
Filhos x Profissão e
uma vida de lutas
Dicas para conciliar a profissão e

a educação dos filhos e umamatéria
com o lutadorXitão, que deseja
mais títulos para Santa Catarina.

Morte

Homem pede carona
e atira em·motorista

Flash e Tre11a!
Dicas para se vestir
bem e outras cositas!

Elijane Jung
Universo TPM, página 9

Adir Antunes Fernandes, 45 anos, teria pego uma carona na Estrada Geral

Garibaldi e no caminho baleou e matou o funcionário público, Jorge Baader, 55 anos.

Sivaldo Stanger, 45 anos, também foi atingido. Ele está internado na UTI.

Página19

Mudanças no Código Florestal
,

�

A

Com parte das plantações de palmeiras e bananeiras cultivadas até nos mOITOS, que serão APPs, agricultura está ameaçada.p� 4 e 5

Tentativa de homicídio

Jovem será julgado hoje
Ionathan Ribeiro, 26 anos, é acusado de

esfaquearMiguel de Quadros, 36 anos, em
março do ano passado. Página 19

FutebolAmericano

Modalidade está dividida
Servidores públicos
Cargos e salários em debate
Sindicato aprovou plano apresentado
pelo Executivo, porém algumas mudanças·
ainda deverão ser feitas. Página 15

Decisão polêmica e arbitrária daAssociação
de FutebolAmericano do Brasil separa Iaraguá
Breakers e Corupá Buffalos. Página 18
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• DiretorAdnlln:istr'
,

. IurgenIoachím
Ioestíng;

" • Diretor de
.

I

Capacitação: ÉIson
Quil Cardozo;

Rogério Soares
'Coelho;'

• Diretora de Feiras de

Negócios: Irléia Reiter
Marotte;

• Diretor de Eventos:
Leandro Schinoechel

. Gonçaves;
• Diretor deMarketing
e Comunicação: Julio
César da Silva;

• Diretor da Indústria e

Tecnologia: Marciano
Aparecídn Alves;

• Diretor de Comércio
e Serviços: Ademir
Izidoro;

•Diretor Iurídíco:
Ricardo Luiz Mayer;

• Diretor de Núcleos;
Leandro Bauer,

• Diretor Social:
. Newton Gilberto

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Grupo de Câmara da Scar
Qgrupo de 32 músicos e nove acom

panhantes da orquestra, formada

principalmente por jovens da região, está
evoluindo cada vez mais e recentemente

teve a oportunidade de realizar uma turnê

pela Alemanha e Holanda quando, além
de realizar algumas apresentações, teve a

oportunidade de interagir com orquestras
famosas e assistir concertos.

Em recente. míni - turnê na região, ·0

grupo se apresentou no Carlos Gomes,

em Blumenau, e foi demoradamente

aplaudido de pé pela platéia, que ficou
vivamente impressionada com a qualida
de da apresentação ..

São frutos de uma longa história de lu
tas mas também de forte apoio de empre
sários sensíveis à causa da cultura.

Um exemplo foi a iniciativa da Proma,
que comemorou seus 20 anos de existên
cia tendo como ponto alto a apresentação
do grupo da SCAR.

FOTOS DMJLGAÇÃO

Novo restaurante
A Zanotti S.A. acaba de entregar aos seus colaboradores as modernas instalações de sua

praça de alimentação em Jaraguá do Sul. A mesma está estrategicamente localizada em
posição central em relação à área fabril, junto ao lago que pode ser apreciado através
das janelas panorâmicas enquanto se degusta uma refeição flexível, pois é possível optar
pelo cardápio normal, o alternativo e o light. Esta última opção destina-se a pessoas que
buscam uma alimentação mais leve e saudável ou com recomendação médica e podem
montar o seu próprio cardápio dentre os pratos oferecidos.

Unicred
Com unidade estabelecida na cidade, esta entidade que tem atuação nacional,
utilizou o espaço empresarial Acijs/Apevi para apresentar sua ampla gama de

produtos e informar sobre a assembleia que definirá a distribuição de sobras
(lucros) do ano, no montante de R$ 6,8 milhões para seus 8.200 cooperados.

Farmácia
do Sesi
A farmácia do Sesi -

instalada no novo prédio
na ruaWalter Marquardt,
está atendendo em horários
bem convenientes, pois de
segunda a sexta atende das
8h às 21h, sem fechar para
o almoço. Aos sábados o
atendimento ocorre das 8h
às 13h. Mais um importante
benefício para o industriário.

,Rio Brasil
Esperado para esta semana o

anúncio da criação desta nova
empresa que já é apresentada
como o superlaboratório
farmacêutico brasileiro.
Contanto com o apoio financeiro
do BNDESPar, será uma joint
venture constituída pelos
laboratório Axe, EMS, União
Química e Hypermarcas, voltada
para o desenvolvimento de
medicamentos biológicos.
O investimento de R$ 400
milhões será bancado metade

pelo BNDES e a outra metade

pelas empresas envolvidas. Os
laboratórios serão construídos
do zero. Santa Catarina está na

disputa para ser sede.

Petróleo
. o sobe e desce nos

preços do 'petróleo
à mercê das crises

mundiais, levanta a

discussão em torno

do fato de que grande
parte dos países que
foram abençoados

.
com grandes reservas
de petróleo têm
economias totalmente

fragilizadas. Num
cenário futuro, em
que o Brasil poderá
obter grande parte -

de seus recursos

das exportações de
petróleo, qual será o

uso que daremos a

estes recursos?

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÁO N° 04638
1 ° 59.388 250.000,00
2° 01.087 23.000,00
3° 72.652 13.000,00
4° 37.575 11.800,00
5° 84.658 10.765,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1225
01 - 07 - 10 - 17 - 20
21 - 26 - 51 - 56 - 58
67 - 69 - 70 - 72 - 74
75 - 76 - 77 - 87 - 90

MEGASENA
SORTEIO N° 1369
05 - 16 - 24 - 32 - 38 - 46

QUINA
SORTEIO N° 2841
14 - 39 - 47 - 56 - 68

1,gq:"JIII"1/1DI'1IIirJ1fJ1IiIJlm, QOH;I/Uf/�]I/l. jlg:';IIRlffi

Pelo segundo ano consecutivo, os funcionários daAcrílicos Santa Clara
podem comemorar aindamais o fato de serem colaboradores da empresa.
É que, assim como ocorre,u em 2011, a fábrica jaraguaense está fazendo a

distribuição dos lucros. Dessa vez, cada um dos mais de 120 empregados
receberam um pagamento extra equivalente a 1,17 salários. A Santa Clara
atua no mercado de acrílicos e tem como clientes empresas do porte
daVivo, TIM, Claro, Schincariol, Banco do Brasil e Petrobras. SELIC

.....�.º.!.5% 1.�}!\_��r.�º:?º12
!.�.. .g?º.�ºO(o. �.:.��9.º:.�g �.� .

�.�:IJ... .C:. �.' 1..���.��... . ��ç9.:.�º 12 .

.J:I.��.�.I.'.� ·1/�:}.??��(o �:MAR.90.2O'�.2

.I.'.�.���ç�......... . g??��g ?:���.9..º:.�g.��..... .

COMMODITIES

!E.:'K:mll
F\mcionários
da Santa Clara

juntamente
com a direção
durante a
cerimônia

'

quemarcou a

distribuição
dos lucros

ÍNDICE PERÍODO

PETRÓLEO - BRENT '�12,04%
OURO .JjJj. -0,02%

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DOLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7605 1,7620. -0,14%

:p.º:�:�ª t.Q}=Ü$M:9· (ffi.·�"ª·�i.:
..

:::
..

J:'��ºº : : .. ·�.'�·36o.::.··::::. :��j.!.Ú��·
.�.p..ªº . .(�.� .. ��)....... .. . . .. ?!.?��.�. . ?!.??7..?......... :1�:. .. º!??.�o
LIBRA.(EMR$) 2,7841 2,7872 'IUIIO,17%

. ( "
.

US$ 129,870
US$ 1701,180
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Álcool liberado na Copa do Mundo
Essas 1l1qdifieaçõe� estão,ISR.lljtídas na.Leí Geral da

,

Copa, que inclui outras mu�ahças.
'

.
O problema nisso tudo é a credibilidade da Flfa

diante da situação em que outros países ficaram
após a realização da Copa do Mundo. Como por
exemplo, a África do Sul, que precisou construir
vários' estádios novos, gas ndo verdadeiras fortu
Das, tLfdó ;pana ateDj�er!

" "

, cias da Bifél:; H�je,
a maioria dos estádios est a andonada por.falta
de uso e podem até ser demolidos. Olhando isso, a
pergunta é: até que ponto vale seguir as exigências
da Fifa? O que o Brasil ganha com isso?

A intenção da entidade é que uma única
marca de cerveja possa comercializar
o produto dentro e nos arred9res dos

�stádios� eootrariand:o a legislação.
I

, ._,

I'

.s
'

iada no Brasil. A int�nçâo' da entidade é que
uma única marca de cerveja possa comercializar o
produto dentro e nos arredores dos estádios. Isso
tudo contrariando a legislação vigente no Brasil.

,li Báalg�n� anos a legislc\Çiq:e�Hd�ti��brasHeir"
, passou a p.toibir o consumo de' bebidas alcoólica
em estádios de' futebol do país inteiro. A medida
visa diminuir a forte violência que acontece an

tes e depois dos jogos, principalmente de grandes
clubes de Rio de Janeiro e São Paulo, onde várias
mortes fora rovooadas em,

.

rude de conflitos.
" -Ialvez es iga;s hã,Q teh,b 'tilio ayeru,OO "

I.

"

'

',,_,•. ,',1, "

,

álcool, mas'aproibição é umameõiôa aceitada. " I

'

No entanto, a Fifa, órgão máximo do futebol
mundial, pretende liberar o consumo de bebida
salcoólica nos jogos da Copa do Mundo de 2014,

Char

AQUlTÁ A
I=\TA CREl'E PARA
AS e�EtJf>A.S!

(

Do leitor

Comunidade terapêutica
Fiquei espantado, para não

dizer indignado, com a ma

téria que noticiou a revolta dos
moradores do Caixa D'Água
com a instalação do Centro Te

rapêutico Campos de Cruz, diri
gida pela Sra. Ianice Breithaupt.
Gostaria de fazer algumas colo
cações:

1 - A dependência química é
uma doença que atinge milha -

.

res de famílias;
2 - Os governos das três esfe

ras pouco ou quase nada fazem;
3 - O dependente não é um

marginal, tem passado, presen
te e quer um futuro como qual
quer ser humano.

Provavelmente aquele de

pendente que não tiver apoio
dessas casas e principalmen
te da família ficará na rua, al

guns migrarão para a margi
nalidade de pequeno, médio
ou grande vulto. Aí sim, eles
se tornarão um problema real

para a sociedade.
O Papa Bento XVI está empe

nhado para que a Igreja Católi
ca construa dezenas de centros

iguais ao de Guaratinguetá, in
terior de São Paulo. As evangéli
cas todas estão empenhadas no
mesmo objetivo.

Se os senhores e senhoras
moradores da Caixa D'Água
não têm nenhum familiar de

pendente, agradeçam a Deus,
mas não esqueçam que um dia

poderão ter. E não se preocu
pem com a desvalorização. da
propriedade, preocupem-se
em guardar tesouros no céu.
Um bom começo é vivenciar o
amor ao próximo, a caridade, a
compreensão, a doação. Qual
quer forma de discriminação é

repugnante.
Sei o que é ser dependente,

sei o que é ser discriminado. Sei
da luta que travo todos os dias

para me livrar definitivamen
te desse cárcere que já me fez

perder loja, carro e o principal,
minha família. E não desejo
isso para ninguém.

Jairo Romão, facilitador de

qualificação profissional

Com,llal'tilhe a s;ua. opinião. "f!.!sq�re·�ra'."II0S!
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@oeorreiodopovo.eom.br

Uma casa na praia...
Oassunto vem e vai, é inesgotável. Enquanto

houver um ser humano vivo sobre aTerra va
mos discutir esse assunto. E nada, coisa nenhuma,
vai resolver o problema. Ser infeliz é uma conse

qüência de ser humano... Os budistas dizem isso, a
dor é nossa parceira de cama e mesa. E o pai dessa
infelicidade se chama desejo ...

Sim, eu sei, a conversa está no escuro, deixe
me acender a luz. É o seguinte: acabei de ver um
anúncio num jornal, um anúncio de casas na

praia. E antes de ir adiante, sei bem que o pa
pel da propaganda é vender, e vendas são feitas
em cima de mobilizações da vontade alheia, do
comprador potencial.

Nesse tal anúncio, lê-se o seguinte: - "Lugar
para ser feliz". Volto a dizer, a propaganda está
no papel dela, vender. Só que não existe o tal

lugar onde se possa ser feliz. Felicidade é uma
vivência muito pessoal e independe de tem
po e lugar. Costumamos, é regra geral, jogar
a nossa felicidade para lá e então, isto é, em
outro lugar e em outro momento. Quando che

gamos a esse outro lugar deparamo-nos com

o vazio, a felicidade já tinha se mudado e não
deixou endereço.

Quando jogamos nossa felicidade pata o fu
turo e esse futuro chega, não somosmais os mes
mos. E continuamos, ao infinito da vida, a jogar
a felicidade para novas situações e momentos.

Costumo dizer em minhas palestras que ou so

mos felizes aqui e agora ou não somos felizes. É
impossível viver lá e então quando estamos aqui
e agora. Impossível.

As pessoas, se não têm consciência disso, in
tuem. Os sábios pensadores da 'Condição huma
na sabem que o melhor lugar para ter sucesso e

viver feliz é aqui, e agora. Ou isso ou projeções
continuadas a espera por um novo tempo e um

novo lugar. E assim, infelicidade garantida. Ah,
se de fato houvesse uma praia, uma casa na

praia com felicidade garantida, ahxse ...

Discordo
Li na revistaVocê S.A. que "nos EstadosUni

dos, 87% da força de trabalho não está nada sa
tisfeita com seu ganha-pão. O motivo de tanta

frustração' é, principalmente, a falta de auto

nomia e reconhecimento ... " Discordo. O mo

tivo principal vem de as pessoas não gostarem
do que fazem. Quando se gosta do trabalho,
suporta-se com mais leveza as dificuldades e

os bicos dos chefes. A moçada, lá como aqui,
só trabalha pelo salário, e aí, ganhem o que ga
nharem' serão sempre mal pagos. Tontos.

Paspalho
Um paspalho está reclamando numa seção

de cartas do leitor num caderno de empregos
de um jornal que o chefe não lhe larga do pé,
vive controlando seus horários. Baita paspalho.
Chegue no horário e cumpra com seus deveres

-que o chefe lhe deixará em paz, resmungão!

