
-

AVivo tem uma grande notícia
para você. Confira e aproveite.'

•
Telefone fixo, internet eWi-Fi para sua
casa ou empresa em um único aparelho.

� "_,

. Com o -.'
/

�J Vivo Box �=-"":"
.

você tem linha para o seu

telefone fixo + Internet para
o computador ou notebook.
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Telefone fixo, internet eWi-Fi para sua casa
ou empresa em um único aparelho..
Com Vivo Box, você conecta seu aparelho fixo, faz ligações de graça de Vivo Fixo para Vivo Fixo e

tem tarifas reduzidas nas ligações para celulares Vivo. Além disso, pode navegar do seu laptop
e tablet comWi-Fi ou conectar seu computador via cabo. Tudo isso mantendo seu número fixo.

,
.

você tem linha para o seu

telefone fixo + Internet para
o computador ou notebook.

TELEFONEl• I

FIXO r
-"�--_.,--�_)

Como

Vivo Bcx: COMPUTADOR
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Traga seu número fixo para aVivo e.economize.
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União de ideia e esforços

O Assoc-iativismo
o-oVale o I pocu

Acompanhe nesta edição a primeira matéria da série de reportagens sobre o Associativismo,
que serão publicadas ao longo desta semana. Na região, órgãos como a Acijs e a Arnvali são

- ,.

as grandes propulsoras do desenvolvimento empresarial e social através desta prática.
Páginas4e5

ara· lembrar O velhos tempos
CARLOS JUNIOR/ND

Pivô Elizandro marcou o seu e contribuiu para a vitória de virada da CSM/Pré-Fabricar, contra
o arqui-rival Joinville, em pleno Centreventos, na estreía dos times na Liga Futsal. Página 21

Contas altas

Os vereadores e
o uso do celular
As despesas com celulares,
pagas com o dinheiro
dos contribuintes,
dividem opiniões
entre os parlamentares
jaraguaenses. O
presidente da Câmara,
AdernarWinter, promete
diminuir os gastos da
Casa com ligações.
Página 6

Toda sexta-feira encartada aquino oCP

Inquérito
Corpo aparece
boiando em rio
o corpo de Pedro

Herzinger, 43 anos, foi
localizado no fim de
semana boiando embaixo
da ponte que dá acesso
ao seminário, na Barra
do Rio Cerro, em Jaraguá
do Sul. Não havia sinais
de violência e caso será

investigado pela Polícia
Civil. Página 23

As sem noção....
Basta que tenhamos
ollios de ver para ver

que o mund.o se
desmancha em

sexUalidade

proJlÚScua
e drogas.

Luiz Carlos Prates.
Página 3.
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Pronatec
Estudantes do

cursos as inscrições
.

encerram,sexta2feira,
,

,

dia 16. São7,5mil
,vagas, em 264 turmas, i;,

'

de cursos direcionados,
ao setor industrial.

Indústpia,
O problema no
desempenho da

intlústriáque ficou
:
muito claro no cáIc;ui
do PIB fezicom que, 'i,

www.oICorrei.odopovo.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Angeloni promove
Páscoa Super .Feliz

Tornar a Páscoa uma data realmente
doce para 2,4 mil crianças carentes

de todas as cidades onde o Angeloni está
presente, em Santa Catarina e no Paraná.
Com este objetivo, desde o dia lO de mar

ço todas as lojas da rede têm painéis com
fotos de crianças participantes dessa cam
panha, todas de instituições cadastradas

pela Ação Social Angeloni.
Para fazer parte dessa verdadeira cor

rente do bem, os clientes interessados em
adotar a Páscoa de um menino ou uma

menina carente devem dirigir-se à orienta
dora de atendimento e registrar sua parti
cipação escolhendo uma criança e doando
250 pontos de seu cartão Clube Angeloni.
A partir desse gesto de carinho, a rede une
se à ação solidária e entrega uma cesta com

um ovo n- 20 e uma caixa de bombons.
Este é o sexto ano em que o Angeloni,

em parceria com a comunidade, torna

mais feliz a Páscoa de crianças carentes,
fazendo brilhar seus olhinhos, não apenas
com os presentes, mas com uma festa an

tecipada que neste ano acontecerá no dia
27 de março, ,e para a qual os "padrinhos"
estão também convidados.

A Páscoa Super Feliz nasceu a partir do
grande sucesso da campanha Natal Su

per Feliz Angeloni, que há nove anos vem

beneficiando milhares de crianças caren

tes todos os anos. O Angeloni une-se ao�
clientes em mais uma ação de solidarieda
de e carinho, que tem como recompensa a

sensação de tornar feliz esta data tão reple
tá de símbolos traduzidos em chocolate..

