionistas podem
se fazer representar por procurador constituído a menos de 1 (um) ano, que-seja acionista, administrador da
companhia ou advogado e a procuração deve conter os requisitos elencados na Lei 6.404/76 e na Instrução
Normativa CVM 481/2009.

Jaraguá do Sul (SC), 06 de março de 2012.
A ADMINISTRAÇÃO

semblante. Assim você atrairá coisas
boas para a sua vida, porque emitirá
vibrações positivas!

A palavra entusiasmo vem do

grego en - theos e significa "estar
com Deus". Não é magnífico?

Lembre-se: o que você dá você
recebe. Não há escapatória, por isso
mais vale tirar partido desta regra.

Lance seu melhor olhar à fren

te, e a vida o refletirá de todos os

lados. Pense!

Adelaide BnmiIde Dombusch

EncIer. empresária aPosentada

Foram
extraviados

blocos de nota
fiscal de serviço
com a numeração
de 016 até 250
da empresa
Jean Paulo

Nagel-ME,
CNPJ 01.765.764/

0001-30.

REPúBliCAFEDERATIVADO BRASIL- ESTADO DESANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTA INGEHlILEWAGNER,

Interventora
Rua28 deAgosto n° 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

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

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos
abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os
aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade
de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser
lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s)
pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização
incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou dorniciliada(s) fora da Circunscri
ção Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a i:J�Urnação no
endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023,
todos do CNCGJ.
Protocolo: 28166 Sacado: ENI CAROllNA KEUNECKE CPF: 609,194.779-68 Endereço:
Rua 13 de Outubro na 89, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: ARNO FRANCISCO
DEREITIME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número do Título: 000000812 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARA
MIRIM DataVencimento: 20/02/2012 Valor: 202,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28171 Sacado: JAMILE LEITE - ME CNPJ: 14.397.499/0001-27 Endereço: Rua
Emilio Manke Junior n° 7193, Rio Branco, 89270-000, Guararnirirn Cedente: COMERCIO E
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SUL BRASILMANUTENÇÃO IlDA
ME CNPJ: 06.010.069/0001-82 Número do Título: NFE 1017-2 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM
DataVencimento: 17/02/2012 Valor: 1.617,61 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Con
dução: R$10,88, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 28120 Sacado: lAZARIS TRANSPORTES E INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA
CNPJ: 80.732.829/0001-18 Endereço: Estrada Geral Braço Direito na stt», Braço Direito,
89108-000, Massaranduba Cedente: RB RECAPAGENS BLUMENAU ITDA ME CNPJ:
07.564.353/0001-63 Número do Título: 9316-1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. DataVencimento: 03/02/2012 Valor:
394,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28076 Sacado: LEONIDES BRUNO BOGO ME CNPJ: 83.108.662/0001-07 Endere
ço: Rua Benjamin Constantns s/no, BenjaminConstant, 89108-000,MassarandubaCedente:
SHARKMAQUINASPARACONSTRUÇAO IlDACNPJ: 06.224.121/0001-01 Número do títu
lo: 0400092004 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMlRlMDataVencimento: 16/02/2012 Valor: 972,25 liqui
dação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 57,43, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 27728 Sacado: LUlZAN1ONIO ALVES DE OUVErnAME CNPJ: 00.527.461/0001-
17 Endereço: RUA HIlARIO DENKER nO 38, CENTRO, 89270-000, Guararnirirn Cedente:
VOLPI INDUSTRIA MSG LTDA ME CNPJ: 85.211.571/0001-28 Número do Título: 1896 Es
pécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: !TAUUNIBANCO SA Data
Vencimento: 02/02/2012 Valor: 4.000,00 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Protocolo: 28122 Endereço: Rua Dario Dencker n° 38, Centro, 89270-000, Guararnirirn Ce
dente: ESGUINDASTES IlDAMECNPJ: 12.884.170/0001-65Número doTítulo: 307 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: !TAUUNIBANCO SADataVenci
mento: 09/02/2012 Valor: 520,00 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28181 Sacado: MACIGE COMERCIO IlDA - ME CNPJ: 73.321.697/0001-76 En
dereço: Rua Irineu VIlela Veiga nO 137, Centro, 89270-000, Guararnirirn Cedente: KAUSKA
TEXTIL IlDA CNPJ: 85.359.412/0001-75 Número do Título: 4159/1-6 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARA
MIRIM DataVencimento: 13/01/2012 Valor: 216,45 liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 28338 Endereço: Rua Irineu VIlelaVeiga nO 137, Centro, 89270-000, Guararnirirn
Cedente: MARARUBIA BATISTI\ME CNPJ: 06.871.423/0001-63 Número do Título: 386/3 Es
pécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: !TAU UNIBANCO SA Data
Vencimento: 12/02/2012 Valor: 593,40 liquidação após a intimação: R$ll,60, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Protocolo: 28341 Endereço: Rua IrineuVIlelaVeiga nO 137, Centro, 89270-000, Guararnirirn
Cedente: MARARUBIABATISTI\ME CNPJ: 06.871.423/0001-63 Número doTítulo: 387/3 Es
pécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: !TAUUNIBANCO SAData
Vencimento: 12/02/2012 Valor: 756,00 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$

5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28040 Sacado:]v1ARCIO DE FRANCA CPF: 049.362.369-85 Endereço: Rodovia
SC 413 nO 1442, Não Informado, 89270-000, Guararnirirn Cedente: IMOBIllARlA BEMV1VER
IlDA CNPJ: 04.573.125/0001-61 Número do Título: W25/08 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM
DataVencimento: 10/02/2012 Valor: 277,75 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 28121 Sacado: NACIONAL PISOS IlDA CNPJ: 03.717.556/0001-91 Endereço:
Rua 28 de Agosto nO 3500, Amizade, 89270-000, Guararnirim Cedente: DEITA INDUSTRIA
CERAMlCA SA CNPJ: 47.595.863/0004-65 Número do Título: 0163334-06 Espécie: Duplica
ta de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: !TAU UNIBANCO SA DataVencimento:
07/02/2012 Valor: 231,65 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligên
cia: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Protocolo: 28123 Endereço: Rua 28 de Agosto nO 3500, Amizade, 89270-000, Guaramirirn
Cedente: DEITA INDUSTRIA CERAMICA SA CNPJ: 47.595.863/0004-65 Número do Título:
0163332-06 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: !TAU UNI
BANCO SA Data Vencimento: 07/02/2012 Valor: 727,02 liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Protocolo: 28177 Endereço: Rua 28 de Agosto na 3500, Amizade, 89270-000, Guaramirim
Cedente: RV GEVAS FOMENTO MERCANTIL IlDA CNPJ: 05.554.264/0001-00 Número do
Título:X71374-C Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRlMDataVencimento: 19/02/2012 Valor: 406,00 liqui
dação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 28313 Endereço: Rua 28 de Agosto nO 3500, Amizade, 89270-000, Guararnirirn
Cedente: RV GEVAS FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 05.554.264/0001-00 Número do
Título: X73393-B Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO
DOBRASILSA - AGENCIAGUARAMlRlM DataVencimento: 23/02/2012 Valor: 436,00 liqui
dação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 28314 Endereço: Rua 28 de Agosto nO 3500, Amizade, 89270-000, Guararnirirn
Cedente: RV GEVAS FOMENTO MERCANTIL IlDA CNPJ: 05.554.264/0001-00 Número do
Título: X73992-A Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRlM DataVencimento: 23/02/2012 Valor: 1.078,64 li
quidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 28016 Sacado: OIANDA FEUCIO DE CAMPOS CPF: 018.367,969-51 Endereço:
RuaBertoldMuller nv 130, Centro, 89108-000,MassarandubaCedente: H SOLDAS E EQUIPA
MENTOS IlDA CNPJ: 73.973.596/0001-80 Número do Título: 021325/C Espécie: Duplicata
deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARA
MIRIM DataVencimento: 15/02/2012 Valor: 653,16 liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 28081 Sacado: ORlANDINO lAZZARIS CPF: 468.510.549-49 Endereço: Estra
da Geral Braço Seco na s/no, Braço Seco, 89108-000, Massaranduba Cedente: eRAVIL CNPJ:
85.789.782/0001-42 Número do Título: 00503201 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRlM DataVencimen
to: 16/02/2012 Valor: 320,00 liquidação após-a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 106,31,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 27855 Sacado: RAFAElA JAKELINE PRADO CPF: 086.420.139-74 Endereço: Rua
Angelo Eccel nO 114, Amizade, 89270-000, Guararnirirn Cedente: MARCOS JOSETREIS CNPJ:
80.113.939/0001-00 Número do Título: RAE 010 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRllyI DataVencimen
to: 10/02/2012 Valor: 200,00 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 5,00, Di
ligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 27854 Sacado: REGINALDOMAlALIMACPF: 278.917.129-72 Endereço: Rua 28
deAgosto nO 1864, Centro, 89270-000, Guararnirirn Cedente: SULPESCAMACRO ATACADO
IlDA CNPJ: 01.698.697/0001-89 Número do Título: 2348A/02 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM
DataVencimento: 10/02/2012 Valor: 525,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28090 Sacado: SILA DISIRlBUIDORA DE AUMENTOS IlDA ME CNPJ:
10.512.088/0001-84 Endereço: Rua José Ronchi nO 83, Amizade, 89270-000, Guararnirirn
Cedente: INDUSTRIA DE AGUA MINERAL TREZE TILIAS IlDA CNPJ: 07.464.045/0001-66
Número do Título: 1758C Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentan
te: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM DataVencimento: 02/02/2012 Valor:
2.690,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$ 15,00
Guararnirirn, 07 demarço de 2012.