Falta dizer
Volto ao assunto, se você, garota, mulher,

não tiver estudo, bom estudo, não for qualifi
cada para um trabalho e, por isso, financeira
mente independe, nem de longe pense em ca

sar. Você vai virar empregadinha dele. Mulher,
mulher, é independente, foi -se o tempo das es
cravas de casa e cozinha e de remendar meias
furadas do marido...

'

Diretor: Nelson Luiz Pereira • nelson@ocorreiodopovo.com.br • Gestor de Redação: Márcio Schalinski 'Edição: Daiana Constantino e
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CORUPA
• População: 13.,853
• População Rural: 3" 183
• Hectares de propriedade rural: 19®23'1
• APPs e reserva legal: 2 ..273

*

• Pastagens: 1 Ih 151*

• Lavoura Permanente: ? iIl915 *

35/m7 *• Lavoura Temporária:
• Forrageiras de Corte: 141

*

• Área inaproveitável: 307
*

• Florestas forà de APPs: 3 ®218 *

*
em hectares. 11,8%

APPs e reserva legal

• Florestas fora deAPPs

MASSARANDUBA
• População: 14.674
• População Rural: 7 fi068
• Hectares de propriedade rural: 18.974
• APPs e reserva legal: 2.078*
• Pastagens: 1.352*
• Lavoura Permanente: 3.028*
• LavouraTemporária: 5.293

*

• Forrageiras de Corte: 121
*

• Área inaproveitável: 756
*

• Florestas foradeAPPs: 3.962 *

* em hectares.

iII APPs e reserva legal

• Florestas fora deAPPs

Fonte: Censo nacional2010/Censo

Agropecuário 2006 - IBGE)

Daqui para frente, qualquer coisa
além da imagem que já�xiste terá

que respeitar o código..
Fabian.o Spézia, secretário

de Planejamento
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Ep i Ilota irregularidade
O engenheiro agrônomo e inspetor

do Epagri (Empresa de Pesquisa Agro
pecuária e Extensão Rural de Santa Ca

tarina), George Livramento, avalia que
o impacto da aplicação do código pode
ser ainda maior: até 70% das proprieda
des rurais de Corupá estariam invadindo
áreas destinadas a preservação. "Amaio
ria dos terrenos está sendo usado para
cultivo perto demais dos rios ou rias en
costas dosmorros", explica,

Outra questão preocupante, segundo
o engenheiro, é a isenção da reserva legal
para propriedades de pequeno porte. "Os
agricultores familiares estariam dispen
sados da averbação, mas o ideal seria que
a reserva legal pudesse incluir as Áreas de
Preservação Permanente. Desta maneira,
temos a reserva sem que o pequeno agri
cultor fique sem terreno", afirma.

Elé destaca ainda que nem todas as

pequenas propriedades devem ser en

quadradas como agricultura familiar.
Isso porque, muitos pequenos produto
res têm fontes de renda fora da produção
rural, como familiares trabalhando fora,
ou emmicro empresas.

O impacto maior, diz Livramento, deve
ser para a bananicultura, o principal pro
duto agrícola do município: se aplicado o

código atual, em tomo de 65% dos bana
nais teriam de ser abaridonados.

Mesmo com o novo código, ainda se

riam perdidas 15% das terras. "Por isso tem

que ser muito bem estudado como serão
definidas as APPs para não deixar os agri
cultores sem produção", comenta, lem- ,

brando que a regularização das áreas já
consolidadas é extremamente importante
para a região. A reportagem tentou conta

tar a Asbanco (Associação dos Bananicul
tores deCorupá),mas não obteve resposta.

Amaioria dos terrenos está
sendo usado para cultivo

perto demais dos rios ou nas
encostas dos morros.·

George Livramento

Sindicato questiona preser�ação
Enquanto emoutrosmunicípios os sin

dicatos ruralistas defendem a importâncía
da preservação, mas criticam as consequ-·
ências para os agricultores, o presidente
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de

Massaranduba, Lúcio Stolf, é mais áspero.
Na sua leitura, mesmo com o novo código,
o impacto será excessivo.

'�s palmeiras e as bananeiras, em

especial, vão se perder, já que o cultivo
é nos morros, que serão APP", critica,
antes de questionar a relevância da pre
servação. "Aqui em Santa Catarina já te

mos 51% de mata preservada, precisa de
mais?", pergunta. Dos 14.674 habitantes
de Massaranduba, 7.068 (48,16%) vivem
na região rural.

De acordo com o secretário daAgricul
tura, Fábio Baldussi, se não forem regula
rizadas, as APPs devem prejudicar amaio
ria dos agricultores de Massaranduba, "Se

manter a lei dos 30 metros nos leitos dos
rios, Massaranduba vai ter um prejuízo
descomunal, por que tem várias proprie
dades com dois, três rios dentro", comenta,
lembrando que mesmo com 15 metros as

perdas devem ser consideráveis.
De acordo com Baldussi, 90% dos

terrenos do município se enquadrariam
para a isenção da reserva legal. ,"O grande
problema se não houver a isenção é que a

maioria das escrituras foram repassadas
desde o bisavô, medidas com corda, e tem
muitos erros", afirma.

Mas para Stolf, independente da isen -

.

ção, muitas propriedades devem ser in
viabilizadas. "Com o número de córregos
que tem na região, muitas propriedades
serão inviabilizadas pelo afastamento",
alega. O sindicato aguarda a aprovação
do código ,para definir como irá lidar
com as restrições.

_, .

_, .II'

-

Area urbana esta eongelada, diz llder
O secretário de Planejamento de Mas

saranduba, Fabiano Spézia, explica que o

município já está preparado para aplicar o
código na área urbana. "Nós já tomamos a
decisão de seguir o código em toda a área

urbana, e agora estamos resolvendo as si

tuações que já estavam irregulares", conta.
O poder público determinou no ano

passado o congelamento da imagem
atual, e estámapeando o território urba
no com a: ajuda do Estado. "Daqui para
frente, qualquer coisa além da imagem
que já existe terá que respeitar o código",
afirma. O que já está dentro das .APPs

.

será analisado caso a caso, para analisar
se há a possibilidade de compensação.
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Ienário
Daiana Constantino

.

2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

"Deputados, deixem
.

a Chica em paz!"
Um projeto de lei de autoria do de

putado estadual Carlos Chiodini
(PMDB) não está tendo boa repercussão
por parte dos eleitores. Na rede social
Facebook do parlamentar, internautas
criticam a proposta que denomina a Ro
dovia Se-3Dl, trecho de entroncamento
da BR-lDl, em Pirabeiraba, município
de Joinville, deVereadorArno Krelling.

Mas acontece que a rodovia já foi
batizada de Serra Dona Francisca e a

população local e vizinha da cidade de

Sobre alian9BS
Na seguada-féíra, dia 12,·
os parceiros,PC do B, PT
,e EHS tem'�omprmnisso
marcado com o PR, dQ,exw '

prefeito Moacir Berteldí,
Na pauta, negociações '.

para formar âlianças,

Campo Alegre quer que o nome per
maneça. Na rede, os internautas não
desmerecem a importância que Arno

Krelling teve como homem público
para a região no passado, porém, eles
questionam o deputado: "e a história de
Dona Francisca, você já leu?".

Outra causa de indignação é que o ho

menageado Arno Krelling seria pai de um
dos funcionários do gabinete de Chiodini
e que a proposta teria a finalidade princi
pal de agradar seu correligionário.

Pré-candidato
Longe do comando
da sigla, Jean Carla
Leutprecht quer
reforçar a atuação
enquanto coordenador

macrorregional do PC
do B, trabalhando as

eleições municipais em
toda região Norte, além
de focar nos preparativos
para sua possível
candidatura a prefeito.

.

Servi90S
Esta semana, o prefeito
de Schroeder, Felipe'

'

,

Voigt, assinou duas
prdens de-serviço
para a pavimentação
de parte das ruas
Marechal Castelo '.

IML

Reforçando o pedido
feito pela Câmara de
Vereadores de Iaraguá
do Sul, o deputado
estadual Dirceu
Dresch apresentou
uma indicação com a

reivindicação de mais
efetivos para o IML

(Instituto Médico Legal)
de Jaraguá do Sul ao

governo do Estado.

Aborto
Aministra Eleonora Menicucci afirmou ontem que
a sociedade brasileira ainda não está preparada
para discutir o aborto. "Como ministra trataremos'
essa questão como saúde pública, com ações
que reduzam amorte materna em conseqüência
de abortos inseguros. Precisamos de maior
aprofundamento da discussão e não ideologizar".

DIVULGAçÃO

V�tórias para
as mulheres
Ontem, na Rádio Estadão, a
ministra de Políticas para as

,

Mulheres Eleonora Menicucci
elencou as principais
vitórias das mulheres nos
últimos tempos. Entre as

conquistas recentes, foram
citadas: aprovação da
constitucionalidade da Lei
Maria da Penha pelo Supremo
Tribunal Federal, aceitando
qualquer pessoa denunciar
a agressão contramulher;
políticas voltadas para as

trabalhadoras rurais, como a

titularidade das terras; projeto,
votado nesta semana pela
Comissão dos Direitos Humanos
do Senado, que prevê multa às

empresas que discriminarem
as mulheres, pagando salários
inferiores dos homens.

"
_.

Não podemos misturar o fato
de lrineu ser vice-prefeito, a .

situação do PSDB é outra.

Presidente do PSDB de Jaraguá,
Isaura Silveira, sobre o convite de

reaproxima.Ção de hineu Pasold feito

pela prefeita Cecília Konell.

PC do B tem novo presidente
Cláudio Tubbs assumiu a presidência do PCB de Jaraguá no lugar
do vereador Jean Carla Leutprecht. A transferência do cargo
ocorreu em reunião da executivamunicipal, na quarta-feira.

No comando
Desde segunda-feira, dia 5, o mandatário de

Schroeder, FelipeVoigt, comanda os trabalhos
no governo. O pepista, que passou por

cirurgia na última semana, preferiu antecipar
sua volta. "Em último ano de mandato
corremos contra o tempo para licitar os
serviços e cumprir a agenda", declarou.

Título de eleitor
Para votar nas eleições municipais de outubro, o eleitor deve
ficar atento ao prazo para regularizar sua situação junto à Justiça
Eleitoral, que vencerá no dia 9 de maio. A inscrição de nova eleitora
e a transferência do título também será somente permitida até essa

data para aqueles que queiram votar no pleito deste ano.
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Coral Marisol apresenta·
série de ConcertosDidáticos
o Coral Marisol está rea

lizando' com muito sucesso,
uma série de Concertos Didá
ticos em escolas da Rede Esta
dual de ensino, levando para
os alunos do ensino médio
um repertório de importantes
compositores brasileiros como

Ary Barroso, HeitorVilla Lobos,
Luis Gonzagà, Vinicius de Mo
raes e B.Powell, Dominguinhos
e Pixinguinha, entre outros.

Resultado do projeto da turnê
artística pela Europa que o Co
ral realizou em outubro e no

vembro de 2011, durante estes

concertos os jovens são levados
a conhecer sobre o funciona
mento do Canto Coral e a ouvir

a beleza da música brasileira
como "Aquarela do Brasil, Cari
nhoso' Berimbau etc.

O Coral Marisol é formado

por 37 cantores. Desde sua fun

dação é regido pela maestrina
Liara Roseli Krobot. Conta ain-

. da com o acompanhamento
instrumental da pianista An
drea largas e do acordeonista
Rafael Petry. Hoje, às 19h30, a

Escola Roland Harold Dorn

busch, no bairro Barra do Rio

Molha, recebe os músicos. Os
concertos já passaram pelas es

colas Julius Karsten, Professor
Giardini Luiz Lenzi, Heleodoro
Borges, Abdon Baptista e Elza
Granzotto Ferraz.

CANTO A Escola Elza Granzotto Ferraz, no bairro
Santa Luzia, recebeu o Coral em fevereiro

mÚSICA No início de março, a Escola Heleodoro

Borges, na Vila Lalau, prestigiou a apresentação

CATTONIIDNULGAÇÃO BURN

,

Jaraguaense

Bp.rn agita a
nOite com rock
Banda que já dividiu palco com grupos de destaque

no cenário nacional toca hoje no London Pub

oje a noite é
de

.

rock no

London Pub.
A banda Burn
abre a tur

nê 2012 com

show para os amantes do Rock
and Roll e promete não deixar

ninguém parado.
.

Formada em julho de 2008
em Jaraguá do Sul, a banda
nasceu sem grandes preten
sões artísticas. Seus' idealiza
dores, amantes do bom e velho
rock and roll, se reuniram com

o objetivo de tocar na festa de
30 anos de casamento de um

dós integrantes do grupo.
Com um repertório muni

do de clássicos como Black
Sabbath, Iron Maiden, Deep
Purple e Metallica, Creedence,

Pink Floyd, Ramones, entre ou
tros, o grupo formado na época
por Marcos (bateria e voz), Val
demir e Gaspa (guitarras e ba

cking vocal), e Guilherme (bai
xo), acabou influenciando não
só o público do evento, como
também o cenário musical ja
raguaense.

Dois anos depois da for

mação original a banda sofreu

alterações. Com a gravação de
um DVD, a agenda cada vez
mais cheia e convites para to

car em casas noturnas como

London Pub e o Espaço do Oca,
a Burn teve que conciliar os in
teresses pessoais e artísticos de
seus integrantes, culminando
assim numagrande reestrutu

ração. Gaspa trocou a guitarra
base pelo baixo. Falcão, ex-

.

guitarrista da banda Caxa 2, fa
moso pela pegada forte, entrou
para. dividir os grandes solos
com Valdemir, incluindo due
tos e riffis alucinantes.

A banda ganhou peso, pro
fissionalismo e reconhecimen
to do público. Recentemente
dividiu palco com bandas de

destaque no cenário
.

nacio
nal como Matanza, Cachorro
Grande e até mesmo Sepultu
ra; ícone do metal brasileiro
no exterior.

Se você é fã do bom e velho .

rock, não deixe de conhecer
a Burn. Valorizem. os artistas
locais! Ingressos. antecipados
com os integrantes da banda
reservas de mesa através do
telefone 3055-0065 ou no site

www.londonjaragua.com.br.
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Previsão do 'Iempo
Canoinhas
T.
10° 29°

São Miguel
do Oeste

T •
22° 34° Joaçaba

T •
140 31 °Chapecó

T �
21 ° 32°

Chuvas
isoladas
No litoral Sul,mais nuvens
e chance de chuva isolada
no início do dia e a partir da
tarde. Nas demais regiões, sol
com aumento de nuvens no
decorrer da tarde � chance
de pancadas de chuva no
Meio'Oeste, Planalto Sul e
AltoVale do Itajaí. NaGrande
Florianópolis, litoralNorte
e Planalto Norte, chance de
chuva isolada à noite, devido
ao deslocamento de uma frente
fria. Temperatura elevada.

Ensolarado Instável
.

Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Oeste 5km/h Vento favorável

• 12h Vento favorável Sudeste 3km/h em um horário.

0010• 15h Vento não favorável Leste 8km/h !(
de possibilidade

• 18h Vento não favorável Leste 11 km/h de chuva.