DIVULGAÇÃO

�oaac�
A proibição de exportação de algodão
pelo governo indiano trouxe diversas
dificuldades para este mercado,
incluindo o próprio mercado interno
da Índia. O motivo é que os preços
externos estavammaiores que os

internos, então o governo decidiu

proteger sua cadeia produtiva.
Teremos, portanto num primeiro
momento uma elevação no preço do
fio de algodão no mercado brasileiro
e um ajuste dentro de alguns meses.
O consumomundial continuamenor

que a produção esperada.

Texfair'home
Na 2a edição desta feira, focada no mercado de cama, mesa e banho,
o público cresceu cerca de 10%, alcançando 12,1 mil visitantes.
Porém, esse número ficou aquém dos 15 mil esperados.

INGLÊS FLUENTE

3371/-7665
MATRICULAS ABERTAS

alpssec@netuno.com.br

� LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04639
1° 05,690

1.000,000,00
2° 08,938 24,000,00
3° 25,769 14,500,00
4° 62.201 14,000,00
5° 45.074 12.240,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1226
04 - 09 - 18 - 20 - 21
24 - 27 - 30 - 49 - 58
65 - 66 - 72 r 78 - 79
80 - 82 - 94 - 95 - 98

Stilo Clean

I

Essa é mais uma empresa que
criou uma página no Facebook.
Aos poucos, os empreendimentos
formam relacionamentos com seus

clientes pormeio das redes sociais.
Claro que existem riscos, mas os

benefícios são maiores.

Texfair Fashion
Com a divisão daTexfair em Home e

Fashion, esta última não foi realizada
em 2011, mas este ano estámarcada

para 17 a 20 de abril. O objetivo agora
é abrir espaço para as confecções
demenor poÍte. Para o sucesso da
mesma é fundamental que as grandes
também estejam presentes. A
feira é organizada pelo Sintex,
presidido porUlrich Kuhn.

Fibra ótica
o principal fornecedor no mercado
interno - Furukawa - está operando
com 50% de sua capacidade de

produção. Isso porque, o governo
anunciou um pacote de incentivos

para o setor de telecomunicações
seis meses atrás. Como estes

incentivos estarão vinculados
a projetos específicos e como

o governo ainda não definiu as

regras, as empresas do setor de

telecomunicações simplesmente
estão segurando os investimentos.
O que já estava ruim vai ficar

. .

pior, pOIS, mesmo que as regras
sejam anunciadas imediatamente,
espera-seno mínimo um prazo
de dois meses para a 'aprovação
dos projetos das empresas,
por parte do governo.

Gregos ',

Com a adesão de grande parte dos
bancos ao calote parcial grego, o
mercado tende a encontrar um
novo ponto de equilíbrio. O grande
problema da economiamundial é
que existemuito espaço para realizar

operações altamente alavancadas
cujo risco é distribuído assim
como no mercado de resseguros. ..

Desta forma, amaioria dos bancos,
mesmo os que não emprestaram
diretamente, é afetada.

MEGASENA
SORTEIO N° 1370
02 - 04 - 05 - 27 - 49 - 59

COMUNICADO DE ABANDONO DE EMPREGO
"-

Solicitamos o comparecimento entre 48 horas no Escritório Bisewski
Contabíl na rua BR 280, 15133 Bairro Imlgrantes- Guaramirim
S/C.AFuncionária Joziane Besen Ribeiro Luiz PIS:135.79759.72.7
CTPS:5008003 série 10.0 não comparecimento caracterizará
em abandono de emprego.

QUINA
SORTEIO N° 2844
03 - 21 - 29 - 39 - 75

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 724
01 - 03 - 05 - 06 - 07
10 - 12 - 14 - 15 - 18
19 - 20 - 23 - 24 - 25

I ..
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PERÍODO

,�,���.�"." .. ,,'" "."."".". "." "., .. " , .. " ".}g!,�<l(O"."" .. """, 1.,�J���,I.�.9:?9.}..?,,. ".".
'J:'!l " .. ,.... ..,. ,. ,. ,., , '" """""""", g!9..�9..0(o. .. ,,, """". ".1..?,:��.9..9:.?9..�.? .

,��J.:I.""."", ".".""" , .. """."." " " .. ,1.,.},��,!,?�"""." ��.9..9:.?q�.? , .. " .. ",.