CHRlSTAINGEHllLEWAGNER, Interventora

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCAFEDERATNADO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

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

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE 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 os
motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

\

Apontamento: 203302/2012 Sacado: ANTONIOMIGUELCUNHA Endereço: RUAANTONIO PEDRI 652 - JARAGUADO
SUL-SC - CEP: 89258-750 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMl
WTitulo: 0199682003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 255,27 - Data para pagamento: 12/03/2012- Valor total a
pagar R$330,24 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 255,27 - Juros: R$ 1,61 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 203235/2012 Sacado: ARIANA CRISTINA DE IARA ME Endereço: R CEL PROCOPIO GOMES DE OU
VElRA 46 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-201 Credor: ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA Por
tador: - Espécie: DMl - N" Titulo: 169423B - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.379,65 - Data para pagamento:
12/03/2012- Valor total a pagar R$1.452,56 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.379,65 - Juros: R$ 5,05 Emolu-
mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

.

Apontamento: 203245/2012 Sacado: BIOVITA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA Endereço: R DOMINGOS RODRI
GUES DA NOVA 283 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-640 Credor: UNISERVINFORMATICA IlDA Portador: - Es
pécie: DMl - N" Titulo: 089840112 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 64(100 - Data para pagamento: 12/03/2012-
Valor total a pagar R$710,63 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 640,00 - Juros: R$ 2,77 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 203252/2012 'Sacado: CESTA BASICA FAMiliAR COMERCIO DEALI Endereço: RUA LEOPOLDO KARS
TEN 40 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-197 Credor: SEARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOSAGRO-PECU
Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 13453-2 - Motivo: falta depagamento Valor: R$ 8.098,44 - Data para pagamento:
12/03/2012-Valor total a pagar R$8.185,19 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 8.098,44 - Juros: R$18,89 Emolu
mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 203333/2012 Sacado: ClAUDIA LUANA STOLFI ME Endereço: R. JOAO lANUARIO AYROSO 2050 SAlA
03 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89253-100 Credor: MALHARIA FEITO CRlANCA LTDA Portador: - Espécie: DMI - W
Titulo: 016047-3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 390,83 - Data para pagamento: 12/03/2012- Valor total a pagar
R$466,17 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 390,83 - Juros: R$ 2,73 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 203264/2012 Sacado: COND RESID JADE Endereço: RUA GOVERNADOR JORGE lACERDA 398 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89251-390 Credor: SO BOMBAS CATECNICA LTDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo:
1634 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 597,50 - Data para pagamento: 12/03/2012- Valor total a pagar R$675,11
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 597,50 - Juros: R$ 9,75 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 203210/2012 Sacado: D. BAUMANN TECNOLOGIA SEGURANC Endereço: RUA BERTHAWEEGE 3450
- Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-500 Credor: MEGAESTAMP INDUSTRIAL ITDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo:
11346 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 224,79 - Data para pagamento: 12/03/2012- Valor total a pagar R$304,24
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 224,79 - Juros: R$ 0,59 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 203346/2012 Sacado: DANIEL SANTOS QUEIROZ Endereço: RUAWALTER MARQUARDT 1688 - JARA
GUA DO SUL-SC - CEP: 89259-700 Credor: BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL)SA Portador:
Espécie: CBI � N'Titulo: 504904108 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.837,62 - Data para pagamento: 12/03/2012-
Valor total a pagar R$5.l45,89 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.837,62 - Juros: R$ 245,10 Emoluméntos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 203335/2012 Sacado: DENIL'lON MARCOS FAGUNDES ROlAM Endereço: RUA BERTHAWEEGE 315-
Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-500 Credor: CENTERMAQ COMERCIO C M L EPP Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo:
1929-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 346,23 - Data para pagamento: 12/03/2012-Valor total a pagar R$427,62
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 346,23 - Iuros: R$ 2,53 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 203206/2012 Sacado: DIAS & SCHULTZ MENGARDA LTDA - ME Endereço: AVENIDA GETULIOVAR
GAS 268 SAlA 249 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor: VINICOlA PERICO LTDA Portador: - Espécie: DMl
- N'Titulo: 0002275/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 397,04 - Data para pagamento: 12/03/2012- Valor total a'
pagar R$467,94 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 397,04 - Juros: R$ 3,04 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 203212/2012 Sacado: DIAS & SCHULTZMENGARDA ITDA - ME Endereço: AVENIDA GETULIOVAR
GAS 268 SAlA 249 - Iaraguá do Sul.-SC - CEP: 89251-000 Credor:VINICOLA PERICO ITDA Portador: - Espécie: DMl
- N° Titulo: 0002276/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 352,48 - Data para pagamento: 12/03/2012-Valor total a
pagar R$423,04 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 352,48 - Juros: R$ 2,70 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 203236/2012 Sacado: HERYKSENWALDYR KAUE FREY JANSEN Endereço: RUA JOAO PlANINCHECK
1212 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-220 Credor: MARMORARIA MULLER LTDA Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo:
682-01- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 428,00 - Data para pagamento: 12/03/2012- Valor total a pagar R$502,46
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 428,00 - Juros: R$1,85 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 203042/2012 Sacado: JEAN CARLOS GOMES Endereço: RUA 1157 CLEMENTE SCHIOCHETII LOTE
02 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89253-425 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI-VIACREDI Portador:
ENOC DE SOUZAME Espécie: DMl- N° Titulo: 02846/0002 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 666,66 - Data para
pagamento: 12/03/2012- Valor total a pagar R$741,93 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 666,66 - Juros: R$ 2,66
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 203251/2012 Sacado: JEFFERSON GONCALVES SANTANA Endereço: RUA BERTHAWEEGE 728 - Ja
raguá do Sul-SC - CEP: 89256-000 Credor: BORRACHARIA E COM DE PNEUS PORTALITDA M Portador: - Espécie:
DMl- N'Titulo: 928/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 325,00 - Data para pagamento: 12/03/2012- Valor total a
pagar R$405,26 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 325,00 - Juros: R$ 1,40 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 203079/2012 Sacado: MARCOS BORGES Endereço: RUA PADRE ALBERTO ROMUALD JACOBS 44 -

Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-280 Credor: BVFINANCEIRA S/A CFI Portador: - Espécie: CBI - N'Título: 131030981
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 936,15 - Data para pagamento: 12/03/2012- Valor tótal a pagar R$1.231,25 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 936,15 - Juros: R$ 222,49 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 202986/2012 Sacado: MARIO ANTONIO BRITO DA COSTA Endereço: RUA DOMINGOS RODRIGUES
DA NOVA, 331- AP 802 - laraguã do Sul-SC - CEP: 89251-640 Credor: SANTA FEVEICULOS LTDA Portador: - Espécie:
DMI - N' Titulo: 48539 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 61,17 - Data para pagamento: 12/03/2012- Valor total a
pagar R$129,25 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 61,17 - Juros: R$ 0,22 Emólumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 203348/2012 Sacado: MARLO RODRIGO SCHWARTZ Endereço: RUA RIBEIRAO RODRIGUEZ 1 - Ia
raguá do SlIl-SC - CEP: 89250-000 Credor: BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASILlSA Portador:
Espécie: CBI - N'Titulo: 504404644 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.006,53 - Data para pagamento: 12/03/2012-
Valor total a pagar R$2.168,52 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.006,53 - Juros: R$ 60,19 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 43,90

Apontamento: 203078/2012 Sacado: RAFAEL BRITO DE MENEZES Endereço: RUA FREDOllNO MARTINS 143 AP
03 - Iaragua do Sul-SC - CEP: 89252-570 Credor: BANCO FICSA SA Portador: - Espécie: CBI - W Titulo: 998425709-
8 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.121,85 - Data para pagamento: 12/03/2012- Valor total a pagar R$1.441,84
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.121,85 - Juros: R$ 243,44 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 203015/2012 Sacado: REFEITEXREFEICOES LTDA Endereço: RUAEXPEDICIONARIO ANTONIO CAR
LOS FERREIRA 295 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-101 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAlAI-VIA
CREDI Portador: BYTECOM SISTEMAS E SE Espécie: DMl- W Titulo: 1294/0003 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 451,59 - Data para pagamento: 12/03/2012-Valor total a pagar R$529,79 Descrição dos valores:' Valor do título: R$
451,59 - Juros: R$1,65 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 203342/2012 Sacado: SEM GLUTEN ALIMENTOS LTDA Endereço: RUA EXP CABO HARRYHADliCH,
358 SL02 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-14ÓCredor: GRAFICAE EDITORA22 LTDA Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 016111/03 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 547,80 - Data para pagamento: 12/03/2012- Valor
total a pagar R$618,03 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 547,80 - Juros: R$ 2,37 Emolumentos: R$11,60 - Publi
cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96
------------------------------.,.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apontamento: 202971/2012 Sacado:VALMIR JOAO DE UM Endereço: ARTHUR BREITHAUPT 26 - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89254-839 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMl - W Titulo:
18893 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 163,73 - Data para pagamento: 12/03/2012- Valor total a pagar R$241,04
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 163,73 - Juros: R$ 0,76 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 18,65

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data de 07/03/2012.
Jaraguádo
Sul (SC), 07 de março de 2012.