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Humor

Susto da cegonha
Três cegonhas estão voando e uma pergunta à outra:
- Para onde você está indo?
- Vou à casa de um casal que há 10 anos esta tentando ter um filho. E você?
- Eu vou à casa de umamulher que só tem garotas e agora estou levo um garoto.
- E você? - perguntam as duas para a terceira cegonha:
- Eu vou passar num convento. Eu nunca levo nada, mas dou cada susto nelas!

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.

JoinVille
T •
16° 33°

Jaraguá do Sul
T.

;fi � 14° 32°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Previna-se!

/

Rio do Sul
T •
14° 29°

Blumenau
T •
15° 320

AMANHÃ
MíN: 15°C
MÁX: 32°C

DOMINGO

MíN: 16°C
MÁX: 33°C

Não /
esqueça
de tomar

, ,agua .

SEGUNDA
MíN: 17°C
MÁX: 33°C

Florianópolis
T •
21° 32°

�

Laguna
T •
18°25°

-

Criciúma
T •
17028° CHEIA 8/3

.' MINGUANTE 15/3

NOVA 22/3

São Francisco do Sul
• Preamar
• 4h43: 1,8m
• 16h45: 1,7m
• Baixamar
• 8h51: O,lm
• 20h54: O,2m

Itajai
• Preamar
• 3h06: 1,2m
• 15h02: 1,2m
• Baixamar
• 9h42: O,3m
• 22h38: O,2m

Florianópolis
• Preamar
• 3h19: 1,2m
• 15h13: 1,3m
• Baixamar
• 8h32: O,3m
• 22h56: O,2m

Imbltuba
• Preamar
• 2h56: O,6m
• 14h15: O,7m
• Baixamar
• 9h23:0,2m
• 22h: Om

CRESCENTE 30/3

Tábua
das marés

,

1p1'OtSS,(Jt te[ln�)() � A Re,c'rero,tlvQ, Q prfm(.�ro r@<v�stc; d� pçtC\j'ros cnrZCÓf..1S do i)f'OSU
:

Palavras Cruzadas

HOR.IZONTAIS
1. Contado, descrito 1
2. Reconfirmado no cargo por votação
3. Período que se segue ao nascimento

.. 2
4. O artista Victor, pioneiro no desenvolvimento da

arte abstrata na Grã-Bretanha na década de 1940 3
e 1950-

5. O nome do ex-pugilista Jofre / O símbolo químico 4

do césio
6. índios que dominaram a América Central e parte 5

do México e atingiram alto grau de civilização ria
6época pré-colombiana / Código de Endereça-

menta Postal
7

7. Envolto em mexericos
8. Abreviatura de santo / (8iol.) Veículo de fransmls- 8

são
9. Sigla do estado de Tobias Barreto / Antiga capital 9

do Japão, conhecida como "Cidade da Paz"
10. Entrar no exercício de iO

11. Matéria orgânica encontrada nas unhas, no ca-

belo, epiderme e esmalte dentário 11

12. (Geom.) Polígono de nove lados
1213. Ave da espécie da cegonha; também chamada

socó-do-bico-Iargo. 13

VERTICAIS
1. Ponto de que se parte para armar um raciocínio
2. É fixado à tabela do basquete / Semelhante às ce-

nas horrorosas passadas no inferno de "A Divina
Comédia"

3. Estima ou consideração por alguém ou algo / Rio
navegável da França, banha Paris

4. Observar ou consertar / Restituir a saúde
I 5. As duas metades de um tabuleiro de xadrez, cor-

respondente a quatro colunas verticais / O meio
do ... fusível / A Patalógika é a personagem de
Walt Disney que tenta roubar a moeda número 1
do Tio Patinhas

6. Camada profunda da pele / Aquele que gera
7. Cinco mais três./ A santa padroeira dos estudan-

tes e filósofos
8. Aquele que apóia uma equipe esportiva / As letras

entre o M e o O
9. (Fig.) Incitamento, estímulo.

i 234 5 6 T 8 9

II II
II

II
II

II II
II

II
II

II

- -

'epruod
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.
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.
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TODOS OS MESES NAS BANCAS
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Dica Amaleras
Para quem ainda não participou dos sorteios do blog amaleras.blogspot,
com, tem cada vez mais oportunidades de participar. Novos sorteios estão
acontecendo diretão no blog das meninas. Tem prêmios da Cecconello
calçados, daAnimadinhos Boutique Sensual, Ana Ka, da B Side e da Stellita

Bijoux. Além desses, ainda estão rolando outros sorteios, que já estão

no ar há alguns dias. É só conferir no site, participar e cruzar os
dedinhos ... Passa lá!

Conselheiro
amoroso
P: Tenho um super amigo e tenho medo de confundir
os sinais dele com interesse. Como saber se ele quer
apenas minha amizade ou algo a mais?
R: Para os homens é um tanto complicado separar
amizade. Mas pelo que eu vejo aqui, quem está confusa
é você, não é? Se apaixonar por um amigo émuito legal,
conheço bons relacionamentos que começaram assim. O

que você pode fazer é criar situações sutis, "jogar uns verdes';
para ver se ele se define. Tente jogar um charminho, algo
como "estou carente'; mas cuide para não se tornar a amiga
oferecida e chata. Caso não tenha retorno, curta ele como

amigo e abra a cabeça para novas oportunidades.

"

E a treva
Calça legging caindo pelas pernas.
Definitivamente o tecido com lycra e afins já
escancara quea peça deve ser justinha. Nada de
legging agarrada, tipo embalada à vácuo. Não é
isso! Masmoldada ao corpo, com a cintura no

lugar, sem apertar ou esticar demais. Treva é
fazer a peça parecer ummodelinho boyfriend,
com o gancho espichado no meio das pernas,

, meio que inventandomoda. Dá não! Treva!

Decote tomara que caia. Dos decotes para o

verão, acho o mais fresquinho, além de ditar
o tom sensual ou gracioso, dependendo da

produção. Especialistas diriam que o modelo
é permitido às mulheres de ombros pequenos,
ou no tamanho dos quadris, e àquelas com
selos pequenos. Eu acho quemulheres com
biótipos diferentes podem arriscar, com bom
senso e uma opinião sincera. Bem flash!

Coisas da net

FOCANDO NOS OSJ'ETIV05

SASRINA. voeI PRECISA
O'EFfNIR E FOCAR NOS'
seus: OBJ'ETlVOSl

MAS DOUTORA" A'DLTINtA VEZ,
QUE FOQUEI NO MEU OBJETIVO
EL.E FI'COU TÃO ASSUSTADO
Que MS A\A.NOOU NUNCA

ItWS L,leAR!

Pergunta quem quer
Por gentileza, alguém dá uma luz para a dúvida da Iosíanet "Para a depilação à laser, técnica para a

qualmeumiúdo salário não dá, qual é o método mais eficiente e indicado para a limpeza do buço?"

,

1\
I,

i

!

I!
I
1

I

Responde quem sabe
P: Hámais de um ano que faço drenagem linfática
e não percebo diferença nas minhas medidas.
A técnica realmente funciona? (Danusa)
R: Danusa, a drenagem na verdade não tem a função de
reduzir medidas, ela é indicada para eliminar toxinas, reduzir
edemas, pré e pós-operatórios e ajudar na prevenção da
celulite. Em alguns casos, as pessoas apresentam redução por
terem a diminuição de edemas. Além das drenagens é muito

importante a prática de exercícios físicos e os cuidados com,

alimentação. Para redução de medidas existem tratamentos

específicos. Jaqueline Uber - Clinicorpo (3275-3240).
: •. � I I .

! .;
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Cortar cabelo virou brincadeira de crianla!

Fone 473022.1422

Mulheres
�tem foi comemorado o

Unia da Mulher. E eu esta

va pensando aqui com os meus

botões que aquela ideia de que
a mulher, ao menos a que vive
na cidade, tem menos oportuni
dade que o homem, parece coisa
superada. A mulher conseguiu
seu espaço na política, no mun
do das finanças e até em áreas

que antes eram uma espécie de
clube do bolinha - caso da cons

trução civil. Em Iaraguâ do Sul,
pelo menos, é coisa do passado.
Está na hora decomeçaraolhar
mais para á mulher rural. Ela
não é apenas vítima de violên
cia e preconceitos maiores, mas
também está à margem das

principais políticas públicas. -

DI, TRISUIDORA DE METAIS

Leitor do dia
o leitor fiel de hoje é o

grande amigo Moa.Rocha,
do grupo Desejo Constante,
que sempre lê esta coluna

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

www.ocorreiodopovo.com.br
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Sente-se bem

ISO 9001

Moa Gonçalves
MARCELE GOUCHE

MAURICIO HERMANN

AUTÓGRAFOS O jovem escritor Daniel

Ricardo Behnke, quarta-feira, em noite
de autógrafos do seu livro "Dois mundos
& outras crônicas", no Museu Weg

Ser humilde com
. ,

os supenores e

uma obrigação,
com os colegas
uma cortesia,

com os inferiores
uma nobreaa..

Benjamin
Franklin

LANÇAMENTO
Karin e Alcides Bertoldi,
Raul e Ivone Driessen,

Eliziana dos Reis e

Johny Janssen em
recente coquetel dos
20 anos da Proma

Café Colonial
A descolada Confeitaria
Bela Catarina, estreia neste
sábado, a partir das 16h, a
nova temporada de Café
Colonial. Para começar em

grande estilo, aminha amiga
Georgete, dona do pedaço,
traz o excelente músico
Enéas Raasch, com voz e

violão. Boa pedida!

Dica de compras
Pet Shop Glup, uma das
casas mais completas, na

Barra do Rio Cerro.

Perguntar
não ofende!
Aqui em Jaraguá do Sul ou lá
naChina se alguém chamaum
homem honesto de ladrão, ele,
o honesto, parte para porrada,

�

exige desculpas e, se necessário,
vai ao Fórum, que respeito é
bom e conserva a dentadura.

Pergunta é: por que alguns polí
ticos são chamados de ladrões,
corruptos, assaltantes do
Erário, e simplesmente olham
para o lado e fingem que não é
com eles?Vou arrumar briga!

• Sábado, no London Pub,
durante o dia todo, vai
acontecer um concorrido
Bazar Beneficente das

Amigas do Bem.

• Não ousem esquecê-
lo: o meu grande amigo
ViniciusWodzinsky, o
Vini, é o aniversariante
mais festejado de hoje'na
cidade. Mil vivas!

• ARevista NossaWeekend
deste final de semana

estampa na capa a

nutricionista Lidiane

Atala, daNutrilli, uma
das parceiras daminha 4°

Macarronada.

47 2107-3000
R. Hugo Braun, 44 - centro
www.kayroshotel.com.br

moagoncalves@netuno.com.br
MAURICIO HERMANN

DUPLA DINÂMICA OS sócios Leandro e Alex,
da Upper Floor, no meu niver, sábado

Afila andou
Um professor da ala "colorida",
depois de terminar um longo
relacionamento e desfilar
livre, leve solto, dizem estar

novamente apaixonado. O bafe
seria um descolado coiffeur da
cidade. Volto ao assunto.

Que furada!
Pelo sim pelo não o ex-jogador
Fabinho, do Corinthians,
da década de 90, foi preso
acusado de estupro de uma
menina de apenas cinco anos

de idade. Ele não nega o crime,
mas confidenciou aos policiais
que na época das categorias
de base do Timão sofreu vários

abusos, que deformaram o seu

comportamento sexual. Isso
vai rendermuita discussão,
certamente.

Desejo
Constante
Hoje à noite, na Upper Floor,
em Guaramirim, vai rolar
muito pagode com o grupos
Desejo Constante e um

delicioso sertanejo embalado
pela dupla Elton & Fernandes.
Elas free até 23h.

Green Beats
No próximo dia 31, após a 4°

,

Macarronada Beneficente do
Moa, vai rolar no Pavilhão de

Eventos, em Iaraguá do Sul,mais
uma edição da famosa festa
Green Beats, Adrianinho Iunkes,
promoter do grande evento,
contratoumais de dez atrações.
Entre elas, a DJ Sabrina Boing
Boing e os sertanejos Alex &
Willian. Vai perder?

Pensando bem ..

"Todo mundo quer saber qual o segredo do meu sorriso,
da minha força, da minha fé ... E querem saber de onde eu

tiro as palavras, de onde eu tiro tanto amor, onde achei a

receita para aceitar os problemas com felicidade. Então eu

respondo: Ele. Quando você pensa que Ele não escuta sua

voz, ele já leu seus pensamentos. Intimidade com Deus,
esse é o grande segredo. Um cristão não tem signo, ele tem a

marca da promessa, pois crê num Deus do impossível.". LP.

• Enfim está liberado
o consumo de bebida
alcoólica nos estádios,
mas só durante jogos da
Copa doMundo. E por
condição imposta pela
Fifa, bem entendido.

• O advogado ,

Thiago Markiewicz
está em carreira solo.
Sucesso, amigo!

• O meu abraço de
hoje, cheio de energias
positivas, vai para ri gente
boaMarli, da Corpo &
Pimenta. Oue, aliás, têm
na loja as roupas íntimas
mais calientes do babado.
Um arraso!Aquele abraço!

• Com essa, fui!

ZTEWP750

em 12x de R$ 10,90/mês

I

Aparelho parcelado em 12x, com juros de 2,92% a.a. Preço à vista: R$ 109,00.

Agenda J'de contatos .l
Com o Vivo Fixo, você fala de graça com qualquer Vivo Fixo local, tem tarifas reduzidas

nas ligações para celulares Vivo e também economiza quando liga do seu celular Vivo

para um Vivo Fixo. Tudo isso mantendo o seu número fixo. Aproveite.
Identificador I
de chamada:) Traga seu número fixo para aVivo e economize.

Envia e jirecebeSMS
..

j

Caixa postalJ
Número e .Jtarifa de fixo

Apartir
de

FIXO
para quem tem Vivo Pós.

Conexão como nenhuma outra.