.J.I.��.��� , :: , , ",,:IfP::.�g!.���I.0., 1..?:�.9..9:.?q.1..?" .

��.�:I;I�ç� , " .. ,.""".. " ",, g??g�g 1..�.:��.9..º:.?q.1..? ,.,

COMMODlTIES

PETRÓLEO - BRENT

OURO

CÂlVÍBIO

"-0,82%
.-0,06%

US$ 128,880
US$ 1700,050

COMPRA VENDA VAR.

l?9.�.l.\� . .9.9�.J!j.�.9l!.\:� .. (�� ..��.L.1.?�g9..? , , .. 1..?�g?g :lt,.1..?1..?<l(o,
l?.9�.l.\�,.!.P'.I.t.�.ª�º ..(J!j.� .. �.�).""" ''''''� ???9.g.", "" .. ).?�?9.º :l/t.}.??.�<l(o,
EURO (EM R$) 2,3638 2,3657 "I/� 0,64%
tiBRA'"(EilvCR$)'"

" " "" .. ",

······2·;ái06··""····,,·· ··2�8ià9 ···:iiir··ójio/�"
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e oaos Cle o que.:.<esfu;nill
a confiança, a ajudamútua e o fortalecimento do ca .

pital humano, entre outros fatores, ou, como explica'.
O sociólogo e diretor da Incubadora de Empresas e

Centro de Iij.()vação Tecnológica. JaraguaTec, Victor,,",,:,"
"

',I,

Alberto Danich, o Associatívís o é uma unídade.bá
�'

' '

0'

siqa (ia •.�..
.

ão ht,tp:lanél" ..��
dadé seUM em busca de um in esse comum" "

No Vale do Itapocu, a fundação daAcíjs, princi
pal Associação Empresarial da região, em 1938, foi
o maior passo dado rumo ao Associativismo. São

et0da26;t,�12013,"
onika H�fênu

..

s, a Acijs . mantém
o foco no desenvolvimento sustentável da região,
com prioridade para os interesses e necessidades
dos associados e a representatividade da entidade
e as empresas associadas perante a sociedade e o

poder Rúblico. AAcijs, ass
'

mo aAmvali, possui
.. ' iltambéxrt foc Qdat,;.

I

e com assuntos co-
I I.,,,' ,I "10 ,,), 'If:'i"I,' ,

I

. munitários, cômo amelhonaâa saúde e da infraes-
trutura rodoviária na região, pois como bem disse.
Durval Marcatto I/não há como se ter desenvolvi
mento econômico sem qualidade de vida".

No Vale do Itapocu, a fundação da Acijs,
principal Associação Empresarial da

região, foi o .maior passo
dado ��mo ao Associªtivi�

L276 'empresas associadas à entidade, com ações
voltadas para o empreendedorismo e a melhoria
e capacitação na gestão das empresas. Agora em

transição entre a diretoria 2010/2011, sob a presi-

Do leitor

Corrupção e Código Penal
Acorrupção é um mal que, de

desde os mais remotos tem

pos' assola a humanidade. Li

gada ao caráter pessoal de cada
indivíduo, em virtude do afrou
xamento moral, da degradação
dos costumes e, em especial,
da desenfreada cobiça por acu
mulação de pecúnia, tal con-

- duta paulatinamente foi sendo
combatida por diversos povos,
dando ensejo à criação de vários

tipos criminais.
Embora não seja um traço

peculiar da época contemporâ
nea, com o passar dos anos foi
se aperfeiçoando e agigantando,
chegando ao ponto de ser con

siderada o mal do século XX por
Maurice Garçon.

Vasto é o repertório histórico
no qual se encontram as mais
variadas formas para tentar

combater esse "vírus", assim ro

tulado por Magalhães Noronha,
que agride e consome a admi

nistração pública.
O saudoso mestre Nelson

Hungria, em seus brilhantes

Comentários ao Código Pe

nal, escrito há alguns decênios
passados, lamentou em certa

oportunidade a 'espúria prá
tica da corrupção junto aos

poderes estatais brasileiros,
os quais se amoldam perfei
tamente a presente realidade

tupiniquim: liA corrupção cam

peia como um poder dentro
do Estado. E em todos os seto

res: desde o contínuo, que não
move um papel sem a percep
ção de propina, até a alta esfe
ra administrativa, onde tantos

misteriosamente enriquecem
da noite para o dia."

Mais atual do que nunca na

sociedade contemporânea bra
sileira, a corrupção emerge das
entranhas do governo em forma
de cascatas de escândalos, guia
das pelos rios da impunidade;
até findar no profundo e obscu
ro mar do esquecimento.