\

Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto - Total de títulos publicados: 21

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



NOVO UNO VIVACE
1 .0 FLEX 2012 - 2 PORTAS
A PARTIR DE

R$24.690,00
Itens de série:

• Alerta de manutenção programada (luz espia)
• Apoios de cabeça traseiros rebaixados e com regulagem de altura
• Bancos dianteiros com dispositivo Easy Entry
e memória lado motorista e passageiro
• Barra ·de proteção nas portas

Nossa, nossa,
que delícia!
Seu carro zero
tá aqui na Jovell

• Drive by Wire (controle eletrônico da aceleração)
• Econômetro
• Novo motor Fire 1.0 EVa 8V Flex
• Retrovisor interno com função dia/noite
• Vidros climatizados verdes

CONSóRCIO •FIA' I Brv. I.··. .... ON "- _pendi :;jBancoFial
�� ","�OU'fl'Iii.(_n.alO� O /ttftao_"'''''''''._RA.

Javel
NEGÓCIO BOM DE VERDADE

I.CIl .." ..

Rua Francisco Fischer, 1 00 - Centro - Jaroguó do Sul - SC

(47) 3274 0100 • www.iavel.com.br

1 - Novo Uno Vivace 1.0 Flex, 2 portas, básico, pintura sólida, 2012, à vista, sem troca, a partir de RS 24.690,00 ou escolha um dos modelos em estoque e adicione o valor dos opcionais
presentes no veiculo. Disponibilidade de estoque: duas unidades.
Esta promoção pode ser revogada sem aviso prévio. As imagens são de caráter ilustrativo. Validade: 10/03/12.

FAÇA REVISÕES EM SEU VEíCULO REGULARMENTE.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Walter Marquardt,

ff 1850 Bairro Barra do Rio Molha,

Jaraguá do Sul - se

1

207 XR SPORT 1.4 FLEX
8V 5P 2011

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

CELTA 1.0 SUPER MPFI VHC 8V
3P 2004 R$ 18.500,00

CLlO HATCH 2001
AQAIR BAG

FIORINO 2009 TRAVA
ALARME GNV

FIESTA SEDAN 2009
COMPLETO

LOGAN AUTHENTIQUE HI-FLEX
1.0 16V 4P 2010 COMPLETA ANO 2007 .:

GOL 2001 COMPLETO + FAROL
DE NEBLINA

PRISMA 2008 TRIO
ELÉTRICO

PALIO 2010 AR QUENTE PELlCULA
E PARACHOQUE NA COR

-.'

SIENA 1999 COM OPCS +
AR TRIO ELE.

UNO FIRE 04 4P
COM OPCS

UNO SMART FIRE 2001
OPCS RS 10.500,00

LOGAN 2008 UNO 2008 4P
COMOPCS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CO�HEÇAA LINHA
.�, CITROEN'SOLARIS.

-

EDIÇAO LIMITADA
.

,

COM TETO SOLAR DE SERIE.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

Série Especial Sola ris, equipada com teto solar, é uma edição limitada para os modelos: Citroên C3 Solaris,
versão Exclusive 1.6 automático 11/12 com versões a partir de R$ 37.990,00 à vista e Cítroên C4 Solaris, F'élÇ"··él i''''�3Vis(5i(a's t�'�''''''r'� S(:�U 'Vf13�'CU�C� rIE:�(glJ�(?i�II"'rnf;�r�b3.,versão Exclusive Sport 2.0 11/12 com versões a partir de R$ 54.990,00 à vista. Imagens ilustrativas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ATRO PORTAS DEVE SER A
RA O BRASIL

Genebra/Suíça - A gama do

VW Up!, o "novo Fusca",
nem sequer foi lançada
na Europa e já ganhou um

"filhote", uma versão quatro
portas. A novidade era

aguardada, já que a marca

havia mostrado um conceito

chamado VW Cross Up!,
também com quatro portas,
no Salão de Frankfurt de

2011. O modelo desperta
um interesse especial para
o mercado brasileiro, pois
esta deve ser escolhida a

versão a ser fabricada aqui
a partir de 2014, como
revelamos na C/O 51, nas
bancas.

Serão pedidos 475 euros a

mais, cerca de R$1.085,
pela configuração com

quatro portas, totalizando
9.850 euros (R$22.514)
pela versão mais básica,

com motor 1.0 três cilindros

que produz 60 cv. Assim

como o Up! duas portas, há
ainda a versão com motor

1.2 turbo a diesel com 75

cv. No Brasil, é provável que
o Up! tenha seu preço na

casa dos R$ 25 mil.

O VW Up! é um lançamento
que vale a pena ficar de

olho, pois a expectativa
com o carrinho é grande.
Thomas Schmall, chefão da

Volkswagen Brasil, chegou
a declarar que "O Up!
será nosso novo Fusca",
demonstrando o quanto a

VW aposta no compacto. O
modelo será construído por

aqui na nova fábrica que a

companhia planeja erguer,
ainda sem local definido

(fala-se em Pernambuco).
É uma grande aposta no

pequeno.

Empresa Atacadista Contrata:
VENDEDOR EXTERNO

Para atuar em Jaraguá do Sul e região,

Exigimos: Garro Próprio, Experiência comprovada.
Oferecemos: Salário fixo, Ajuda de custo, Comissão

Interessados enviar C.V pi vendedorjaragua@hotmail.com, samondaca@hotmàil.com

Programação de Cursos
Pós-graduação:
• Controladoria e Gestão Tributária -Início: 13;04

• Gerenciamento de Projetos -Infcio: 13;04

'. Governança da Tecnologia da Informação -Início: 13;04

• Segurança da Informação -Início: 13/04

Cursos Informática

• Auto CAD 2D e 3D - início: 06;03

: • Programação Básica - início: 06;03

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

• Operador de Computador - início: 19/03

Cursos Idiomas

• Inglês (americano ou brttânico) - início: 01/04

• Alemão - início: 01;04

• Francês - início: 01;04

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

• Japonês - início: 01/04

.Italiano - início: 01/04

• Português - Inlcio: 01/04

• Polonês - início: 01/04

Procurando
por um veículo?
As melhores opções de veículos
da região você encontra aqui no
jornal O CORREIO DO POVO.

AÇÃO E
ESSORAS

E COPIADORAS
HP Office Jet 8500
m ressão em PB e COR,
scanner fax, com franqu·a
e 2 00 páginas, o valor
e $ 100,00 men ai.

Matriz (47) 3�71-.7805
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Jaraeuá do Sul: 47 3275-0808
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1346 - Baependi
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www.kia.com.br

Fonte: Fenabrave.
Kia Sorento. líder em vendas na

categoria SUV médio:
(comprimento entre 4.601 e 4.779mm).

KIASORENTO
é MAIS Que voc� eSPERAVA

COORDENADOR DE VENDAS
Para atuar no ramo metal mecânico.Vivência com
vendas externas e lnternas de Software de ERP ou
Software de gestão.
ENCARREGADO DE TURNO
Vivência na área da tinturaria e liderança de equi
pes.Disponibilidade para atuar no 3°tumo.
ENGENHEIRO ELETRICISTA'
Vivência em programação de CLP, projetos
elétricos. montagem. Desejável conhecimento em
Robótica e disponibilidade de viagens.
ENGENHEIRO CIVIL
Formação completa.
GERENTE DE LOJA
Vtvência em coordenação de equipe.
LlDER DE SETOR
Vivência no ramoTêxtil (corte, dobração, revisão,
costura).
TELEMARKETING
VIVência na função.

TlCNtCAS

AUXILIAR TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
Formação na área ou conhecimento.
DESIGNERGRÁFICO
Vivência com Corei Draw e Photoshop.
ELETRICISTA INSTALADOR
Vivência na função. Desejável cursoTécnico e NR-lO
e técnico.
ELETRICISTA PREDIALlRESIDENCIAL
FRESADOR MECÃNICO
FERRAMENTEIRO
FUNILEIRO
Vivência na funçãp.
INSTALADORTECNICO
Vivência em instalação de alarmes, câmeras,
portões eletrônicos, telefones, internet.

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

Blumenau (Loja BR): 47 3323-7171

Joinville (Shaw Roam): 473435-0885
loinvllíe: 47 3435-3595

Florianópolis: 48 3248-0777
São José: 48 3288-0777

Power Imports
.www.powerimports.com.b�

\_}

Preços válidos até 31/03/12 ou término do estoque. o Que ocorrer primeiro. para Cerato cód.: E.221, para pagamento à vista.

Estoque de 1 unidade para Cerato. Frete não incluso de RS 2.000.00 para Cerato. Garantia de 5 anos ou 100.000 km. o que ocorrer primeiro.
para cobertura básica. Fotos ilustrativas.