Promoção válida até 31/03/2012. Parcelamento em 12x válido para pagamento com carrão de crédito (para Cielo, condicionado à parcela mínima de R$ 5,00). Preço d� R$ ?,90/�ês válido para o plano Viv� Fix9 60 quando contratado em

conjunto com um plano Vivo Pós, e a partir de R$ 19,90 para quem ainda não é cliente Vivo. Para participar desta proI,ll9çã�, é �e.cessário .a�quirir um do_s aparelhos VIVO FIXO vinculados a um do� planos VIVO FI?CO. A util ização aCI�!i dos
volumes de cada pacote de serviço escolhido implicará na cobrança de tarifa excedente ao plano contratado. Oferta sujeita a anátisedecrédito e permanencia m�mJ!la de 12 meses (conforme condições contratuais). Voce pode adquirir ate
2 aparelhos Vivo Fixo por CPF. Esta oferta não ê válida para aquisição de planos compartilhados ou troca de aparelhos durante a viqencia do contrato de perrnanencra. Consulte o regulamento e mais mformaçoes sobre a promoçao, planos,
terminais e área de disponibilidade do serviço em www.vivo.com.br/vivofixo.

umor!
Em uma escola do interior a professora pergunta aos alunos:
- Pedrinho, do que você tem mais medo no mundo?
- Da mula-sem-cabeça, fessora!
- Mas Pedrinho ... Amula-sem-cabeça não existe!
E você, Mariazinha? Do que temmais medo?
- Ai, fessora! - disse Mariazinha, aflita - Eu morro de medo do
Saci - pererê!
- Maríazinha ... O Saci-Pererê também não existe ...
Vocês não precisam ter medo dessas coisas, são apenas lendas. '

Joãozinho, fala para classe: do que você tem mais medo?
- Ai, tia ... Eu tenho medo do Mala Man!
- MalaMan? - pergunta a professora, abismada - Quem é esse tal
de Mala Man, menino?
- Olha, quem é eu não sei, mas todos os dias, antes de dormir,
minha mãe pede a Deus: "Não nos deixe cair em tentação, mas
livrai-nos do Mala Man!" (Sugestão Décio Stínghen.)

Seu telefone fixo de casa ou da empresa com toda a qualidade Vivo.
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Charles Zimmermann,
escritor

Crônica

Juliana, a ciclista
Na sexta-feira, dia 2, estava em aula quan

do, via celular, recebo umamensagem:
"A Juliana, que esteve pedalando com você
no período desse Carnaval foi atropelada em
São Paulo e faleceu". Aperto no coração. Não
a conhecia intimamente. Tivemos conver
sas em 2009 e dias atrás estivemos juntos
num evento de cicloturismo percorrendo as

redondezas deTimbó. Juliana tinha 33 anos,
trabalhava no Hospital Sírio-Libanes de São
Paulo e era uma das poucas pessoas que
trabalhava com células tronco, onde o Brasil
é referencia nomundo. Ela fazia um trabalho
único. Foi seu trabalho específico, o local
onde ela fOI atropelada (avenida Paulista) e
seu rótulo de vida: no trânsito, bicicleta para
ummundo melhor, que fez o país inteiro
saber de seu acidente. Era umamoça que
vivia intensivamente, cheia de planos, cheia
de vontades. Fazia da bicicleta seumeio
de transporte. Participava de encontros de
cicloturisnio não só desfrutando as belezas
naturais do Brasil, mas também carregando
a bandeira que a bicicleta é a saída para o
trânsito de cidades como a de Jaraguá do Sul.

Juliana por duas vezes seguidas foi fecha-

'Cinema
JARAGUÁ DO SUL

• Cine Breithaupt 1
• John Carter - Leg. - 14h, 16h30, 19h, 21 h30

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

• Cine Breithaupt 3
• Anjos da Noite 4 - Leg. - 17h20, 19h1 O, 21 h
• Cada um tem a gêmea que merece - Leq, � 13h4�,,1-5h30 "

"

da: primeiro por um ônibus, depois por um
carro. Se desiquilibrou, caiu e foi atropelada
por um outro ônibus que não tinha nada a
ver com a história.

o que diz o código de Trânsito Brasileiro
quanto aos ciclistas:

Art. 201. Deixar de guardar a distância
lateral de ummetro e cinquenta centímetros
ao passar ou ultrapassar bicicleta:

Infração - média;
Penalidade - multa.
Art. 192. Deixar de guardar distância de

segurança lateral e frontal entre o seu veículo
e os demais, bem como em relação ao bordo
da pista, considerando-se, nomomento, a
velocidade, as condições climáticas do local
da circulação e do veículo:

Infração - grave;
Penalidade - multa.
Art. 38. Antes de entrar à direita ou à

esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros,
o condutor deverá:

Parágrafo único. Durante amanobra
demudança de direção, o condutor deverá
ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos

Novelas
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO

Verbena pede que Miriam entregue o anel para Rodrigo quando ele voltar.
Melissa fica furiosa quando sua irmã afirma que não dará o anel da família de

Augusto para Fernando. Zé tenta se impor para Carmem mas não consegue.
Clara vê uma aura escura em volta de Fernando. Clara se anima ao ver um bú
falo na TV e conta que sonhou com Rodrigo montando omesmo animal. Beatriz

agradece Regina por ter cuidado de sua família. Tobias decide ir até o jornal em
Belém confirmar a história sobre Carlos.

"

nNA ESTAMPA - GLOBO
Loira confessa que foi Ferdinand quem a mandou seduzir Quinzé. Crô vê a

ligação de Ferdinand no celular de Tereza Cristina. Tereza Cristina" recebe muitos
dólares da casa de câmbio e os guarda em seu cofre. Juan Guilherme pede para
Chiara contar a verdade sobre sua doença para Fábio. Celina orienta Beatriz a

fazer a declaração que combinaram sobre o julgamento de Danielle. Vanessa
aconselha René a se mudar da casa de Tereza Cristina com seus filhos. Paulo
fica com ciúmes de Guaracy e confessa a Esther que ainda a ama. Baltazar estra
nha quando Crô o chama pelo nome.

AQUELE BEQO - GLOBO
Henrique ameaça se vingar de Vera e Ricardo por ter sido afastado da Pro

curadoria. Brites encontra Raíssa no quarto com Sebastião e expulsa a nora de
sua casa. Ricardo discute com Camila. Juliana alerta Raul que a polícia francesa
encontrou provas contra Estela e vai pedir a sua extradição. Raimundinha ame

aça denunciar Damiana no dia de seu casamento com Valéria. Deusa volta de
Paris e conversa com Diva sobre Grace Kelly. Claudia vai ao Sonho D'Aveiro e

observa Vicente. Camila descobre que Bernadete está grávida. Olga se deses

pera ao sabe que Estela terá que comparecer a um tribunal francês para depor.

WDASEMJOGO-RECORD
Sexta-feira - Valdisnei fica chocado. Margarida explica que sabia do plano

de Elton para prejudicar os outros integrantes do balão, mas não fazia ideia que
ele era um assassino. Juliana começa a pensar na morte de Elton e no desapa
recimento de Regina e Cleber. Ela liga os fatos, pensando em Lucas. Francisco
decide levar Patrícia e Miguel até a casa de Regina. Welligton e sua companheira
decidem roubar para obter mais dinheiro e comprar mais droga.

CORAÇÓESFERlDOS-SBT
Janaina conta a Amanda que Eduardo pediu que ela arrumasse tudo para

levá-Ia para serra. Eduardo chega e flagra Amanda e Janaina conversando. Edu
ardo confessa a Amanda que tem medo de perdê-Ia. Olavo afirma a Vitor que
Aline fez fofoca sobre o relacionamento entre Amanda e Rodrigo. Desconfiado,
Olavo diz ao filho que apoia o cancelamento do casamento dele e Aline. Amanda
diz a Eduardo que é uma pena ela ter se apaixonado por um homem que perdeu
a razão. Olavo afirma a Vitor que não coloca a mão no fogo por Aline.
* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Clique animal

veículos que transitem em sentido contrário

pelapista da via da qualvai sair, respeitadas as
normas de preferência de passagem.

Art. 170. Dirigir ameaçando os pedestres
que estejam atravessando a via pública, ou os

demais veículos:

Infração - gravíssima;
Penalidade - multa e suspensão do direi

to de dirigir;
Medida administrativa - retenção do

veículo e recolhimento do documento de

habilitação.
Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de

pista dupla, a circulação de bicicletas deverá

ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclo
faixa, ou acostamento, ou quando não for
possível a utilização destes, nos bordos-da
pista de rolamento, no mesmo sentido de
circulação regulamentado para a via, com
preferência sobre os veículos automotores.

Art. 220. Deixar de reduzir a velocidade
do veículo de forma compatível com a segu
rança do trânsito:

XIII - ao ultrapassar ciclista:
Infração - grave;
Penalidade - multa.

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

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
daAjapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

Esse cãozinho da foto é o

BeDji, está desverminado
e castrado, super alerta
emuito brincalhão. Ideal

pra quem tem espaço e

crianças, pois ele adora
uma brincadeira. Para
adotá-Io ligue: 9136-8784
com Monica

Banzé é um simpático cãozinho de
seis meses que aguarda um lar. O
animal foi recolhido das ftUlS pelo

setor de Zoonoses e já recebeu

tratamento veterinário completo.
Se" você está interessado em

adotá-Io, deve entrar em contato

com a Clínica Schweitzer
. pelo telefone 3275-3268

Aniversariantes
9/3
Adelcio J. Stein
Adernar Rolloff
Alan F. de Oliveira
Albertino Hoepers
Alessandra M. Giovanella
Andreia Santos
Annabell P. Weber

Anthony Phyllip Meier
Antonio Rambo
Caroline Pinter

Kelvin H. R. Vegini
Lia Santos Bentis
Loni Barg
Lorival Vtech
Lurdes Bahr
Maiara C. Martins
Maria E. Baittinger
Marlene Siewerdt
Nelson Erbach

Roberto L. Ruysam
Roselene W. Packer
Tatiaría P. de Souza

Tiago J. Cardoso
Ursulina Borchardt
Valdemiro da Silva
Valnei L. Foppa
Walter F. Sonnenhohl
Waltraud L. Limon
Zeni I. LazzarottoPaulo E. Hanssen

Rafaela Tais Jacobi

Horóscopo

Cidonia Czucza
Claudia L. Mahlstedt
Daieni Machado
Denise Langer
Dionizio Czucza
Eduardo Mader

Elizangela Rocha
Isabel C. C. Couto
Ivo Lemke
Jani de Souza
Jiordane P. Weller

César A. Montefunas,. ,lIrfffifl4ff i'MrrtHHHHiftTffilmn·im" ttUIH Ui'j '�llt

ÁRIES
AstraJ positivo para compreender
melhor os colegas de trabalho e

receber o mesmo em troca. Isso valerá
também para amigos e familiares. No
romance, você estará supersensível, o
que será fundamental para o seu par
se soltar mais. Cor. vennelho.

TOURO
Afaste as preocupações e os medos.
Você vai notar que seus colegas
estarão mais compreensivos e
isso poderá refazer o astral no seu
emprego. Você e seu amor deverão
se entender melhor, dando mais
qualidade para a união. Cor. marrom.

II GÊMEOS
No trabalho, atividades ligadas
a entretenimento serão as mais
indicadas. Aceite convites para sair,
essas ocasiões ajudarão você a se

reaproximar dos amigos. Se está de
olho em alguém, aproveite o dia para
expor seus sentimentos. Cor. marrom.

CÂNCER
Terá paz de espírito para desenvolver
as tarefas com dedIcação. O clima de
ternura invade as relações familiares.
Graças a esse astral positivo, o
romance será beneficiado: você
vai oferecer carinho a quem ama e

receberá o mesmo em troca. Cor. pink.

LfÃo
Bom dia para renovar conhecimentos
na sua área de atuação. Tente
ampliar sua rede de contatos.
Converse mais com o par para
melhorar o entendimento. Se gosta
de alguém em segredo, tudo indica

" que terá uma boa surpresa. Cor. rosa.

VIRGEM

Dedique-se ao seu aperfeiçoamento
profissional. Seu senso estético e

de valor também estará apurado,
então, se precisar comprar roupas ou
objetos de decoração, mãos à obra!
O entendimento estará presente no

romance. Cor. roxo..

..n UBI:IA
No trabalho, exponha suas ideias. É
um período favorável para divulgar
seus projetos a pessoas importantes.
Com isso, terá mais chances de
chamar a atenção dos seus chefes e
superiores. Na vida a dois, o clima de
cumplicidade irá prevalecer. Cor. preto.

ESCORPIÃO
Trabalhe com detenninação e

incentive colegas a fazerem o mesmo.

Isso ajudará você a dar uma injeção
de ânimo em todos para concluir as

pendências. Com seu par, viverá um
astral de carinho. Cor. bege.

SAGITÁRIO
Poderá obter bons resultados no
seu emprego se realizar tarefas em

equipe. É provável que um amigo que
andava distante se reaproxime. As
relações familiares serão marcadas
pelo entendimento. Cor. pink.

CAPRiCÓRNIO
Espere um excelente dia de trabalho.
Perceberá quais interesses e suas
vontades. A paz vai reinar no ambiente
doméstico. No relacionamento

amoroso, haverá troca de carinho e

de cumplicidade. Cor. creme.

� AQUÁRIO
� Divulgue melhor suas habilidades

e procure aprender coisas novas.
Este será um dia ideal para ampliar
sua atuação no emprego diante das
oportunidades. Em casa e no romance,
o bem-estar irá reinar: Cor. branco.

PEIXES
Examine com calma seus assuntos
financeiros e coloque ordem na casa!

Esse ajuste será necessário para evitar
preocupações. Na união, o astral será
de paz e compreensão. Só? Há chances
de emplacar namoro. Cor. .Iilás.

... .�t ,! ".:: ...
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Não leve a vida tio a sério
Relaxe vá com calma
'ÃX.ê-ainda é jovem
E hámuitoque aprender

&mn1Je alguém juntem seus�

Compartil'le todo o amor
OI1epramim
Eu sou lJ'n velho mais sou feliz

Mas não se afobe
Pense bastante
Pense no que já conqui&ou
Mas nunca deixe seu coração vazio de amor

Quando aprerdi a falar
Me mandaram e:oJIar

EuesnJlei
E hoje eu q..eero te dizer

o� é ser feliz
Dar valor as coisas boas

Respeite tudo
Mas deixe a vida fluir

� mais alto que puder, não seja contida
Porque é desses momentos que se constroem

uma vida
Pode fecharos olhos com 1ranqUilidade
E quando abrir vai encontrar a felicidade

Para quem não a..u1e muito LegiãoU� a dica
do Cabana Cutt é oomparecer ao Loncb1 Pub e

ClJI'tir o som da banda Bum! Música de qualidade,
relembrando os dásscos do rock mundial.

.Aproveite que vai estar tá ClJI'tindo um rock'n'nroll e

pede para o .Adroaldo aquela do fundo do iieezer.
Se eu estiver por lá, com certeza, vou fazer isso!
Para mais informações acesse:

WNN.londonjaragua.com.br.
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- Vdeo da Banda TrNun na liro Bar;;
- E$éléCia de TeatJoIDança em ...binrde,�
- 'kndo Sistema sem fio para�

lOdos estão (lOJfllllero1t!es 00I'IfIl a � �ira
firmada na àcJarde.. O� Mut5i"rc; 1HmH�, <OliS8l
de nxk mais� dê JoiirwÁil�, finnnraIuJ

pwceria can a Fuei I.Mng.IE o� 00f'IfI�
hcjemesmro8Aparairdas�, a 1bJamtdIa�de
JaiN1Ie" SJenta a� oonrn mmuillroJ pop nratdIt
dos anos fr) e 9Q. IAs� de� !Siio

feitas atRNis eh 331�. Sõ o que
esperarros ê que C&� lfIfio �
restile a bandas de Jb�, piffil que (0$

... dos da .1I'lJOISSaI ódIardte 1l!ernltenOl IfIfISis l1.UnfIf8I

�de11I'IOSIIaf�1'n

Aàca de� pR o inaI de semana ê:
WJIc - FooFgàls

A peça tea1raI O Ca1eio. ilspiada 00 No 'O CaI1eio

Olegou" deAh'l AhbeIg. 1Jaz para a CSla o 0lIDar1O de
Lm carteiro que erttrega artas no mn:b erarltacb chs
dás

.