Mario Cesar Felippi
Filho, advogado e

professor da Cató6ca se

(�OlnIJartilbe a sua opinião. Escl.·eva"!UlS2
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I
As sem noção...

"'\ Tau repassar uma manchete da Folha que me fez
V piscar, não me surpreender. Basta que tenhamos
olhos de ver para ver que omundo se desmancha em
sexualidade promíscua, drogas e irresponsabilidades
de todo tipo.Vale para jovens e velhos.

Vão me desculpar, mas crianças bem-educadas
não saem dos "trilhos" da vida, não descarrilam. A

educação é uma vacina que coloca a pessoa no rumo
das boas ações, os educados não caem em tentação.
Os educados têm pudor, vergonha na cara.

Amanchete da Folha é esta: - "Escola barra alu
nas vestidas de forma sexy e provocativa". Aconte
ceu numa escola pública de São Paulo. A direção
da escola não suportava mais ver garotas, jovens
que nem sabem ainda se higienizar sozinhas, indo
para a escola como garotas de programa de motéis

pobres, de beira de estrada ...
Shortinhos justíssimos, dois números meno

res, barrigas àmostra, maquilagem, seios saltando
para fora da blusa, sutiãs coloridos aparecendo e

nem aí para o que pensem ou digam, um horror.
Dia destes a diretora decidiu impedir a entrada

de umas 20 desses tipinhos vulgares que abundam
nos colégios, e mais ainda nos particulares. São ti
pinhos que se ajustam à expressão - órfãs de pais
vivos. Vulgares, sem presente nem futuro.

A proibição foi um bafafá na tal escola, surgi
ram pedagogas e. psicólogas de botequim para de
fender as "meninas", as ingenuazínhas, Muito in

gênuas, os guris das baladas que o digam ...

Para mim, nada de novo. Quando as escolas
cobram uniformes dos alunos, as gurias são as

primeiras a customizar as camisetas, cortam as

mangas, fazem decotes ousados, um horror, ver
dadeiras aprendizes da "noite", E quem ousa criti
car é careta, reacionário, isso e mais aquilo. É por
isso que aprecio os colégios militares. Eu gostaria

de ver essas sirigaitas da falta de educação caseira
fazendo, ou tentando fazer o mesmo, num colégio
militar. E os pais? E você chama de pais a esses ti

pos que ficaram em casa e deixaram as filhas sair
como saíram?

Paredes
Está começando por São Paulo, a "moda" vem

da Europa, da' civilizada Europa... Antes, os vaga
bundas pichavam muros e paredes com latinhas
de spray. Agora estão saindo com extintores de
incêndio adaptados para sujar as paredes. Fazem
um enorme estrago. E alguns estúpidos lhes saem
em defesa dizendo que aquilo é arte. E se um mo

rador, um lojista ficar de tocaia e "mandar ver"
bem na hora em que o ordinário estiver fazendo
riscos e desenhos em sua parede, o que lhe vai
acontecer? De minha parte nada, mas o meliante
"nuncamais" vai fazer arte, ah, não vai..

Segurança
Será que só eu vejo ataques com dinamites às

agências bancárias como atos terroristas? Parece

que sim. São atos terroristas sim, merecem uma

especial leimarcial. Os caras andam muito tope
tudos, perderam o medo de tudo, da polícia faz

tempo, do judiciário debocham ... Ah, esses caras
têm de ser "pegados", e pegados para sempre....

Falta dizer
Se o sono não lhe vem fácil à noite, evite os

soníferos. Veja esta manchete que vem dos Esta
dos Unidos: - "Uso de soníferos triplica risco de
morte". Com os comprimidos para dormir, qual
quer doençazinha pode matar. O diacho é fazer
as pessoas acreditarem nisso. Mas o aviso está
dado, não pormim, pelos médicos americanos.