ADVOGADO TRABALHISTA
Vivência na área.
ANALISTA ADMINISTRATIVO
Vivência em auditoria, levantamento e emissão
de relatórios, balanço e análise patrimonial, co
nhecimento em impostos. Superior completo em
Ciências Contábeis ou Direito.
ANALISTA DE CRÉDITO
Vivência com análise de crédito.
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DO
PRODUTO
Vivência na função, ramo metalúrgico. Desejável
conhecimento em SoftwareGráfico.
ANALISTA FISCAL
Vivência em SPED Fiscal.
ASSISTENTEDEMARKETING

Desejável conhecimento em lIIustrator e Pho
toshop. Cursando Superior em Marketing.
ASSISTENTE DE VENDAS
AUXILIAR DE PCP

Desejável conhecimento na área.
CONTADOR

FormaçãoCompleta. Para atuar em escritório
contábil. Desejável vivência na área.
FARMACÊUTICO
Possuir registro.
RECEPCIONISTA

SECRETÁRIA BILíNGUE
Fluência em Inglês.

AMOS

into d s gurança salv
•

s_\/1

MECÃNICO DE MANUTENÇÃO
Vivência na manuten�ãomecânica. Desejável
conhecimento em eletrica.
MECÁNICO DE MANUTENÇÃO
Vivênçia emmanutenção demáquinas têxteis.
MECANICO MONTADOR
MECÂNICO DEMÂQUINAS
Irá atuar com manutenção de máquinas agrícola,
preparação de peças para amontagem dos
equipamentos, inspeção e teste dos produtos.
Nes:essária vivência na função.
MEDICODOTRABALHO
OPERADOR DE EXTRUSORA
Vivência na função.
OPERADOR DEGUILHOTINA/DOBRADEIRA
Vivência na área.
OP�RADORDETORNOCNC
PROFESSOR DE INGLÊS
Para atuar em escola de idiomas.
PROGRAMADOR DE PCP
Vivência no segmento têxtil, emissão de relatórios
e habilidade com Excel. Cursando superior ou
completo.
PROJETISTA MECÃNICO
Conhecimento em SolidWorks, vivência em proje
tos demáquinas e equipamentos.
SERRALHEIRO
Vivência na função.
SOLDADOR {MONTADOR
TÉCNICO ELETRÕNICO
Cursando ou completo cursoTécnico.
T�CNICO EM EDIFICAÇÕES
TECNICO EM INFORMATICA
Vivência com suportee assistência.
TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO
Vivência na função.
TECNICO EM REFRIGERAÇÃO
Vivência em indústrias, hospitais, shoppings,
cE�ntrais de �efrigeração.
TECNICO EM QUALIDADE
Para atuar na qualidade do produto e Iso.

TESTADOR DE PRODUTOS
Possuir curso técnico Mecânico, Eletrotécnica,
Elétrica ou cursoMecânico em Geral.
TORNEIRO MECÃNICO/FERRAMENTEIRO
Vivência na função.

GARÇOM
Disponibilidade para atuar aos finais de semana.
LAVADOR DE ÕNIBUSNEíCUlOS
MARCENEIRO
MOTORISTA
CNH C. Para atuar em Guaramirim.
MOTORISTA DE CAMINHÃOMUCK
CNH AD ou AE. Possuir curso do Mopp.
OPERADOR DE CORTE
Vivência na funçãolTêxtil.
PORTEIRO
Para atuar na Ilha da Figueira. Disponibilidade de
horários. Pode ser aposentado.
PREPARADOR DE MÁQUINAS
Vivência em operador de máquinas.
TECELÃO
Vivência com tear circular.
TINTUREIRO
VENDEDOR INTERNO
'ZELADOR/ZELADORA

ESTAGtoS

ARQUITETURA
ENGENHARIA CIVIL
ENFERMAGEM
MARKETING

OPERAOONAIS

AJUDANTE DE MOTORISTA/GERAL
ALMOXARIFE
AUXILIAR DE ELETRICISTA

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE TECELAGEM
AUXILIAR DE TINTURArdA
Vivência na função.
BALANCEADOR
Para atuar em Nereu Ramos.

CAMAREIRA
COSTUREIRA
COLETOR
CONFEITEIRO
COZINHEIRA
EXPEDIDOR
ESTOFADOR
ESTAMPADOR
Vivência em estampamanual.

AUXILIAR DECOZINHA
AUXILIAR DE LABORATÓRIO
Vivência com desenvolvimento de cores e
elaboração de cartelas.
EMPREGADA DOMÉSTICA
FISCAL DE LOJA
VENDEDOR EXTERNO

. .

www.grupometa.com

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PROCURA·SE
• Procuro doação para a

associação de moradores do

Jaraguá 84 de 2 violões para
âula de canto. Tratar com
AdilsonTr: 3371-1305/9962-
7720.

• Compro cisne preto. Tr: 3273-
2347.

• CONTRATA-SE VENDEDOR
EXTERNO-Interessados deixar

curriculun na Extinsul.

• Precisa - se de casa pra alugar
que t�nha a Bitz. Tr: 8833-4787
ou 3372-1205 apôs as 18:00.

• Moça para dividir aluguel, boa
localização, apartamento em

ótimo estado, todo mobiliado
Local: Condomínio Bartel

Baependi. Valor do aluguel:
350,00. Telefone para contato:

47-9912-4067.

VENDE·SE
• Compro carretinha para carro. Tr:

8485-2375.

• Procura-se Empreendedores.
WWW.HLOM.NETjVENCI

• Som automotivo, DVD retrátil
Pioneer modelo 5950, 1 tela
de 9 polegadas, 1 kit bravox 6,
1 par 69, 1 sub 12, 1 modulo

2000w, caixa dutada, toda
fiação. Valor R$ 1.700,00 (tudo)
Tratar com Daniel. Fone 47 9962
3584

• Vende-se 2 ar-condicionado

split 18 btus, marca Cônsul,
novos na caixa com nota fiscal

classificação (A) no valor de
R$1.500,00 cada um. Tr: 8447-
9099 OU 8447-9101 GLORIA

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

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

• Vende �se portas de canela,
caixilhos, janelas de correr com

4 asas cl vidros e vistas, mesas
, bancos, cadeiras, banquetas
e cavaletes. Tr: 3371-4377 ou

9128-1885.

• Vende-se equipamentos para
banho &·tosa estão em ótimo
estado valor a combinar tratar
no (9244 - 6304 ) com Fabio ou

Marley.
• Vende-se moto elétrica da
Bandeirantes infantil. R$ 350,00
cada uma. Tr: 3370-1176

• Vende-se maquina nova de corte

de aço a plasma-oxipira. Tr:
9653-0717

• Vende -se monitor LCD LG
Flatron 115 50S. R$ 150,00. Tr
9113-2661

• Gravador dvd externo da

Samsung para note ou pc usa

02 portas usb semi novo R$
100,00. Tratar 9917-3771

• Modem tp-link para adsl2
modelo 8816 acompanha caixa,
cabo rede R$ 70,00. Tratar
9917-3771

VENDE·SE
• Vende-se TV de 29 LG com av e

controle. R$ 300,00.

• Vende - se TV 20 Panasonic
com av e controle. R$ 150,00.
Tr: 3275-2264 ou 9953-5524

IMÓVEIS
• APARTAMENTO cl suíte + 1

quarto, sacada cl churrasqueira,
cozinha mobiliada.

R$149.000,00 (liberado para
financio E FGTS). Tr: 9104-8600.
Creci 14482.

• APARTAMENTOS cl 2 quartos
+sacada cl churrasqueira, área
de festa, áreas de 53 á 65 m2•

R$ entrada + parcelamento
+ financ.Tr: 9159-9733. Creci
14482.

• Apt.76m2 privativo na Vila
Lenzi 3 quartos mobiliado

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

• APARTAMENTO PRÓXIMO DA
WEG E MARISOL - você vai

adorar ter essa facilidade.
Dois quartos, churrasqueira.
Financiável, pode FGTS. Visite.

(47) 3371-4008. CRECI 15022.

• Apartamento novo com 2

quartos, cozinha moblllada,
vaga de garagem aceita

financiamento e FGTS. R$
125.000,00.Tr:9159-9733. Creci
14482 ..

• Apartamento em construção,
valor promocional para
investidores, 2 quartos, R$
80.000,00. Tr: 9159-9733. Creci
14482

CAS�
• VENDO casa no Jaraguá 99,
130 m>, alvenaria, garagem

, pI dois carros. R$ 100.000,00
(negociar). Tr: 3371-8885 I
8400-2172

• VENDE-SE - Casa Nova 100m2
no Firenze terreno 370m2
murado R$'135.000,00. Tel:
9918-9996 ou 8443-3633

• CASA CONFORTÁVEL NO
AMIZADE - Amplo quintal para
aproveitar o lazer e ótimos
cômodos bem distribuídos.

Suíte, 02 qtos. Terreno: 364 m2•
Casa: 125 m2• Financiável. (47)
3371-4008. CRECI 15022

• Casa Nova 135 m2 porcelanato,
água quente, laje inclinada,
moderna próxima da Unerj/Rau.
R$27? mil. 9918-9996

CHÁCARA
• Vende-se uma chácara no perímetro
urbano com 21.300 mt a 300
mts do asfalto com casa 2 lagoas
e 2 córregos com nascente mais

cachoeira.Tr: 9118-5474. 9662-0895

• Sítio Rancho Bom Schroeder, casa
alvenaria 170 m2, lagoas, ranchos
plano 8 mil.m2 total 35 mil.m2

R$310 mil aceita casa ou terreno até
R$150 mil. 3054-1696 Ivan

CHÁCARA
• Vende-se chácara no período Urbano
Jaragua do Sul, nascente, Cachoeira,
lagoa de peixe, a 300 mts do asfalto.