I'
#' •

lar' OCal' L-.-..L.. �.-I� íla'anos. tltis.-teIO. w lUAI o� para
que as cartilhas dlegJem ao seu ·deslin I!m pocia ser

inspiração paa os Coneic6 <b Brasi. (XlIq.e o�. está
meio cJevagr:.: No tqlO eh prqeto está a <n'petade Mery
P� ,6presentações nos das 10, 11. 17 e 18. às 16h. 00

Galpão de Tea1ro da Ppe (rua 15 de NcM:rrbo. 1.383-
Glória - JoirM1Ie). &drada franca Maiaes itbn� Cassio

Coneia no telefone 99144500.

"
,/ HO.E -11&.1 - ROCK

-------

London 1F\h-a� neste sábado, a? Sdr.Nei1fest 1Jacic:ia1aI Festa do
Porco, Além das atrações musicais. o paiO:> vai esta' no roIàe
e o torresmo vai ser feito na horaO iesterê� tlece na rua

João Nunes, 50. póximo ao Pama. no bailO�
Quem oonvida é o� Rogério Jl.Ilg, é� <hegé;r
que� certeza a� vai� a rneh:x-�
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*

Lunelli �QjJlZ<?O/.
*

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS

1952

O aniversário do governador
Irineu Bornhausen

Em edição de março de 1952, o Correio do
Povo publicava nota referente ao aniversário

do então governador do Estado, Irineu Bor
nhausen. A data seria comemorada no dia 25 de

março. A publicação dizia: "Mesmo para os que
militam em campo político adverso não deixa
de ser uma data que merece especial carinho. É

Ontem e Hoje
ARQUIVO HISTÓRICO

que o ilustre homem público catarinense, pelo
seu cavalheirismo e pelos seus dotes e virtudes,
tornou-se merecedor das homenagens que lhe

são tributadas". A nota encerrava dizendo que
o Correio do Povo associava-se às homenagens,
apresentando seus sinceros votos de felicidades
ao aniversariante.

MARCELE GOUCHE

Na foto à esquerda vemos um registro da avenida Getúlio
Vargas no rmal da década de 40. Atualmente, a via é tuna das mais

movimentadas do Centro de Jaraguá do Sul
.

7° Encontro de Músicos da Cultura
AlelDã: tradição e folclore

DIVULGAÇÃO
o portoalegrense Pedro Dahmer, músico e vocalista

de músicas alemãs e-contemporanêas é o destaque do
Sesc de Jaraguá do Sul, no 7° Encontro de Músicos da
Cultura Alemã, que acontece neste domingo, dia 11,
no Botafogo Futebol Clube, da Barra do Rio Cerro. A

presença do músico gaúcho e intérprete das canções
folclóricas é fruto da parceria do Sesc e do Botafogo, os
quais têm compromisso com a difusão do patrimônio.
da cultura germânica de Iaraguá do Sul. "Portanto, o
7° Encontro de Músicos da Cultura Alemã será per
meado de muito folclore e tradição, elementos que
estão ainda presentes na sociedade jaraguaense e

que constituem a base de identidade desta cidade",
observa o historiadorAde�ir��e�. .1

I Grupo Lunelli
I

Pelo mrmdo

1959

Lançamento da
boneca Barbie
Encomendada ao designer
JackRyan, em 1958, a
boneca Barbie foi lançada
oficialmente na FeiraAnual
de Brinquedos de Nova
York, em 9 de março de
1959. Com o seu enorme

sucesso de vendas foram
criadas outros modelos
de Barbies (como a Barbie

dançarina) e logo a boneca
também ganhou uma
família: em 1961 chegou
seu namorado Ken.

1964

O primeiro Ford
Mus�
Em 9 de março daquele ano,
o primeiro FordMustang é

produzido pela FordMotor
Company. Apesar de ter sofrido
grandes alterações ao longo dos
anos, o Mustang é amais antiga
linha de automóveis da Ford.
O nome do carro é inspirado
no caça da II GuerraMundial,
P-51 Mustang. Ele possuimuitas
versões especiais limitadas. Na
verdade, foram criadasmais
versões limitadas do que versões
de produção em série.

Personagem histórico

Zilda Aros - Uma vida
dedicada a fazer o bem

Zilda Arns Neumann nasceu em

Forquilhinha (SC), no dia 25 de agosto.
Foi uma médica pediatra e sanitarista
brasileira. Irmã de Dom Paulo' Evaris
to Arns, foi também fundadora e coor

denadora internacional da Pastoral da

Criança e da Pastoral da Pessoa Idosa..
organismos de ação social da Conferên
ciaNacional dosBispos do Brasil (CNBB) .

. Recebeu diversas menções especiais e

títulos de cidadã honorária no país. Da
mesma forma, à Pastoral da Criança fo
ram concedidos diversos prêmios pelo
trabalho que vem sendo desenvolvido desde a suafundação,

Morte: Zilda Arns encontrava-se em Porto Príncipe, em missão

humanitária, para introduzir a Pastoral da Criança no país. No dia
12 de janeiro de 2010, pouco depois de proferir uma palestra para
cerca de 15 religiosos de. Cuba, o país foi atingido por um violento

terremoto. A dra. Zilda foi uma das vítimas da catástrofe. No dia 14

de janeiro, o senador Flávio Arns (PSDB-PR), seu sobrinho, divulgou
uma nota sobre as circunstâncias da morte da médica: i'A dra, Zilda
estava em uma igreja, onde proferiu uma palestra para cerca de 150

pessoas. Ela já tinha acabado seu discurso e estava conversando com

um sacerdote, que queriamais informações sobre o trabalho da Pas

toral da Criança. De repente, começou o tremor. O padre que estava

conversando com 'ela deu um passo para o lado e a dra. Zilda recuou
_,

um passo e foi atingida diretamente na cabeça, quando o teto desa

bou. Elamorreu na hora. A dra. Zilda não ficou soterrada. O resto do

corpo não sofreu ferimentos, somente a cabeça foi atingida. O sacer

dotje que conversava com ela�obreviveu. Já outros quinze sacerdotes

,.qJ.e estavam i1ró�m s a era fhl�(lJeram�.

J
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Plano de cargos e salários

Sindicato aprova,
mas com ressalvas

De acordo com a entidade, alguns pontos
prejudicam uma parcela da categoria

JARAGUÁ DO SUL
.................................................

. .

Alexandre Perger

Em uma assembleia geral do
Sindicato dos Servidores

Públicos de Iaraguá do Sul e

Região (Sinsep), que ocorreu na
última terça-feira, foi aprovado
o novo Plano de Cargos e Salá
rios apresentado pela Prefeitu
ra de Jaraguá do Sul na semana

passada. Mas, apesar dos bene
fícios, os servidores levantaram
pontos que precisam ser alte

rados, pois prejudicam uma

parcela da categoria. A entida
de vai entregar um ofício para
a Câmara deVereadores e para
a prefeita Cecília Konell, apre
sentando as ressalvas.

O impacto do novo plano
no orçamento da Prefeitura

será de R$ 12,070 milhões, que
representa 3,4% do orçamento.
De acordo com o presidente
do sindicato, Luiz Ortiz Primo,
1.447 servidores - que repre-

senta quase a metade dos cer
ca de 3,5 mil servidores públi
cos - serão beneficiados com

aumentos.

Na próxima segunda-feira, a
comissão de Legislação, Justiça
e Redação Final da Câmara de
Vereadores se reúne para discu
tir o projeto. O objetivo é termi
nar a análise para que o plano
entre em votação ainda na ter

ça-feira. "Esse projeto precisa
de uma atenção especial, por
que envolve toda a estrutura do

governo", comentaAdernar Pos
samai, membro da comissão. O
vereador Justino da Luz partici
pau da assembleia dos servido
res e afirma que vai estudar o

projeto para ver quais emendas
podem ser apresentadas.

o impacto do novo

plano no orçamento
da Prefeitura será de

R$ 12,070 milhões.

. EDUARDO MONTECINO
----

"

PRESSÃO Sindicato não descarta declarar greve
caso governo não conceda o piso nacional

Isso desvaloriza

os servidores, mas
não afeta quem já
está trabalhando
na Prefeitura.

Sinsep
aponta falhas

Dois foram os pontos prin
cipais apresentados na assem

bleia. Um deles é a redução dos
salários para os novos funcioná
rios que serão chamados pelos
próximos concursos. "Isso des
valoriza os servidores, mas não

afeta quem já está trabalhando
na Prefeitura', contesta Primo. O
outro ponto destacado é a forma
com que o projeto foi elaborado
para os funcionários que pos
suem nível superior. De acordo
com Primo, alguns cargos tive
ram aumentos consideráveis e

outros não mudaram nada ou

até retrocederam.
Primo ainda aponta como

falha na elaboração do proje
to a falta de acesso dos servi

dores públicos ao projeto e a

impossibilidade.de apresentar
sugestões. Além disso, o envio
do projeto à Câmara somente

na terça, segundo o presiden
te, prejudica o debate em torno

do plano, porque não dá mais

tempo para a discussão.

Luiz Ortiz Primo,
presidente do

Sindicato dos

Servidores Públicos

Salário dos professores

Sinte semobiliza
As negociaçoes do Sinte

(Sindicato dos Trabalhado
res em Educação) continuam
com o governo do Estado. No
Vale do Itapocu, a mobiliza

ção é para .levar o maior nú
mero possível de professores
para a próxima assembleia

geral da entidade, que ocor

re no dia 15 deste mês, em

Florianópolis. A expectativa
da coordenadora regional do
Sinte de Iaraguã do Sul, Cris
tiane de Oliveira Müller, é de

que consigam encher um ôni

bus e levar cerca de 50 pessoas
para aCapital. Ela garante que
a categoria está indignada.
"Estão todos muito revolta

dos, mas só poderemos me

dir bem isso na assembleia",
adianta Cristiane.

O Sinte está negociando e

pressionando o governo do
Estado a conceder aos profes
sores catarinenses o piso na

cional proposto pelo Ministé
rio da Educação, de R$ 1.451,
que representa 22%. Na últi
ma segunda-feira, a direção
do sindicato se reuniu com

o secretário de Educação de
Santa Catarina, Eduardo Des

champs. Mas de acordo com

Cristiane, o governo sinali
zou que o reajuste não será
de 22%, porque não há verba

para isso. Uma nova greve não
. está descartada. "Estamos em
estado de greve e podemos
deflagrar a qualquer momen
to, se o governo não der o au
menta que pedimos", garante .

a coordenadora.

....I r..,..I.· ..

MTE

Reunião foi

agendada
O superintendente re

gional do Ministério do Tra

balho e Emprego em Santa

Catarina, Rodrigo Minotto,
estará em Iaraguã do Sul na

próxima terça-feira, dia 13,
para uma reunião na Câma
ra de Vereadores, a partir das
14h. O encontro foi agen
dado pelo vice-presidente
da Casa, vereador Francisco
Alves, que tem se dedicado
à busca de soluções para os

problemas decorrentes da
falta de pessoal na agência
de Jaraguá do Sul.

Ainda em janeiro, Fran

cisco Alves esteve em Flo

rianópolis para um primeiro
contato com o superinten
dente, quando protocolou
um ofício e relatou a preca
riedade do atendimento no

município. Após vários con

tatos, foi confirmado o retor

no de uma funcionária e a

transferência de outro servi

dor de Brasília, que já come

çou a trabalhar.
No mês de fevereiro, o ve

reador promoveu uma reu

nião com dirigentes sindi

cais, que relataram uma série .

de problemas com a agência,
. não somente com o atendi
mento. Na ocasião, sugeri
ram que o superintendente
viesse à cidade para uma dis
cussão ampliada.

Assim, foram convidados

para a reunião da próxima
semana representantes dos
sindicatos de trabalhadores,
Prefeitura, Acijs (Associação
Empresarial de Iaragua do

Sul), SDR (Secretaria de De
senvolvimento Regional),
entre outras entidades, além
dos vereadores.

ARQUNOOCP

AGENDA
Vereador Fr8.Jlcisco
solicita encontro
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COMUNICADO
Ribeirão Manso Energética Ltda. torna público que requereu à Fundação do
Meio Ambiente - Fatma autorização para Supressão de Vegetação Nativa do
imóvel rural localizado na Rua - JGS-01 O, Estrada Campo Alegre. Na localidade
da Grata Funda e Itapocuzinho Manso, município de Jaraguá do Sul.

'I
,

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPúBUCA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTACATARINA
Novo endereço:Rua CeI.Procópio Gomes deOliveira, 380

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

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃoDE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9,492/97, c/c o artigo 995 do cótíigo 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 INTIMADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 203162/2012 Sacado: ROMATRAN TRANSPORTES E CARGAS Endereço:
RUA JOSE EMMENDOERFER 1245 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: Credor: MAVAGUA COMER
CIO DE AUTO PECAS IIDA-ME Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 4731 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 299,14 Data para pagamento: 09 de março de 2012Valor R$24,32
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 245,91 - Juros: R$ 1,22 Emolumentos: R$ 11,60 -

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

Apontamento: 20324212012 Sacado: HIGOR RAFAEL GNEIPEL Endereço: HELEODORO
BORGES 85 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: ASSOCIACAOXITAOTEAMDEVALETUDO
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 2011/140/04 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
132,77Datapara pagamento: 09 demarço de 2012ValorR$23,61 Descrição dosvalores: Valor
do título: R$ 85,00 - Juros: R$ 0,51 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 203244/2012 Sacado:MAICONJEFERSONJACOBI Endereço: RUAERNFSTO
PANINI,99 - lIRA DA FIGUEIRA - Iaraguã do SuI-SC - CEP: Credor: ASSOCiACAO XITAO
TEAM DEVALE TUDO Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 2011178/010 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 158,39 Data para pagamento: 09 de março de 2012Valor R$23,73
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 105,00 - Juros: R$ 0,63 Emolumentos: R$ 11,60 -

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

Apontamento: 203287/2012 Sacado: FRANCISCO CARLOS FARlAS Endereço: RUA FRAN
CISCO DUTRA, 410 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89255-803 Credor: INFRASUL - INFRA
ESTRUTURAE EMPREENDIMENT Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 0186784009 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 221,72 Data para pagamento: 09 de março de 2012Valor
R$24,12 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 162,44 - Juros: R$ 1,02 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 203292/2012 Sacado: GLEBER KRAHL Endereço: RUA FRANCISCO DUTRA
480 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-803Credor: INFRASUL - INFRAFSTRUTURAEEMPRE
ENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N"Titulo: 0186763009 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 156,62 Data para pagamento: 09 de março de 2012Valor R$23,71 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 97,75 - Juros: R$ 0,61 Emolumentos: R$11,60 - PUblicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96
-----------------------------------------------------------------------------------------�-----------------

Apontamento: 203295/2012 Sacado: PAULO ALVESTENORIO Endereço: RUA FRANCISCO
DUTRA, 170 - AMIZADE - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-803 Credor: INFRASUL - INFRA
ESTRUTURAEEMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0186772009 � Mo
tivo: falta de pagamento Valor: R$ 156,62 Data para pagamento: 09 demarço de 2012Valor
R$23,71 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 97,75 - Juros: R$ 0,61 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 203297/2012 Sacado: ERNANl FURI.AN Endereço: RUAARTUR ENKE, 447,
- AMIZADE - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89255-755Credor: INFRASUL - INFRAFSTRUTU
RA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N- Titulo: 0194931005 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 21O,49'Datá para pagamento: 09 de março de 2012Valor R$24,05
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 151,28 - Juros: R$ 0,95 Emolumentos: R$ H,60 -

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

Apontamento: 203300/2012 Sacado: ODILON DE AVIIA PEREIRA Endereço: ADELlNA
KLEIN EHLERT 289 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: Credor: INFRASUL - INFRAFSTRUTU
RA EEMPREEND� Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0176800015 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 266,67 Data para pagamento: 09 de março de 2012Valor R$24,42
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 209,40 - Juros: R$ 1,32 Emolumentos: R$ 11,60 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 20330112012Sacado: RICARDOOlNEIRADEJFSUS EndereçoffiUAANNIE
TAMATInAS ENKE 134 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-760Credor: INFRASUL - INFRAFS
TRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0194872005 - Mo- '

tivo: falta de pagamentoValor: R$ 311,25 Data para pagamento: 09 demarço de 2012Valor
R$24,69 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 251,40 - Juros: R$ 1,59 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 203347/2012 Sacado: VALDECIR KOMBY Endereço: RUA EURICO DUWE
1439 - JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89264-000 Credor: BANIF-BANCO INTERNACIONAL
DO FUNCHAL (BRASIL)SA Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 504602535 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 1.971,19 Data para pagamento: 09 demarço de 2012Valor R$84,80
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.851,23 - Juros: R$ 61,70 Emolumentos: R$ 11,60 -

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

Apontamento: 203349/2012 Sacado: EDENISIO SCHROEDER Endereço: RUA ERVIN nux
4285 - RIO DA LUZ - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89264-600 Credor: BANIF-BANCO INTERNA
CIONAL00 FUNCHAL (BRASIL)SA Portador: - Espécie: CBI - N-Titulo: 504298135 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.371,97Data para pagamento: 09 demarço de 2012Valor
R$61,36Descrição dos valores: Valordo título:R$1275,45 - Juros: R$ 38,26Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 203402/2012 Sacado:MUlTI Nl)TRlCAO lIDA-ME Endereço: RUA DONA
MATrrDE319 - Jaraguádo Sul-se - CEP: 89256-280Credor:TEPRON EQUIPAMENTOSPARA
IABORATORIO IIDA Portador: - Espécie: DMI- N- Titulo: T4124 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 289,19Data para pagamento: 09 demarço de 2012ValorR$23,72 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 235,00 - Juros; R$ 0,62 Emolumentos: R$11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

"

Apontamento: 203496/2012 Sacado: FLORDE IJZ IND ECOMDECONFECCOESIIDA En

dereço: FELICIANO BORTOLINl 389 SAL 03 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-180 Credor:
FIOREIlAPRODUTOS TEXI'EIS IIDA Portador: - Espécie:DMI- N'Título: 1 007977 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 975,89 Data para pagamento: 09 de março de 2012Valor
R$24,93 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 915,80 - Juros: R$ 1,83 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 203502/2012 Sacado: EDIFICIO BERTIIA KIANN Endereço: RUA CARLOS
NlELS, 121 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250- Credor: EI.EfRONICA JARAGUAENSE IIDA
ME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0208 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 493,32
Data para pagamento: 09 de março de 2012Valor R$23,85 Descrição dos valores: Valor do
título: R$45O,00 - Juros: R$ 0,75 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu

ção: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 203504/2012 Sacado: lVELIN IND E COM DE COLCHOES IIDA Endereço:
RUA GUSfAVO GUNZ, 260 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89261-700 Credor: PLASTlCOS
ITALlA lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 15178/00 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 1.375,01 Data para pagamento: 09 de março de 2012Valor R$25,71 Descrição dos
valores: Valor do título: R$1.306,40 - Juros: R$ 2,61 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edi
tal: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 28,70

Apontamento: 203506/2012 Sacado: SIDNEY IGLESIAS VIEIRA Endereço: RUA HENRI
QUE BORTOUNI 135 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-360 Credor: CNALCONFECCOES
E CALCADOS LTDA ME Portador: ANDISAT COM. DE ELE. Espécie: DMI - W Titulo:
000173/D - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.142,41 Data para pagamento: 09 de
março de 2012Valor R$26,00 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.087,50 - Juros:
R$ 2,90 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di
ligência: R$ 14,71

Apontamento: 203526/2012 Sacado:WJADEROUPASVAES IIDAME Endereço: RUAWAL
TERMARQUARDT 155 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89259-700 Credor: COMPANHIA INDUS
TRIALCATAGUASES Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 081290/11 , Motivo: faltade paga-

mentoValor: R$ 716,36Data para pagamento: 09 demarço de 2012Valor R$24,89 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 672,00 - Juros: R$ 1,79 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 203527/2012 Sacado: NIENKOTIER E BALSANEUl IIDAME Endereço: AV.
GEfULIO VARGAS, 268 SL 249 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-000 Credor: FULL FIT IND
!MP E COM IIDA Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 024002/C - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 786,42 Data para pagamento: 09 demarço de 2012Valor R$27,26 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 735,00 - Juros: R$ 4,16 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 203528/2012.Sacado: KAROISA IIDA ME Endereço: RUAWAI.JER MAR
QUARDT3050 SAIA 02 - BARRADORIOMOLHA - Jaraguá do SuI-SC - CEP: Credor: BANCO
VOTORANTIMSA Portador: BECKHAUSERINDUSTRl Espécie:DMI - N°Titulo: 6032671B
Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 169,26Data paÍapagamento: 09 demarço de 2012Valor
R$26,15 Descrição dos valores: Valor do título: R$118,95 - Juros: R$ 3,05 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 203530/2012 Sacado: KAROISA IIDA ME Endereço: RUAWAI.JER MAR
QUARDT3050SAIA02 - BARRADO RIOMOLHA - Iaraguá do SuI-SC - CEP: Credor: BANCO
VOTORANTIMSA Portador:BECKHAUSERINDUSTRl Espécie:DMI - N'Título: 6034274B
Motivo: falta depagamentoValor: R$ 537,88Dataparapagamento: 09 de março de 2012Valor
R$34,75 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 478,97 - Juros: R$11,65 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 203539/2012 Sacado: ANDRE DEMARCHI Endereço: RUA ANGELO RU
BINI, 923 - BARRA DO RIO CERRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: Credor: IMOBIl1ARIA
KUCHENBECKERIIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 02/08 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 722,66Data para pagamento: 09 demarço de 2012Valor R$27,50 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 660,00 - Juros: R$ 4,40 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Coridução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 203553/2012 Sacado: ELIANE DO ROCIO MAIA Endereço: RUA ANGELO
RUBINI 937 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89260-000 Credor: IMOBIl1ARIA KUCHENBE
CKER IIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 02/06 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 662,26 Data para pagamento: 09 demarço de 2012Valor R$27,10 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 600,00 - Juros: R$ 4,00Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital:,R.$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 203564/2012 Sacado: ROLF KLEBBER Endereço: AV. MARECHAL DEODO
RO DA FONSECA, 855 APT - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-701 Credor: COOPERATIVADE
CREDITOVALEDO !TAJAI-VlACREDI Portador: CONDOMINlO EDIFICIOM Espécie: DMI
- W Titulo: 0105/0003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 374,64 Data para pagamento:
09 demarço de 2012ValorR$24, 18Descrição dos valores: Valor do título: R$ 326,30 - Juros: R$
1,08 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$9,96

Apontamento: 203573/2012 Sacado: MARILDA FERNANDES PEI'ERS Endereço: AV. MA
RECHAL DEODORO DA FONSECA, 855 - APTO 2 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-701
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO !TAJAI-VlACREDI Portador: CONDOMI
NIO EDIFICIO M Espécie: DMI - N° Titulo: 0204/0002 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 490,82 Data para pagamento: 09 de março de 2012Valor R$24,57 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 442,09 - Juros: R$1,47 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 203585/2012Sacado:DONAlDANTONIODALCANLLE Endereço: PAULINA
KRUGERLESWICZ 120 - JARAGUA 84 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: Credor: GIBACOMERCIO
DE AUTO PECAS IIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 2304224702 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 350,85 Data para pagamento: 09 de março de 2012Valor R$23,66
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 283,34 - Juros: R$ 0,56 Emolumentos: R$ 11,60 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 29,65
� ..

---------------------------------------------------------------------------------------,-----------------

Apontamento: 203599/2012 Sacado: KAROISA IIDA ME Endereço: RUAWA11'r;:R MAR

QUARDT 3050 SALA 02 - BARRA DO RIO MOLHA - Jaraguá do SuI-SC - CEP: Credor: BE
CKHAUSER INDUSTRIA E COMERC DE MAlHAS IIDA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 6032476B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 361,92 Data para pagamento: 09 de
março de 2012ValorR$32,36Descrição dos valores: Valor do título: R$ 305,40 - Juros: R$ 9,26
Emolumentos:R$11,60 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução:R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 20361112012 Sacado: TRANSPOKD\DORA PLIMOR IIDA Endereço: RUA
GIARDINI UJIZ LENZI 95 - JARAGUADO SUL-se - CEP: 89254-060 Credor:MARIANMA
lHAS IIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 01242001 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 5.334,45 Data para pagamento: 09 de março de 2012Valor R$35,37 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 5.260,80 - Juros: R$ 12,27 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,08

Apontamento: 203612/2012 Sacado: SfYLUS COM DE ROUPAS E ACFSSORIOS rr Ende
reço: R PASlDR ALBERT SCHNEIDER 699 SL 02 - JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89260-300
Credor: CONFECCOESTHAROG IIDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 0031355504-
Motivo: faltade pagamentoValor: R$ 1.634,52Dataparapagamento: 09 demarço de 2012Va
lorR$26,24 Descrição dos valores: Valordo título: R$ 1.573,12 - Juros: R$ 3,14 Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 203623/2012 Sacado: GREYCI GIRIANE MOSER Endereço: RUA ROBERTO
ZIEMANN 717 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-300 Credor:V.G.MADEIRAS IIDA -ME Por
tador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 1I4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.061,02 Data
para pagamento: 09 de março de 2012Valor R$25, II Descrição dos valores: Valor do título:
R$1.007,00 - Juros: R$ 2,01 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

'

Apontamento: 203626/2012 Sacado: QEISE CRISTINAWIseHARAUU' Endereço: RUA 25
DE JUIRO 170 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: EI.EfRONICA JARAGUAENSE
IIDA ME Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 5735 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 175,33 Data para pagamento: 09 demarço de 2012Valor R$23,36 Descrição dos valores:
Valordo título: R$ 132,50 - Juros: R$ 0,26Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 203638/2012 Sacado: ANDRE·DEMARCHI-ME Endereço: JOAO PLANIN
CHECK 94 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89252-220 Credor: CONEXAO C R COMERCIO DE
CARTOESTELEFONI Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 15592E - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 278,68 Data para pagamento: 09 de março de 2012Valor R$23,77 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 226,00 - Juros: R$ 0,67 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 203642/2012 Sacado: D. BAUMANN TECNOLOGiA SEGURANC Endereço:
RUABERTHAWEEGE 3450 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-500 Credor: MEGAESTAMP IN
DUSTRIAL IIDA Portador: - Espécie: DMI - WTitulo: 11138 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 1.524,63 Data para pagamento: 09 de março de 2012Valor R$34,73 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 1.454,74 - Juros: R$ 11,63 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,2� - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 203644/2012 Sacado: D. BAUMANN TECNOLOGiA SEGURANC Endereço:
RUABERTHAWEEGE 3450 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-500 Credor: MEGAESTAMP IN
DUSTRIAL IIDA Portador: - Espécie: DMI - WTitulo: 11125 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 13.252,79 Data para pagamento: 09 de março de 2012ValorR$127,81 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 13.089,82 - Juros: R$ 104,71 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo",
na data de 09/03/2012. Jaraguá do Sul (SC), 09 de março de 2012.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 34

/

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODE SANTACATARINA
Tabelionato do Murúcípio eComarca deGuaramirim - CHRISTAINGEHILLEWAGNER, Interventora