R$ 140.000,00'. Tr: 9128-2984.

SALA COMERCIAL
• ALUGO Sala Comercial 60 m2 no
centro de Guaramirim (Antiga
Biblioteca Municipal). Valor a
negociar. Tr: 9136-0256.

• VENDO uma lanchonete no alto
da Serra em Pomerode. Valor a
combinar. Tr: 9662-0895 I 9118-
5474

/
• Vendo quiosque em pleno
funcionamento retorno garantido
e imediato.excelente investimento
clientela formada, ambiente
agradável e seguro.tratar fone: 8445-
0435

• Vende-se uma locadora com ótima

clientela, pon�o de funcionamento a

13 anos, mais de 3000 DVDs entre

lançamentos e catálogos. Preço
imperdível/aceito carro no negócio Tr:

9631-2588

• Aluga-se sala comercial no centro de
Carupá 120 mt2 cl estacionamento.
Tratar no horário comercial. 3375-
1004

• Vende-se loja papelaria e presentes
em Guaramirim no bairro AvaLótima
localização. Cantatas: 3373-4766 ou -

99489798·

• Vende-se uma Padaria e Mercearia.
Tratar no tel. 3275-0697.

• Vende-se empresa em Guaraminm
no ramo de corte de chapas de aço
plasma com ótimo faturamento
mensal. Tr: 9653-0717

• Passo o ponto, salão de cabeleleiros
todo equipado, com clientela formada
'e ótima localização, R$ 30.000,00.
Aluguel da sala R$ 650,00. Tr: 9978-
3368.

• Vende - se loja de presentes,
utilidades e acessórios femininos,
Bairro Y'ila Lenzi. T�: 9175-1200 ou

9663-5682

• Vendo loja Donna Anna Boutique,
ótima oportunidade, Contatar: 47
3275-1290147 8436-9585

LOCAÇÃO
• ALUGO apartamentos com 1 na

Rua .Max Wilhelm 837, prédio azul.

Tr: 3371-6021

, ·ALUGO sala comercial no centro
de Guaramirim com 60 m2• Valor a

combinar. Tr: 3373-2847

• ALUGO quarto pi pensionista no

centro. Tr: 8826-2565

• Aluga-se quarto/ kitinete na

R:Prefeito Waldemar Grubba,1532.
Tr: 3275�1185/9912-6200

• Aluga-se quitinetes no Centro,
Vila Lenzi e Vila Nova com 1/2, 3
quartos e Casa na Vila nova. Tr:

3371-9311/8809-8185(vivo) Com
Evonete/Alberto.

•Alugo Apt com 2 quartos e

garagem no Rau prox. ao posto
cidade. R$ 530,00. Tr; 9�93-2131

1 1,!' I II

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

• Alugo Kitinete - com 30 m2 na

Rua Ernesto Lessmann 615 - Vila

Lalau, Jgua do Sul próx. a Weg. R$
300,00 Tr 997É3-56301 9608-
44841 3635-4443

• Alugo quarto pensionista no

centro livre de água, luz e internet.

Garagem disponível após as
22:00. Tr: 8826-2565.

• Salas comerciais para aluguel na
Rua José Picolli, bairro estrada
nova. (56 e 72 m2). Excelente

localização.Saras estarão prontas
em +1- 20 dias. Interessados
entrar em contato com Gileno no

fone (47) 9172-9175

TERRENO
• TERRENO 2.500 m-, área plana,
pronto p/ construir 4 casas.

Valor a combinar. Tr: 3376-0726

• TERRENO no Jaraguá 84,
com 1063 m2 com residência
de madeira. R$ 75.000,00
(negociar). Tr: 3376-1683 I
8439-9541

• Vendo terreno na Barra - rua

Benjamino Pradi, 405 m2,
plano, livre de enchente e

deslizamentos, 400 m da

Malwee. R$ 120.000,00 -

Tratar: Volnei - 9107-3759 ou

3376-0977

• Vendo terreno cl 600 mts e

casa mista, toda documentada
na rua Oscar Schneider I
Barra do Rio Cerro 1800 mts

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

• VENDO Reflorestamento de

eucalipto com 11 anos, já
possui madeira quadrada, áreâ
toda plana de 50.000 m2,
próximo de Rio do Sul, valor a
combinar, fone 47 3328-3560.

• TERRENO ALTO PADRÃO -

CONDOMíNIO FLAMBOYANT.
600 m2, excelente vista. Aceita

apartamento de menor valor.

(47)3371-4008. CRECI 15022

• Vendo terreno 7522 mt2 Rio

Cerro II, ótimo para construção
de galpão. Tr: 9654-2206

• Terreno de esquina com, 464
metros + 1 terreno com 2
casas. Bairro Estrada Nova Tr:
3376-2028 I 9152-4268

• Vende-se terreno no bairro
amizade 15'x 30 com escritura,
próximo a escola Max Schubert,
valor a combinar TR: 3276-
1109 de manha

VEíCULOS
-

CA INHAO

·VENDO, TROCO OU FINANCIO
Caminhão Truck ano 1981, cl
capacidade pI 15 toneladas.

R$ 25.000,00. Interessados Tr:
'

9929-8922 \,

I

•• , ,., •• , ••• " •• ,.. •• , •••••••••••• I" ••

" I J

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

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

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

• Vendo Meriva 2007 /2008 joy
completa 60 mil km valor 30 mil

reais. Fone 99288264

FIAT
•STILO ABARTH 2.4, dourado, ano
2003, Air Bag duplo, ABS nas 4

rodas, EDB, com ar, travas e vidros,
BC, alarme, sensor de chuva, sensor
de ré e de luz, aros 16 originais,
Segundo dono. R$ 24.500,00. Tr:
8826-6655 comWilliam

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

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

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

• VENDO sem troca, pálio 2006, 1.8
HLX completo, comp. bordo, 4p,
branco, torro por R$ 20.500,00

, (tabela Fipe de 23.500), 3371-1634

• Vende-se Fiat Uno Mile EP ano 97,
impecável. R$ 8900,00. Tr: 8464-
2080

FOR,D
·VERONA 1.81 GLX, ano 1995,
azul marinho, com ar, DH,
faróis de Milha e Cibié, travas
e vidros. R$ 5.900,00 (aceito
financiamento com banco) Tr:

I 8826-6655 com Willian.

• SCORT europeu, ano 1996.

R$ 7.500,00 (troco por carro

financiado ou moto). Tr: 3276-
1410

• Ford Ka, preto ano 2010 com

10.000 km. R$ 22.000,00.Tr:
9652-1299

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

• Vende-se Fiesta 2 portas ano 98.

R$ 6000,06. Tr:3370-1064
• Ford Ka GL, ano 2005, branco,
com alarme, trava elétrica e

aparelho de som. Particular.
Em excelente estado. Valor a
combinar. Tr: 9957-0550/3376-
1481 falar com Evelyn.

• Fiesta GL 1.0 gasolina - ano

2000 - vermelho - 2 portas
único dono - fones: 9903 2934
ou 99099800

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

, manual, 02 chaves, insufilm, MP3,
R$16.900,00, (47) 3371-1634
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RENAULT
• Vende - se Megane 2007 2.0
automático/completo. R$ 31.000,00.
Interessados Tr: 9918-0000

• Renault clio hatch authentique
20044 portas vermelho,
alarme, trava, vidros elétricos, ar
quente, des. traseiro. Entrada6
mil+financiamento, "aceita moto
como entrada. 9132-7771

• Renault Clio Expression 1.0 - 16

válvulas.Ano/Modelo 2004,
completo (Ar Cond., Dir. Hidr., V.Eletr,
Travas Eletr., Air-Bags (Motorista e

passageiro, Insulfilm) em perfeito
estado de Conservação, IPVA 2012
pago. R$ 17.000,00 sem troca.

Contato com Rosana / Eduardo
Fone: (47)3370-7014.

• Clio Campus 1.0 16V -õp
2009/2010. Completo,com
Ar,direção hidráulica, vidro e trava.
Único dono,com 49 mil km. R$22
mil! (47) 33736119 ou (47)
99598310 após o 17:30hs

• Megane Sedan ano e modelo

2007, 2.0 automático completo. R$
36.500,00. Tr: 9247-9002.

WOLKSVAGEN
• Gol Gr5 1.0, cor prata, 4 portas
com 25.000,00km. R$: 25.500,00
a vista. Interessados Tr: 3370-
5124

WO KSVAGEN
•GOL ano 99, modelo 2000, 16v,
alarme e trava, ar quente e frio. Valor
a combinar. Tr: 33762271

• Gol ano 2000, G3 2 portas, motor
2.0 8 válvulas, completo, serie
comfortline, ar condicionado, direção
hidráulica, vidros, retrovisores, travas
elétricas, alarme na chave, etc. Tudo

ongínat Com rodas 17 TSW. Valor R$
16.500,00 sem troca.