Rua28 deAgosto nO 1918 - Thlefone: (47) 3373-0404
Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados,
ficando os devedores intimados 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) serrem) desconhecidas, sua localização incerta,
ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia
ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em con

formidade com os arts. 995, 997 c/ c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 28318 Sacado: CARLOS ALBERTO EICHSTADT CPF: 032.727.989-35 Endereço: Rua Gabriel Vargas nO 43,
Schroeder 1,89275-000, Schroeder Cedente: SILMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 60060*005 Es
pécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCiA GUARAMIRIM
DataVencimento: 23/02/2012 Valor: 750,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 53,86, Diligência:
R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 28389 Endereço: Rua GabrielVargas nO 43, Schroeder I, 89275-000, Schroeder Cedente: SILMAQ S/A CNPJ:
79.922.639/0001-84 Número do Título: 53342*007 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCiAGUARAMIRIM DataVenéimento: 25/02/2012 Valor: 350,00 Liquidação após ainti
mação: R$ 11,60, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28299 Sacado: CK COMERCIO E REPARAÇOES HIDRAUUCAS I1'DA - ME CNPJ: 09.491.877/0001-05 En
dereço: Rua Ernesto Reinke n° 38, llha da Figueira, 89270-000, Guaramírím Cedente: MAURIGLASS lND E COM DE
VIDROS IIDA CNPJ: 01.365-440/0001-05 Número do Título: 29182-1 Espécie: Duplicata deVenda MercantilApresen
tante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 15/02/2012 Valor: 86,98 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 28369 Sacado: EDNAMARIAFELlPE CPF: 034.835.869-54 Endereço: RuaMarechal Castelo Branco n° 3225,
, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: G TEIS FOMENTO COMERCIAL IIDA CNPJ: 94.416.21110001-53 Número do
Título: 706826 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN
CIAGUARAMIRIM DataVencimento: 24/12/2012 Valor: 300,00 Liquidação após a intimação: R$1l,60, Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28425 Sacado: EDNILSON SOEfHE CPF: 727.401.329-72 Endereço: Rodovia SC-413 nO SN, Rio Bran
co, 89270-000, Guaramirim Cedente: Y.M.M. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAUUCO IIDA CNPJ:
11.735.478/0001-86 Número doTítulo: 00000000157 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentan
te: CAIXAECONOMICAFEDERALDataVencimento: 20/02/2012 Valor: 150,00 Liquidação após a intimação: R$11,6O,
Condução: R$10,88, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 28383 Sacado: EUO ARNILDO FROEHNER CPF: 217.566.439-20 Endereço: Rua Erico Froehner nO 449,
Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: FABIANAREGINACOELHO - MECNPJ: 02.898.337/0001-93Número doTítulo:
NF 1458/01 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 25/02/2012 Valor: 157,74 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28391 Sacado: EUZEU PUDELL CPF: 005.528.239-37 Endereço: Rua Farael Marangoni nO 539, Beira
Rio, 89270-000, Guaramirim Cedente: CREDIFIBRA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CNPJ:
11.434.526/0001-04 Número doTítulo: 13-17lt.67/10 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por IndicaçãoApresentante:
AYRES EFARIAADVOGADOSASSOCIADOS DataVencimento: 06/12/2010 Valor: 23.336,56 Liquidação após a intima
ção: R$11,6O, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28489 Sacado: EVANlRCAlTONI MASSANEIRO & CiA IIDA CNPJ: 72.484.439/0001-48 Endereço: RuaMa
rechal Castelo Branco nO 825, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: OFSA COMERCIO E REPRESENfAÇOES I1'DA
CNPJ: 81.611.931/0001-28 Número do Título: 2200460U Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO B]:lADESCOSA DataVencimento: 23/02/2012 Valor: 308,65 Liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28246 Sacado: FABIO DIAS DA SILVA CNPJ: 11.691.333/0001-20 Endereço: RuaMarechal Castelo Branco n°
4332, Centro, 89275-000, SchroederCedente:OFSACOMERCIO E REPRESENfAÇOES I1'DACNPJ: 81.611.931/0001-28
Número do Título: 2191127U Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO
SADataVencimento: 16/02/2012 Valor: 477,79 Liquidação após a intimação:R$l1,60, Condução: R$ 24,14,Diligência:
R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28164 Sacado: FATIMAMONSSERRAT SANTANA BRUM CPF: 451.156.480-91 Endereço: Rua Parana nO 75,
Recanto Feliz, 89270-000, Guaramirim Cedente: SILMAQ S/ACNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 59705*005
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM
DataVencimento: 21/02/2012 Valor: 254,85 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28408 Sacado: GELITA GINOW ME - PATI CONFECÇOES I1'DA CNPJ: 12.999.297/0001-20 Endereço:
Rua Rio de Janeiro n° 286, Schroeder I, 89275-000, Schroeder Cedente: NELCI IVANISE ENGElMANN ME CNPJ:
08.288.050/0001-28 Número do Título: 11 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU
UNIBANCO SA DataVencimento: 17/02/2012 Valor: 887,89 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
53,86, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28334 Sacado: GLECI THEISEN CPF: 031.952.179-61 Endereço: Rua Guilherme Bauer n° s/n,
Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: ULEANDRO MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do
Título: 425 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A Data
Vencimento: 15/02/2012 Valor: 255,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligên
cia: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28431 Sacado: JEREMIAS RAMOS CPF: 618.125.879-53 Endereço: Estrada Bananal do Sul n° s/n,
Bananal, 89270-000, Guaramirim Cedente: CRAVIL CNPJ: 85.789.782/0001-42 Número do Título: 00512501 Espé
cie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM
DataVencimento: 24/02/2012 Valor: 144,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 22,76, Diligên
cia: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28053 Sacado: JOAQUIMDOS SANTOS CPF: 219.571.269-49 Endereço:Rua João Lombardin° 155,Amiza
de, 89270-000,GuaramirimCedente: COOPERATIVADECREDITOVALEDO !TAJAI CNPJ: 82.639.451/0001-38Número
do Título: 0000012/001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 10/02/2012 Valor: 240,00 Liquidação após a intímação; R$ 11,60, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 25655 Sacado: LINDA JAGIESLKI CPF: 038.997.609-13 Endereço: Rua Segundo Braço do Norte nO 02, 2°
Braço do Norte, 89108-000, Massaranduba Cedente: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENfO E INVESTI
MENTO CNPJ: OLl49.953/0035-28 Número do Título: 131029541 Espécie: Cédula de Crédito Bancário Apresentante:
SERGIO SCHULZE EADVOGADOSASSOCIADOS DataVencimento: 26/01/2010 Valor: 20.205,60 liquidação após a
intimação: R$11,60, Condução: R$ 64,09, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 27907 Sacado: MAIRA EUSIANE STENGER CNPJ: 13.775.830/0001-32 Endereço: RuaApoloniaSchimitz nO

66, Nova Esperança, 89270-000, GuararnirimCedente:ATIANTAFUNDODE INVESTIMEN1DEM DIREITOS CREDI
lDRIOS'MUll1SSETORIAL CNPJ: 11.468.186/0001-24Número doTítulo: 052882/B Espécie: Duplicata deVendaMer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 13/02/2012 Valor: 316,00 Liquidação
após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 28095 Endereço: Rua Apolonia Schimitz n° 66, Nova Esperança, 89270-000, Guaramirim Cedente:
ATLANTA.FUNDO DE INVESTIMENTO EMDIREITOSCREDITORIOSMULTISSETORIALCNPJ: 11.468.186/0001-
24 Número doTítulo: 049098/C Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRA
DESCOSA Data Vencimento: 15/02/2012 Valor: 266,37 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 28096 Endereço: RuaApoloniaSchimitz n° 66, NovaEsperança, 89270-000,GuaramirimCedente:ATIANTA
FUNDO DE INVESTIMEN1D EM DIREITOS CREDITORIOS MUll1SSETORIAL CNPJ: 11.468.186/0001-24 Número
do Título: 054336/AEspécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data
Vencimento: 16/02/2012 Valor: 297,80 liquidação após a intimação:R$l1,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$15,00

Protocolo: 28007 Sacado: MEYER COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS CNPJ: 10.333.014/0001-80 Endereço:
Rodovia SC 413, Km 64 n° 255, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: FIUMAQ COMERCIO DE BAlANCAS E
MAQUINAS I1'DA ME CNPJ: 00.688.447/0001-03 Número do Título: 1902/02 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 07/06/2011 Valor:
504,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 28115 Sacado:MOVINGUPEVENTOS I1'DAMECNPJ: 12.000.515/0001-70Endereço: RuaMarechal Castelo
Branco n° 4517, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: DJ COMUNlCAÇOES E EXPLORAÇAO DE SERVIÇOS CNPJ:
03.658.136/0001-81 Número doTítulo: 0000163004 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante:
BANCO BRADESCOSA DataVencimento: 30/01/2012 Valor: 1.591,00 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condu
ção: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28296 Sacado: VANFSSA NAThNA STEIN CPF: 064.739.299-24 Endereço: Estrada Jacu Açu nO s/no, Rio
Branco, 89270-000, Guararnirim Cedente:W:P. JUNIOR & CiA IIDAME CNPJ: 04.303.006/0001-99 Número do Título:
087-3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL Data Ven
cimento: 15/02/2012 Valor: 902,76 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 10,88, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$15,00

'

Protocolo: 28152 Sacado:WILSONVATRIN RIBEffiO CPF: 027.335.639-98 Endereço: RuaGuaramirim n° s/n, Schro
eder 1,89275-000, Schroeder Cedente: VALDOCIR HAAS ME CNPJ: 03.986.145/0001-00 Número do Título: 29805-3
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERALDataVencimento:
14/02/2012 Valor: 143,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$
15,00
Guaramirim, 09 demarço de 2012.

CHRISfA INGEHlLLEWAG�, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MARCELE GOUCHE

assim", afirma.
Já a mensalista Iosiane

Amadieu, 38 anos, participou
de todas as ações: "Na brin-

. cadeira sobre alimentação
saudável, acabei descobrin
do que extrapolo as calorias
no café da manhã. E com a

Raphael Rocha Lopes, advogado e professor

ORIENTAÇÃO Dinâmica proporcionou às mulheres
dicas para uma alimentação saudável

tos, 34 anos, se surpreendeu
com as ações que encontrou.
"Cheguei para o atendimen

to e acabei participando das
atividades. A espera acaba
sendo prazerosa e o tempo
passa muito mais rápido.
Seria ótimo se sempre fosse

Ponto de Vista

servadas, Nestas horas gostaria de
ter um adesivo para colar nos seus
veículos com os seguintes dizeres:
"Vaga para deficiente físico, não
para deficiente mental". Pode até
ser politicamente incorreto, mas

é o que passa pelaminha cabeça.
Do mesmo modo fico divagan

do quando ouço histórias de deter
minados elementos que se utilizam
de seu nível financeiro, de seu cargo
público eletivo ou de sua farda para
sobrepujarem pessoas de bem. A
velha máxima se mostra cristalina
como a água pura: "Dê o poder às
pessoas para conhecê-las".

Tantos outros atos cotidianos

que denigrem não só a imagem de

quem os pratica, mas do homem
como ser universal. Não precisa
mos nos lembrar do holocausto,
dos bandeirantes massacrando
os índios ou da guerra dos Bálcãs
(entre tantos outros miseráveis e

lamentáveis exemplos possíveis)
para refletirmos sobre como cami-

Cumpra-se alei
nha a humanidade.

Parece-me, muitas vezes, que
estamos vivendo uma era de rela

tivização da ética, ri tempo da ética
da conveniência. A ética somente

serve se for para cobrar dos outros
o comportamento esperado' por
nós .. Nunca para nos obrigar ao

que é certo ou nos punir pelo que
fazemos de errado ou que deixa
mos de fazer de certo.

Essa acomodação ética me dá
frios na espinha. Ao mesmo tem

po em que somos ferozes críticos

de políticos safados que se utili
zam do sistema público e do erário

para enriquecerem ou a seus fa

miliares, podemos ser coniventes

com o vizinho que joga lixo no rio,
com o filho que pega o carro sem'

ter carteira de motorista, ou com o

fiscal que faz vistas grossas às irre

gularidades do amigo.
Por que, diacho, esse ato consi

derado socialmente menos repro
vável pode sermesmo considerado

oficina, descobrimos o lado
artista que existe em cada

mulher", comenta.
As atividades em lem

brança do Dia Internacional
da Mulher, celebrado ontem,
continuam neste sábado, dia
10. Todos os postos de saúde

/

ou pelo menos se tenha bom
senso. Ou, no mínimo, respei

to aos outros. Embora para alguns
pareça, não é coisa de outromundo.

Costumeiramente fico me

questionando por qual motivo

as pessoas fazem do descumpri
menta das regras mais comezi
nhas praticamente um padrão
de comportamento. Realmente
não entendo. E não porque eu

seja um chato contumaz (ok, tal
vez seja) fico "costumeiramente"

pensando nisso. A frequência se

dá única e exclusivamente por
que vejo todo santo dia alguma
situação que me faz refletir sobre
o assunto.

Quando vejo algum metido a

"esperto" furando a fila na cara

dura, pergunto-me por que o tal ci
dadão (cidadão?) se acha superior
ou com preferência aos demais. O
mesmo acontece quando vejo pes
soas não idosas ou sem problemas
físicos estacionando nas vagas re-

Especialmente às mulheres

Um dia inteiro dedicado a elas
irão fazer preventivos de colo
de útero, mas os exames devem
ser agendados nas unidades de
saúde. Também será possível
confeccionar o Cartão Nacional
de Saúde neste dia, em todos os

postos da cidade.

Na brincadeira
sobre alimentação
saudável, acabei
descobrindo que

extrapolo as calorias

no café da manhã.
Achei a progTamação
muito interessante.

Josiane Amadieu,
38 anos, mensalista

Programação se

estenderá até o

próximo sábado.

Todos os postos irão
fazer o preventivo

JARAGUÁ DO SUL

Tita Pretti

Durante todo o dia de ontem,
as mulheres foram as gran

des homenageadas em 15 pos
tos de saúde de Jaraguá do Sul,
pelo Dia Internacional da M�
lher. As atividades envolveram

palestras, distribuição de flores
e mudas, orientações sobre saú

de, planejamento familiar, mé
todos contraceptivos, além de
sessões de embelezamento.

Logo pelamanhã, as pacien
tes que aguardavam por con

sultas no Pama (Pronto Aten

dimento Médico Ambulatorial)
II, da Barra do Rio Cerro, foram
recebidas com frutas e uma gi
nástica laboral. Às 8h, foi reali
zada uma oficina de artesanato
com o tema de Páscoa.

A vendedora Simone Mat-

Não é certo afirmar que "a ocasião faz

o ladrão". Sem rimas, o certo é aceitar
e conseguir enxergar que "a ocasião

faz o homem de bom caráter".

menos reprovável? Não são das pe
quenas coisas que nascem as gran
des? Não é de pequeno que se torce

o pepino?'Não é verdadeiro aquele
ditado que diz que "quem rouba
um tostão, rouba ummilhão"?

Aprendi, há muito tempo, que
outro ditado popular está equivo
cado na sua essência. Não é certo
afirmar que "a ocasião faz o la
drão". Sem rimas, o certo é aceitar
e conseguir enxergar que lia oca

sião faz o homem de bom caráter".

www.gumz.com.br

(47)3371-4747

Ou pelo menos o demonstra.
Por essas e outras, quando se

tem notícia de uma decisão judicial
que simplesmente determina que
uma chefa do 'executivo exonere seu
marido e sua filha dos cargos a que
nomeou por descumprimento de
uma lei municipal, é como tomar

um banho balsâmico, sendo impos
sível não ter esperança de que tudo
um dia poderámelhorar.

É fácil. E é para todos. Simples- .

mente cumpra-se a lei.
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'Racha separa as

equipes da região
Com objetivos distintos, Jaraguá Breakers
e Corupá Buffalos ficam em lados opostos

JARAGUÁ DO SUL
................................... ,............ . .

Henrique Porto

Ofutebol americano de Santa
Catarina está rachado. De

um lado ficaram os times coagi
dos pela Associação de Futebol
Americano do Brasil (AFAB), sob
a ameaça de exclusão. Do ou

tro' as equipes que pretendem
disputar o Torneio Touchdown,
organizado por uma empresa a

parte. Quis o destino que Iara
guá Breakers e Corupá Buffalos
ficassem em lados opostos nes
sa disputa, cada um com seu

ponto de vista.
Os Breakers optaram pelo

Torneio Touchdown, do qual
participam desde a pnmei-

ra edição, principalmente por
acreditar que a' competição
está capacitada para difundir a
modalidade no país. 'Além de
extremamente organizado, os

participantes do torneio têm

grande visibilidade. Isso sem

falar nas capacitações admi
nistrativas que recebemos, nas
áreas de marketing, finanças e

jurídica", analisa o presidente
Everton Gnewuch.