• Vende-se Fax 1.6 4P preto
completo, ano 2004/2005. Possui
ar cond, vidros ele. Nas 4 portas,
trava:alarme, direção hidráulica,
retrovisores elétricos, Farol de neblina
roda de liga leve 15', todos os itens
são originais de fábrica. Carro bem
conservado. Valor: R$ 24.900. Tratar
com Thiago, Fone: 91725331 ou
32761265

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

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

vista. Tr: 3370-5124

• GOL ano 99, modelo 2000, 16v,
alarme e trava, ar quente e frio. Valor
a combinar. Tr: 33762271

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

WOLKSVAGEN
hidráulica, vidros, retrovisores, travas
elétricas, alarme na chave, etc. Tudo
original. Com rodas 17 TSW. Valor R$
16.500,00 sem troca.

• Vende-se Fax 1.6 4P preto
completo, ano 2004/2005. Possui
ar cond, vidros ele. Nas 4 portas,
trava, alarme, direção hidráulica,
retrovisores elétricos, Farol de neblina
roda de liga leve 15', todos os itens
são originais de fábrica. Carro bem
conservado. Valor: R$ 24.900. Tratar
com Thiago, Fone: 91725331 ou

32761265

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

8812-4103 com Gilmar

CITROEN
• Vende -se C3 1.04 ano 2006

azul, em ótimo estado.Tr: 8422-

2576/8433-7002.

MOTOCICLETA
• CB 500, ano 1998, ótimo estado. R$
12.000,00. Tr: 9226-5009

• CG Titan 125, 2000, azul, 63000
km, revisada. R$ 2.600,00 Tr: 8804-
3482

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

MOTOCICLETA
• FACTOR ED,2009, azul,
documentada. Valor a combinar. Tr:

9151-2805

• Vendo Moto YBR 125, 2004, bordô,
único dono, apenas 9.800km,
original. H$ 3.900,00 apenas a vista
ou troco por mat. construção. Tratar:
Nilo - 3376 0977

• Vende-se moto CBX 250 twister 2005

prata.R$ 5600,00. Tr: 9196-8676
com Edivaldo ou Jaqueline.

• Vendo Moto Kasinski, modeloWIN

110, ano 2010, com 4500 KM
rodados. Valor R$ 2.800,00 Tr. com

Ederson Oliveira no (47) 9118 - 4900

• Vende -se moto Yamaha xt600

(ténéré) ano 90 cor azul! 2 faróis.Tr:
8497-7723 ou 9961-0465.

OUTROS
• Vendo suspensão completa com roda
xix 250. Preço a combinar. TR: 3273-

1852 na parte da manha.

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

• Vendo Parati 86 cor vermelha,
emplacada em Schroeder em bom

estado. Tr: 8822-7731

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

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

• Vendo Escapade 2008 1.6 completa
abaixo da FIPE telefone de contato 47
9992-4000

• Vendo Fiesta Hatch 2002 Cinza.

AC/DHjVE/TE/ALjMP3. Valor
R$15.000,00. Tr.: Hary 8836-3982

• Vende-se Ford Focus Hatch Gl

2006, 1.6 , 8V , gasolina, prata, ar
condicionado, direção hidráulica,
vidros elétricos, travas elétricas,
alarme, pneus Yokohama e

amortecedores dianteiros novos.

Todo original. Valor R$24.600,00 . Tr.:

(47)8428-7650 c/ Douglas
• Vende-se 2 fuscas ano 68 e 70.Tel:
9654-2206

• VENDO 02 trailer da marca Turisca r

Eldorado (04 janelas), um 1990 por
R$ 9 mil e outro 1999 por R$ 13mil.
estudo proposta e parcelo, fone,
3371-1634.

• Vectra cd 2000, completo prata IPVA

Pago. R$ 20.000,00 Tr: 9997-0791

c/ Carlos email: aecbartz@ibest.com.
br

• Vende-se kit GNV 15 M3 p/
automóvel lega I izado.Contato 9103-
2020

Ecosport Xis 1.6

32.500,00
X4 2.0 MT

Venha conferir!

2006 - Prata - Hex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

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

o KM - Branco - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulíca,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player, Freios ABS, Air Bag
Duplo, Tração 4x2, 4x4 e 4x4 Bloqueada.

Astra Hatch

Advantage 2.0

42.800,00
latira Elite 2.0

Automática

2011 - Bege - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Faróis de Neblina.

48.000,00
2008 - Prata - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Des-embaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Faróis de Neblina, Bancos em Couro, Cd Player, Piloto
Automático, Câmbio Automático, Freios Abs, 4 Air bag' s.

Palio Weekend 1.8
Adventure Loocker

43.500,00
2010- Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e
Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, Faróis de Neblina, Cd Player, Computador de Bordo.

Grand Vitara 2.0
4x4MT

Venha conferir!
o KM - Preta - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção -Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e DesembaçadorTraseiro,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, CD Player. Freios ABS, Air Bag
Duplo, Tração 4x2, 4x4 e 4x4 Bloqueada.

C4 Pall'as Gix 2.0
Automático

49.500,00
2010 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro,_Rodas de Liga-leve, Bancos
em Couro, Câmbio Automático, Computador de Bordo, Piloto Automático,
Limitador de Velocidade, Freios Abs, Air Bag Duplo, Cd Player

Carros Nacionais e Importados. Novos e Semi-novos Revisados Mauvo I
Rua Angelo SChio�het, 80 Centro

. .. .

I b
' ! 473275.1132 Fax. 47 3275.1132

,
VISite nosso síte: www.maurovelcuos.com. r ,&DD.'!IDJ Jaraguá do Sul SC
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Celta LS 2012

3.590
+ 60X R$ 286 TAXA 1,09°/0A.M

ENTRADA:

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

• Aviso sonoro de faróis ligados

Prisma LT 1.4 2012 �
Corsa Hatch Maxx 1.4 2012 �l,@fJ(

ApaR$30.4900.490
• Ar quente' Desembaçador do vidro traseiro

-lnstrumento do painel com conta-giros e relógio digital

Classic LS 2012 ��

APR$26.490
• Travas e Vidros Elétricos com acionamento pela chave

• Ar Quente' Alarme

• Aviso sonoro de: faróis ligados
-Desemeecadcr do vidro traseiro

. Para-choque na cor do veículo

GMAC Faça revisões em seu veículo regularmente CONTECOMIGO

Celta LS 1,0, R9A, 2 portas, Flexpower, ano/modelo 2612/2012, através de plano de financiamento' com 52,72% de entrada (R$13.590,00), 60 prestações mensais de R$285,61 com taxa de juros
de 1,09%a.m., 13,89% a.a. e CET: 19,76 %a.a. Valor lotai financiado: R$ 30.726,70. Classic LS 1.0, Flexpower, (config R6R). ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de
R$ 26,490,00. Prisma LT 1.4, 4 portas, Econo.flex (config R7R). ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista de R$ 30.490,00. Corsa Halch 1.4,4 portas, Econo.flex (config R7C),
ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 30.490,00. Ofertas válidas para o período de 07 a 10 de março de 2012 no Estado de Santa Catarina para veiculos Chevrolet

O km adquiridos nas Concessionárias Chevrolet. Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidade de venda direta da fábrica, taxistas e· produtores rurais. Consulte condições em sua

concessionária Chevrolet. Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE • Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. www.chevrolet.com.br - SAC:

08007024200. Ouvídoria GMAC - 0800 722 6022.

'EM TODA A REDE DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET I CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO SITE: WWW.CHEVROLET.COM.BR/OFERTAS

, r
, . r ,
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AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS

1952

Salvador Dali na sede
das Nações.Unidas

Em publicação de março de 1952, o Correio do Povo vistado em inglês por Ieff Sparks, da Divisão de Rádio

trazia breve texto sobre a ida de Salvador Dali à sede das da ONU. "O pintor também participou de entrevista em

Nações Unidas. A matéria dizia: "O pintor surrealista francês e castelhano. Sua entrevista em castelhano foi

Salvador Dali fala através dos microfones internacionais divulgada naAmérica Latina, através das emissoras filia
das Nações Unidas". Uma foto mostra Dali ao ser entre- das à Cadeia da Paz", informava a matéria.

Personagem histórico

O poeta e eserttor Edgar Allan Poe

Edgar Allan Poe nasceu em uma famí
lia escocesa-irlandesa, filho do ator Da

vid Poe Ir., que abandonou a família, e da
atriz Elizabeth Arnold Hopkins Poe, que
morreu após o nascimento de Rosalie, a

irmã mais nova de Poe, em 1811. Depois
da morte da mãe, Poe foi acolhido por
Francis Allan e o seu marido John Allan,
um mercador de tabaco bem sucedido de

Richmond, que nunca o adotou legalmen
te, mas lhe deu o seu sobrenome (mui
tas vezes erroneamente escrito "Allen").
As obras mais conhecidas de Poe são Gó
ticas. Seus temas mais recorrentes lidam
com questões da morte. Além do horror,
Poe também escreveu sátiras e contos de
humor. Para efeito cômico, ele usou a iro

nia e a extravagância do ridículo, muitas
vezes na tentativa de liberar o leitor da
conformidade cultural. "Metzengerstein",
a primeira história que Poe publicou, e

sua primeira incursão em terror, foi origi
nalmente concebida como uma paródia
satirizando o gênero popular. Poe também
reinventou a ficção científica. No início

de 1845, foi publicado, no jornal Evening
Mirror, o seu popular poema The Raven

GUMZ

'i1WWJN..'{Il41m, lJt'!Itlll1l..(br

��47" --,._.-.

(em português "O Corvo").
Diferentemente da maioria

dos autores de. contos de ter

ror, Poe usa uma espécie de
terror psicológico em suas

obras, seus personagens os

cilam entre a lucidez e alou
cura. Seus contos são sempre
narrados na primeira pessoa.
No dia 3 de outubro de 1849,
aos 34 anos, Poe foi encon
trado nas ruas de Baltimore,
com roupas que não eram

as suas, em estado de de
lirium tremens, e levado

para o Washington Col

lege- Hospital, onde veio
a morrer apenas quatro
dias depois. Poe nunca

conseguiu estabelecer
um discurso suficientemente coerente,
de modo a explicar como tinha chegado à

situação na qual foi encontrado. As suas

últimas palavras teriam sido, de acordo
com determinadas fontes, "It's all over now:
write Eddy is no more" ("Está tudo acaba
do: escrevam Eddy já não existe").

MORTE

PRECOCE
Poe morreu em

outubro de 1849,
com apenas

34 anos de idade

Grupo Lunelll

Pelo Mundo

1953

Cientistas decifram

hélice para o DNA
Nestemesmo dia, em 1953, o estado
unidense JamesWatson e o britânico
Francis Crick decifram a estrutura de

dupla hélice para o DNA, o que lhes valeu
o Prêmio Nobel de Fisiologia/Medicina
em 1962, juntamente com Maurice

Wilkins. O ácido desoxirribonucleico

(DNA) é um composto orgânico cujas
moléculas contêm as instruções genéticas
que coordenam o desenvolvimento e

funcionamento de todos os seres vivos
e alguns vírus. Os segmentos de ADN
que contêm a informação genética
são denominados genes. O restante da

sequência deADN tem importância
estrutural ou está envolvido na regulação
do uso da informação genética.

1960

A prilneiramulher
ministra de Israel
A data de 7 demarço de 1969, marca o dia em

que GoldaMeir - primeiramulher a ocupar o
cargo de primeiro-ministro de Israel- assumiu
o cargo. Nos sistemas parlamentaristas ou
semipresidencialistas o primeiro-ministro
ou premiê (premier, "primeiro" em francês)
desempenha as funções de chefe de
governo. O primeiro-ministro responde

.

pelas suas ações ao parlamento, num regime
parlamentarista, ou ao Chefe de Estado (que
pode ser o rei, no caso de umamonarquia,
ou o Presidente, no caso de uma república),
nos regimes presidencialistas. No caso do

um regime
parlamentarista, .

.o pnmeiro
ministro é
indicado pelo
partido detentor
damaioria no

parlamento e

tende a continuar
no poder
enquanto sua
base parlamentar
mantiver-se

majoritária.
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LUIZ PIRES/VIPCOMM

FABULOSO Recuperado de lesão, Luís Fabiano está confirmado diante do Independente, no Pará

o ii

Porum lugar na
, .

enca
Caminho curto para a Libertadores anima

taI?-to os clubes grandes, como os pequenos

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto'

1\ segunda maior competição
Ilda futebol nacional tem iní
cio na noite de hoje. A 24a edição
da Copa do Brasil terá 64 clubes,
representando todos os Estados
do país. De Santa Catarina, Cri
ciúma e Chapecoense serão os

representantes.
ACopa do Brasil será disputa

da entre 7 de março e 25 de julho,
ainda sem a participação dos
clubes classificados para a Taça
Libertadores a partir de fases
mais avançadas, o que acontece
rá em 2013; Das equipes que dis
putam o Campeonato Brasileiro
da' Série A, quatro entram em

campo hoje, todas atuando fora
de casa. Quem estreia primeiro é
oAtlético (GO), que vai aoTocan
tins enfrentar o Gurupi (20h30).

Às 22h, mais quatro estreias.
O tetracampeão Cruzeiro viaja
até o Acre, onde enfrenta o Rio
Branco. O também tetracam

peão Grêmio encara o RiverPlate
sergipano. "Vamos entrárno jogo
para facilitar e tentar ao máximo

já sair classificado. Sabemos das

dificuldades, mas o nosso foco
é chegar à final da competição

e ser campeão", analisa o lateral
direito Gabriel.

Atrás de seu primeiro título, o
Bahia desafia o Auto Esporte, na
Paraíba Também atrás da primei
ra conquista, o São Paulo terá pela
frente o Independente, no Pará.

"ACopa do Brasil é o caminho
mais curto para atingir o objetivo
do clube que é de ir para a Liber
tadores, além de ser um título
inédito aqui. Temos de entrar

muito focados e com atenção
desde o primeiro jogo", ressalta o
polivalenteCícero.

Outra equipe que estreia

hoje é o Juventude, campeão em
1999, que enfrenta o Operário, às
20h30, em Ponta Grossa. Nesta

primeira fase, o time visitante

que vencer por dois gols de dife
rença oumais elimina a necessi
dade do segundo jogo.

Clubes pequenos,
como os campeões
I
Santo André e

Paulista de Jundiaí,
costumam aprontar

para cima das

grandes forças na
Copa do Brasil.

PREPARAÇÃO Oito equipes utilizaram a

Copa Tricolor como preparação ao Varze�o

Com·36 equipes inscritas,
.

Varzeano iguala recorde
A 30a edição do Campeo

nato Varzeano de Futebol
.

(Raul Valdir Rodrigues) terá
36 equipes, duas a mais que
no evento do ano passado. O
número iguala o recorde his
tórico de inscritos, registra
do na 24a edição, em 2006.

"Com este número ainda

conseguimos atender ade

quadamente a todos", anali
sa a coordenadora de even

tos da FME, Cleide Mosca.
IICom maís : equípes.; tn�Jl

complicado", comenta, re

ferindo-se à dificuldade de

liberação de campos e de
escalar árbitros para os)8
jogos previstos a cadaroda
da na primeira fase.

As disputas estão previs-.
. tas para iniciar no dia ·17 de

março, com a final marcada

para 23 de junho. Na noite
de hoje acontece o congres
so técnico, com início às

19h, onde serão sorteados os
grp'p'�� daprimeíra fase,

,�"
.

�,lim��m�J!!f!I_'".lhi'
(1 a fase)
• 6/3 - 19h30 - Penarol x U. de Chile*

• 6/3 - 21 h45 - Unión Espanola x U. Católica*

• 6/3 - 21 h45 - Vasco x Alianza Lima*

• 7/3 - 19h45 - Santos x Internacional

• 7/3 - 22h - Boca Juniors x Fluminense

• 7/3 - 22h - Corinthians x Nacional (PAR)
• 8/3 - 19h30 - Flamengo x Emelec

• 8/3 - 21 h45 - G. Cruz x Atlético Nacional

*encerrado após o fechamento da edição

rJ1_��ml".'"j
(2a fase - Jogos de volta)
• 6/3 -16h45 -Arsenal3xO Milan*

• 6/3 -16h45 - Benfica* 2xO Zenit

• 7/3 - 16h45 - APOEL x Lyon
• 7/3 - 16h45 - Barcelona x Lever1<usen

*classificado à próxima fase

(1 a fase - Jogos de ida)
• 7/3 - 16h - Boavista (RJ) xAmérica (MG)
• 7/3 - 19h30 - Gama (DF) x Ceará (CE)
• 7/3 - 20h30 - Luverdense (M1) x Paraná (PR)
• 7/3 - 20h30 - S. Correa (MA) xAtlético (PR)
• 7/3 - 20h30 - Real (RR) x Remo (PA)
• 7/3 - 20h30 -�(MS) x B. Feira (BA)
• 7/3 - 20h30 - Trem (AP) x ABC (RN)
• 7/3 - 2Oh30 - RealI'boeste (ES) x ljEinga. (MG)
• 7/3 - 20h30 - Espigão (MS) x Paysandu (PA)
• 7/3 - 20h30 - Gurupi (TO) xAtlético (GO)
• 7/3 - 20h30 - Operário (PR) x Juventude (RS)
• 7/3 - 20h30 - BréSliense (DF) x Guarani (SP)
• 7/3 - 20h30 - Horizonte (CE) x América (RN)
• 7/3 - 22h - Rio Branco (AC) x Cruzeiro (MG)
• 7/3 - 22h - River Plate (SE) x Grêmio (RS)
• 7/3 - 22h - Independente (PI\) x São Paulo (SPt
• 7/3 - 22h - Auto Esporte (PB) x Bahia (BA)
• 7/3 - 22h - Comercial (PI) x Fortaleza (CE)
• 7/3 - 22h - Penarol (AM) x Santa Cruz (PE)
• 8/3 - 19h30 - Paulista (SP) x Goiás (GO)
• 8/3 - 20h30 - S. Domingos (SE) xVitória (BA)
• 8/3 - �1 h50 - Cuiabá (MT) x Portuguesa (SP)