Os Buffalos ficaram do lado
da AFAB, por objetivar a con

quista do título estadual e não

por afinidade à proposta da
entidade. "Não optamos. pela
AFAB, optamos pelo Campe
onato Catarinense", comenta

o presidente Juliano Millnitz.

"Infelizmente, para participar
do estadual, fomos coagidos
a se aliar à AFAB, sob pena de
exclusão. Não nos restou outra

alternativa", lamenta.
Gnewuch e Millnitz são de

fensores da unificação de cam

peonatos e lamentam a decisão
arbitrária tomada pela AFAB.
"É totalmente contra o espor
te. Essa proposta, além de di

tatorial' infringe a Lei Pelé",
acrescenta Gnewuch. "Infeliz
mente vivemos num país onde
dirigentes sempre tentam 'pu
xar a brasa para a sua sardi
nha"', acrescentaMillnitz.

A batalha agora deve deixar
os campos e se concentrar nos

tribunais. Enquanto isso, a Fe

deração Catarinense prepara
outra tabela para o campeona
to estadual, desta feita sem os

dissidentes Breakers e T-Rex.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

CONWm.ÁBlOS Breakers e Buf'falos divergem em seus pontos de vistas

)
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Segunda fase inicia hoje

A segunda fase do Torneio
de Verão (Aberto de Futsal de

.

Schroeder) inicia na noite de

hoje, com três jogos no Ginásio
Alfredo Pasold. Das doze equi
pes que iniciaram a disputa,
oito seguem na briga pelo prê
mio de R$ 3 mil.

No primeiro jogo, às 19h15,
Noite à Fora e Baumann prota
gonizam um clássico cheio de
rivalidade. As equipes estavam

no mesmo grupo na primeira

, �
!

.�

1
I)

fase, quando se enfrentaram e

empataram em 3 a 3.
Na sequência, às 20h15,

os campeões jaraguaenses do
Cruz de Malta/Kaiapós terão
um páreo duro contra a Néki,
de Schroeder, que sempre joga
apoiada por sua fiel torcida.

Fechando a rodada, às 21h15,
.

a jovem equipe Coremaco/Posto
Cidade/Brasmeincol - dona da
melhor campanha até aqui -

terá um jogo complicado contra

os massarandubenses da Cival/

Qualitypó/Butuca/RMC, uma

das surpresas da primeira fase.
A competição apresenta

uma média de onze gols por
jogo, com 165 tentos marcados
em 15 jogos. Luan, da Corema
co, é o artilheiro com 7 gols.
.Nesta segunda fase, Kaiapós,
Néki, Kiferro e PQN estão na

Chave D. A Chave E é composta
porNoite à Fora, Baumann, Co-

.

remaco e Cival.

Jill1munjitSl1
Bronze

O atleta Henríque Buda,
da equipe Nova União Iara
guá, conquistou a medalha
de bronze na última seletiva
'brasileira para o Campeona
to Mundial de Iíu-Iitsu, que
acontece em Abu Dhabi. Em
Gramado (RS), o faixamarrom
disputou a categoria 74kg e

ficou contente com o seu de

sempenho. "O nível foi muito
alto, com os melhores atletas
do Brasil. Para mim, só o fato
de pisar no tatame num cam

peonato dessa grandeza já sig
nificoumuito", comenta. Além
dele, participaram do evento

os jaraguaenses Fabio de Mat
tos e NatanaelVelasco.

tsal

Amistoso
Em preparação para a Liga

Futsal, a CSM/Pré-Fabricar
recebe amistosamente o Pon
ta Grossa hoje, às 20h, na Are-

"

na Iaraguá. O ingresso seráum
quilo de alimento não perecí
vel. Os jaraguaenses estréiam
na competição nacional na

segunda-feira, às 20h15, con
tra a Krona, em Joinville. No
dia 17. jogam em Belo Hori

zonte, contra o Minas.

VoJteilJoi

Guaramirim
No fim de semana aconte

ce a segunda etapa do Cam

peonato Guaramirense deVô
lei de Dupla. Será no campo
da Associação de Moradores
Padre Mathias (Amopama),
próximo à Casa da Cultura.
No sábado, os jogos iniciam às
13h. No domingo, a partir das
8h. As inscrições serão feitas
antes do início dos jogos, no
valor de R$ 15.

AtletislDo

HalldaFama
A Federação Internacional

de Atletismo (IAAF) anun

ciou a criação de seu Hall da ;

Fama. Doze atletas foram se

lecionados pa{a inaugurá-lo,
enquanto outros doze serão
adicionados no decorrer do
ano. Dentre os primeiros se

lecionados está o brasileiro
Adhemar Ferreira da Silva,
bicampeão olímpico do sal
to triplo, em Helsinque-52 e

Melbourne-56.

"""''''

;t�l"mri1r_"'!"/I"!1I11.

Wfase)
• 7/3 - Santos 3x1 Internacional

• 7/3 - Deportivo Quito 3x1 Vélez Sarsfield

• 7/3 - Boca Juniors 1x2 Fluminense

• 7/3 - Corinthians 2xO Nacional (PAR)
• 8/3 - 19h30 - Flamengo x Emelec*

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

*encerrado após o fechamento da edição

W fase - Jogos de ida)
• 7/3 - Boavista (RJ) OxO América (MG)
• 7/3 - Gama (DF) Ox2 Ceará (CE)*
• 7/3 - Luverdense (MT) 2x2 Paraná (PR)
• 7/3 - S. Gorrea (MA) 2x1 Atlético (PR)
• 7/3 - Real (RR) OxO Remo (PA)
• 7/3 - Aquidauanense (MS) 1 xO B. Feira (BA)
• 7/3 - Trem (AP) Ox5 ABC (RN)*
• 7/3 - R. Noroeste (ES) Ox2 Ipatinga (MG)*
• 7/3 - Espigão (MS) 1 x3 Paysandu (PA)*
• 7/3 - Gurupi (TO) Ox1 Atlético (GO)
• 7/3 - Operário (PR) Ox4 Juventude (RS)*
• 7/3 - Brasiliense (DF) 2x0 Guarani (SP)
• 7/3 - Horizonte (CE) 2x0América (RN)
• 7/3 - Rio Branco (AC) Ox6 Cruzeiro (MG)*
• 7/3 - River Plate (SE) 2x3 Grêmio (RS)

, -

• 7/3 - Independente (PA) Ox1 São Paulo (SP)
• 7/3 - Auto Esporte (PB) Ox3 Bahia (BA)*
• 7/3 - Comercial (PI) 2x3 Fortaleza (CE)
• 7/3 - Penarol (AM) 1 x2 Santa Cruz (PE)
• 8/3 - 19h30 - Paulista (SP) x Goiás (GO)**
• 813 - 2Oh3O - S. Domingos (SE) xVitória (BA)**
• 813 - 21 h50 - CUiabá (MT) x Portuguesa (SP)**
·classificado sem jogo de volta

**encerrado após o fechamento da edição

• Torneio de Verão

(� fase - 18 rodada)
• 9/3 - 19h15 - Noite à Fora x Baumann

• 9/3 - 20h15 - Kaiapós x Néki
• 9/3 - 21h15 - Coremaco x Cival

(Oitavas de final - Jogos de ida)
• 10/3 - 15h30 - Estrela da Praia x Vitória

• 10/3 - 15h30 - Santa Cruz x EstrelaAzul

• 10/3 - 15h30 - América x Juventus

� 10/3 - 15h30 - Tupy x Santos

(1 a fase - 2a rodada)
11/3 - 16h - Vera Cruz x Botafogo (JGS)

• 11/3 -16h - Tupi x Cruz de Malta

• 11/3 - 16h - Caramuru x Floresta

• 11/3 - 16h - Botafogo (POM) x Müller
• 11/3 - 16h - Atlético x Água Verde

�!fI1f__•
W/2I' e 3°/4")
• 10/3 - 14h - Galácticos x Sociedade Barra

.

• 10/3 - 16h - Barrabaxo x Nova Geração

IrJZ1JJ!ftJJ!J!f!J1J!tIIllIlI'.'''II'.!.
(Semifinais)
• 1 0/3 - 15h - Carila x Néki

·10/3 -16h -Amizade x Texfio

Em';!i1!!J��.II"1
(1 a fase - 2a rodada)
• 10/3 - 13h30 - União x Cruzeiro

• 10/3 -15h30 - Amizade x Benjamin
• 10/3 - 17h30 - Santa Luzia x 1 o Braço
• 10/3 - 19h30 - Morangos x Glória
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Homemmata
motoristae
chamaaPM

Acusado pelo crime alega que a vítima não
atendeu ao seu pedido de estacionar o carro

JA�G..ºA.-º.º ..�.º.�.
Carolina Carradore

Como costumava fazer toda
a semana, o funcionário

público Jorge Baader, 55 anos,
voltava de mais um momento

de confraternização regado ao

som de sua gaita. No caminho,
ele não quis parar o carro para
Adir Antunes Fernandes, 55

anos, para quem havia dado ca

rona. Por se recusar estacionar
o veículo, foi morto com um

tiro na cabeça.
Fernandes também" atirou

contra o passageiro do carro,
Sivaldo Stanger, 45 anos, que
permanece internado em es

tado grave na UTI do Hospital
São José. O crime ocorreu por
volta das 23h de quarta-feira,
na Estrada Geral Garibaldi, em
Jaraguá do Sul.

O caso é investigado pelo
delegado Adriano Spolaor, que
trabalha com duas versões.
Uma delas, dada pela famí-

Essa versão .

. é contestada.
Vamos investigar
o que realmente

aconteceu.

,Adriano Spolaor,
delegado

lia, indica que Baader e Stan

ger participavam de uma festa
e . Fernandes - conhecido de

Stanger - teria acompanhado
os dois amigos.

Na volta, Baader guiava o

Corsa, placa AJW-9285, de Iara
guá, quando Fernandes pediu
para descer do veículo. Como o

motorista negou, o carona sa

cou um revólver calibre 32 e ati
rou contra a cabeça de Baader.
A vítima ainda conseguiu es

tacionar o automóvel. Stanger
tentou fugir, mas acabou sendo
atingido com um tiro nas costas

e outro no olho esquerdo.

"Era eu ou eles"

Depois de atirar em Baader
e Stanger, Ferriandes chamou
a Polícia Militar e ficou espe
rando no local do crime. Preso
em flagrante e encaminhado à

delegacia, contou outra versão

a Spolaor. O acusado disse que
guiava uma bicicleta quando o

Corsa estacionou e o motorista
lhe ofereceu carona.

Ele negou conhecer as ví
timas e alegou que aceitou a

carona, mas que no caminho

percebeu que omotorista toma
va um rumo desconhecido. Ào
questionar Baader, Fernandes
ouviu que estava sendo levado
a um local para morrer. Para se

defender, sacou a arma e pas
sou a atirar. "Era eu ou eles, eu
iria morrer", disse o acusado ao

delegado.
Essa segunda versão não

convenceu a autoridade policial.
"É contestável.Vamos investigar
o que realmente aconteceu",
informou Spolaor. Natural de

Major Vieira, Fernandes, que
responde por outro assassinato
em Canoinhas, foi enquadrado
por homicídio qualificado, ten
tativa de homicídio'qualificado -

e porte ilegal de arma. Ontem

mesmo, ele foi encaminhado ao
presídio de Jaraguá.

.

I

llSSASSINATOS Adir Fernandes já responde por
outro homicídio, cometido em Canoinhas

CasoWalter

Inquérito é
encerrado

O delegado Leandro Mioto
encerrou essa semana o in

quérito que apura amorte

do motoristaWalter Silva
Monteiro, 44 anos, ocorrido
dia 26 do mês passado, em
Jaraguá do Sul. Ele indi -

ciou Charles de Oliveira,
18 anos, por homicídio

qualificado. O documento
foi entregue ao Fórum. O
crime ocorreu no estacio
namento do Líder Club, na
AvenidaWaldemar Grubba,
bairroVila Lalau,

(�I#!iDI.�e

Bebidaspara
adolescentes
Dois homens, de 34 e 35

anos, responderão por for
necer bebida alcoólica para
menores. A dupla foi flagra
da em um dos quartos de
um motel, em Jaraguá, com
duas jovens de 17 e 15 anos.

Após ouvir uma discussão,
a PM foi acionada e no local
verificou a presença das ado
lescentes. Como não houve
crime sexual, os homens
foram detidos por fornecer
bebida alcoólica a menor.

Illespel�a,do
Crime choca
comunidade
Morador hámais de 30 anos
da Estrada Geral Garibaldi,
Jorge Baadermorreu deixan
do a comunidade em choque.
Dezenas de pessoas compare
ceram ao velório, realizado na
casa da vítima, na localidade
de Ribeirão Alice. O enterro

ocorre às 9h de hoje, em San
to Estevão. Baader trabalhava
na Prefeitura de Jaraguá há 24
anos. Ele atuava na Secretaria
deAgricultura como operador
de máquinas. O secretário da

pastà, André Cleber de Melo,
levou sua solidariedade à
família. "Todos nós daPrefei
tura estamos muito chocados.
Era um trabalhador, homem
de bem, pai de família. Esta
mos à disposição para apoiar
a família no quer for preciso",
declarou. Jorge era casado
e tinha seis filhos.

"BobMarley" é julgado hoje
por tentativa de homicídio
Jonathan Ribeiro, 26 anos,

conhecido como "Bob Mar

ley", enfrenta hoje o banco
dos réus, às 9h, no Fórum da
Comarca de Iaraguá do Sul.
Ele é acusado da tentativa de
homicídio contra Miguel de

Quadros, 36 anos, no dia25 de

março do ano passado.
O júri será presidido por

Leandro KatscharowskiAguiar
e terá como promotor, Márcio
Cota. O advogado de defesa
será Lodemar Resner.

O crime 'ocorreu nos fun
dos do salão Líder Club, no
bairro Vila Lalau, em Jaraguá.

Ionathan e Miguel discutiam
por compra e venda de droga.
Em seu depoimento à polícia,
Miguel disse que conheciaBob
de vista e que no dia do crime,
ele lhe ofereceu crack.

Ele teria recusado - o que,
segundo a vítima, teria provo
cado a ira de Bob, que passou
a agredi-lo, momento em que
foi esfaqueado no abdômen e

nas costas. A vítima foi ferida
com uma faca de fabricação
artesanal, de 15 centímetros
de lâmina. Miguel não foi lo
calizado pela Justiça para par
ticipar do júri.
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�� MARISOL S.A.
,,a Companhia Aberta - CVM n° 8486

Monsot CNPJ n° 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, n2 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, r�lativos ao exercício encerrado em 31.12.2011; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido
do exerciCIO; 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 52 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 Valore� Mobiliários (www.cvm.gov.br), BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da Companhia
(www.mansolsa.com.br).nalnternet. 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
certificado 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 (Se), 06 de m.§lrço de 2012.
A ADMINISTRAÇAO

fff!a.liIíil :::abrasca!��I ••• companhlll8ssocillda
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