(18 fase - 58 rodada)
• 6/3 -19h15 - PQN x Cival*

• 6/3 - 20h15 - Coremaco x Kiferro*

6/3 - 21 h15 - Rio Hern x Ideal*

• 7/3 - 20h15 - Cival x Kaiapós
• 7/3 - 21h·15 - PQN x Senem

*encer.rado após o fechamento da edição
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omicídi s

Amorte
dentro da
, .

propnacasa
Na região, nos últimos quatro anos, pelo
menos quatro mulheres foram assassinadas

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Carradore

A ndrea da Silva, 17 anos: as

.l1sassinada e enterrada no

quintal de casa, em junho do
ano passado; Rosane Camilo de

Medeiros, 29 anos: morta den
tro casa, em outubro de 2011;
Sara Strelo Fialho, 16 anos:

perdeu a vida violentamente
em abril de 2010, na casa onde
morava; Alexsandra Spíndola,
22 anos, morta a tiros a cami
nho do trabalho, em outubro de
2008. Mas, o que essasmulheres
tem em comum? Todas foram
assassinados por homens que
dividiam ou um dia dividiram
o mesmo teto. Na região, pelo
menos quatro mulheres foram
mortas nos últimos anos. Todos
os responsáveis permanecem
presos. No ano passado, segun
do dados da SSP (Secretaria de

Segurança Pública), 120 mulhe
res foram vítimas de tentativa

de homicídio e 18 foram assas

sinadas por companheiros ou

ex-companheiros.

As mulheres

precisam denunciar.

O silêncio é cúmplice
da violência.

Milena de Fátima

Rosa, delegada

Denúncia

Em Jaraguá do Sul, casos de
violência doméstica são denun
ciados na Delegacia de Proteção
à Mulher, ao Adolescente e ao

Idoso. Nos dois primeiros meses

do ano, foram 300 Boletins de
Ocorrência registrados. Destes,
mais de 80% são relacionados a

crimes contra a mulher- injúria,
ameaça e lesão corporal-. Oito
medidas protetivas foram proto
coladas. ''As mulheres precisam
denunciar. O silêncio é cúmplice
da violência", enfatiza a delega
da Milena de Fátima Rosa. Ela
ressalta que muitas vezes há
um preconceito em relação aos

.

casos de estupro. "Se a mulher
não quer manter relação sexual
com o marido, muitos acredi -

tam que tem o direito de forçá
la. Isto é estupro e precisa ser

denunciado. Assim como pro- .

fissionais do sexo que passam
por situação semelhante", diz.

Este ano, dois casos de estu

pro contra mulheres foram re

gistrados em Jaraguá. Uma das
vítimas acusa o ex-marido de
violentá-la. A delegada aguar
da resultado de exame de corpo
delito. No mês passado, um ho
mem foi preso em flagranteapós
estuprar uma prostituta. Ela dor
mia em um quarto da casa onde

trabalhava, quando a acusado
arrombou a porta e a ameaçou
com um facão. "Nós precisamos
saber desses casos. Todos serão

apurados com toda a atenção",
diz a autoridade policial.

O Ministério
Público de se

intensifica este mês
a campanha contra a

violência doméstica.
Uma das iniciativas

é incentivar a
denúncia através
do "Ligue 180".

I' , I

MARCELE GOUCHE

JULGAMENTO Lúcio Lino Pereira Soares foi condenado a 17 anos de prisão

Violência

Casos mais

recentes
• Lúcio Lino Pereira Soa-
res foi condenado este mês

pelamorte da companheira
Andrea da Silva, 17 anos. Em
junho do ano passado, elea
matou e enterrou o seu corpo
no quintal de casa. O cadáver
foi localizado 11 dias depois.
• Thiago Camargo perma
nece preso em Curitibanos
desde 2010, após assassinar
a enteada, Sara Strelo Fialho,
16 anos. O crime ocorreu no
bairro Ilha da Figueira, em
Jaraguá. A garota se recusou

a lavar a louça, motivo que
fez Thiago desferir várias
facadas contra a vítima.

• Rosane Camilo deMedeí
ros, 29 anos, foi assassina
da pelo companheiro, em
outubro do ano passado, em
Massaranduba. Amauri Gal
cznisk aguarda julgamento
no presídio de Jaraguá. Ela foi
baleada com um tiro de es

pingarda na cabeça, enquan
to dormia ao lado da filha.

•AlexsandraSpíndola, 22 anos,
foi assassinadaem outubro de

.

2008, em Jaraguá. O ex-marido,
Paulo César Kleszcz, continua
detido no presídio de Jaraguá.
Avítima foimorta corri dois
tiros na cabeça, enquanto
seguiapara o trabalho.

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2012-FUMDEC. FUNDO
MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. TIPO:
MENOR PREÇO POR ITEM. COMUNICADO DE ALTERAÇÃO.
O Município de Jaraguá do Sul, através do Secretário de

Administração e doGestordo Fundo Municipal do Desenvolvimento
Econômico, torna público para conheciniento dos interessados
na licitação por Pregão Presencial acima, que está promovendo
alteração no item IV do Edital (Habilitação). O conteúdo integral
da alteração constará no Edital Versão II que estará disponível
a partir do dia 09/03/2012. Sendo assim, e por força do §
4° do art. 21 da Lei Federal n.? 8.666/93, esta Administração
Pública comunica aos interessados, que está prorrogando a

data para entrega, credenciamento e abertura dos Envelopes,
conforme segue: DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos
ENVELOPES: Até às 13:30 horas do dia 23 de março de 2012,
no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,
sita na Rua Walter Marquardt n? 1.111, bairro: Barra do Rio Molha.
O CREDENCIAMENTO e abertura .dos envelopes e disputa de

preços serão as 14:00 hs do mesmo dia, na sala de reuniões da
Gerência de Licitações e Contratos. Jaraguá do Sul (Se), 06 de

março de 2012.

IVO KONELL
Secretário de Administração

EDITAL
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esposa IRMA GIESE GAEDKE, CI n- 412.107-4 / /p'/ '1/\",
/. I /.f1','

SESP-SC CPF n- 494.946.359-49, do lar, brasilei- SITUAÇAo
lIifflfll/lifllflh

ros, casados pelo regime da Comunhão Universal

de Bens, anterior à vigência da lei n= 6.515/77, residentes e domicili

ados na Rua 802 - Alberto Utpadel, n° 1541, Bairro Barra do Rio Cerro

II, perímetro, urbano de Jaraguá do S,ul/SC, abaixo caracterizado, apro
vado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá 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 nv 12531-9, ART n= 4053089-3 o desmembra

mento é de caráter residencial, possui á área total de 8.815,60 m", sendo
constituído de 2 (duas) parcelas e remanescente. O prazo de impugnação
por terceiros é de 15 dias, contados da data da ultima publicação do pre
sente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que
subscreve 'este, no endereço da Serventia: Rua barão do Rio Branco, n=

414, sala 02, centro, Iaraguá do Sul/Se. JARAGUA DO SUL, 03 de Março
de 2012. A OFICIALA

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do

Sul/SC, torna público pelo presente edital, que
HANZ GAEDKE, CI n° 54.402-7 SESP-SC, CPF
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Um dia inteiro dedicado
às mulheres de Jaraguá.

,.,

PROGRAMAÇAO:
• Espaço da Beleza: serviços grátís de corte de
cabelo, escova, manicure e pedicure, maquiagem
e análise capilar.
• Aferição de pressão arterial, orientações de
saúde, informações à gestante e teste de glicemia.
• Oficina de artesanato e customização de roupas.

• Estúdio de fotografia.
• Oficina de arte com a artista Rosinha Imthurn.

• Apresentações musicais de chorinho e MPB.

• Ónibus Jaraguá Digital.
• Apresentação de Dança da 38 idade.

• Exposição do Clube de Mães.

• COMDIM
.....:

• Ar-condicionado
• Direção hidráulica
• Trio elétrico e alarme
'Pacote Irend
• limpador e desembaraçadof
do vIdro traseiro

Promoções válidas até 07/03/2012 para veiculos com pintura sólida. Frete incluso. Novo Go11.0 2011/2012, 4 portas. código 5U11C4, com preço promocional á vista a partir de R$27.990,00.
Novo Go11.0 Total Flex, 4 portas, ano modo 11/12, completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 33.990,00. VFox 1.0, ano modelo 11/12, 2 portas, básico. com preço promocional
á vista a partir de R$ 30.490,00. Fox 1.0, ano modelo 11/12, 4 portas, completo. com preço promocional à vista a partir de R$ 34.990,00. IOF e cadastro inclusos nos cálculos das prestações
e nos CETs. Primeira parcela para maio: confira condições na Caraguà Auto Elite. Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações não inclusas nos cálculos das

prestações e do CET. Garantia de 3 anos para a linha Volkswagen 2011/2011 e 2011 f2012, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos
de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). E: necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concession
ário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800 770 1926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935. Ouvldoria: 0800 701 2834.
www.vw.com.br.Veiculos em conformidade com o Proconve.

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeitotruO"fOOAS

C;ONa$IiiiKl'�
oevaOJiU)$
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TECNOLOGIA ALEMÃ
Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. www.autoelite.com.br BANCO VOLKSWAGEN 47 3274 6000,
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