Diretor: Nelson Luiz Pereira • nelson@ocorreiodopovo.com.br • Gestor de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Oaiana Constantino e
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, Comel'cial: 9107-6932 ' Plantão Elltregas: 2106-1919' 9132-5491 /8446-6817'Horário de atendimento: 8h às 17h30

, Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda
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Desde 1938 em defesa
do empresariado

AAssociação Empresarial de Jaraguá do Sul participou da atualização dos
hospitais, da sede da Scar e também luta pela duplicação da BR-280

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

Pedro Leal

OASSOciativismo é uma unidade básica
da associação humana, que permite a

comunidade se unir em busca de um inte
resse em comum". É assim que o sociólogo
Victor Alberto Danich define a cultura do

associativismo, interação que tem grande
forçanoVale do Itapocu desde 1938, com a

fundação da principal associação empre-
"

sarial da região, aAcijs. Durante esta sema-
na, O Correio do Povo discorre a respeito
das associações empresariais do Vale do

Itapocu - o que elas fazem? O que buscam?
Como estas entidades mudaram ao longo

do tempo? Começando a série especial, fa
laremos sobre a Acijs (Associação Empre
sarial de Jaraguá do Sul) e aArnvali (Asso
ciação dosMunicípios doVale do Itapocu),
que faz pelos municípios o mesmo traba
lho de coordenação e defesa dos interesses

que aAcijs faz pelo empresariado. No final
desta série, você confere a entrevista com o

sociólogo e diretor da Incubadora de Em

presas e Centro de Inovação Tecnológica
JaraguaTec - à sua maneira, também uma

associação empresarial - sobre as origens
e os porquês desta cultura. E ao longo da

série, depoimentos de empresários sobre a
importância e a relevância destas associa

ções para a região e a sociedade.

Já são 74 anos de história:
fundada em 1938, a Acijs (Asso
ciação Empresarial de Iaraguá
do Sul, antes chamada Asso

ciação Comercial e Industrial
de Iaraguá do Sul) é a principal
entidade representante dos in
teresses empresariais na maior
cidade do Vale do Itapocu. São
1.276 empresas associadas à

entidade, com ações voltadas

para o empreendedorismo e. a

melhoria e capacitação na ges
tão das empresas.

Agora em transição entre

a diretoria 2010/2011, sob a

presidência de Durval Marcat

to, e a diretoria 2012/2013, de
Mônika Hufenüssler Conrads,
a Acijs mantém o foco no de
senvolvimento sustentável da

região, com prioridade para os

interesses e necessidades dos

74 anos de história

em Jaraguá do Sul
vidade da Acijs e as empresas
associadas perante a socieda
de e o poder público. A Acijs
foi uma das entidades que se

posicionou contra o aumento

do número de vereadores, no
ano passado.

Segundo o atual presiden
te da Acijs, Durval Marcatto

.

- que deixa o cargo neste dia
22 - a Acijs centra sua atuação
em cima de três pilares: Asso
ciativismo, Voluntariado e Em

preendedorismo. "E através

do associativismo é que con

seguimos buscar melhor os

inter.esses do. empresariado",'
explica. É dentro da atmosfera
do associativismo que a Acijs
tenta fomentar o empreende
dorismo e a capacitação pes
soal, buscando um ambiente
favorável ao desenvolvimento

associados e a representati - econômico e regional.

-

_-'_"""iiiMilif �

Foco no social

"Desde o princípio temos apreocupação com
o social, pois no seu trabalho, a entidade acaba se
envolvendo com assuntos da sociedade, e parti
cipando nestas questões", ressalta Marcatto. Por
causa desta tendência, aAcijs participou damo
vimentação para a construção da sede da Socie

dade Cultural Artística (Scar), e processo de mo

dernização do sistema hospitalar do município, .

acompanhando e financiando as obras de am

pliação doshospitaisJaraguá e São José. "Um dos
nossos focos maiores é o desenvolvimento eco

nômico, e não há como se ter desenvolvimento

sem qualidade de vida. Por isso este foco na área
de saúde", explica Marcatto, adicionando que a

associação tem auxiliado também nas áreas de

segurança e educação, com doação de equipa
mentos, capacitação de pessoal, e reivindicando
medidas junto ao Estado e ao governo federal.

Uma antiga reívíndícação, feita em conjunto
com aArnvali, é a duplicação daBR-280, incluin
do várias reuniões com o Ministério dos Trans

portes no ano passado .e no início deste ano, até

o momento sem resultados. "Nós tivemos a pro
messa de que o projeto estaria pronto até abril,
e então seria licitado para a execução", diz. Na
questão damobilidade, também estánapauta da

Acijs o desvio ferroviário, retirando os trilhos do
Centro da cidade.

Centro Empresarial agrega
administrações

Em 1980, outra forma de asso- do Estado de Santa Catarina (Ju
ciativismo empresarial surgiu em cesc) e a Associação Brasileira de

Iaraguã do Sul - quase que uma Recursos Humanos (ABRH), além

meta-associação, o Centro Em- de vários sindicatos patronais.
presarial de Jaraguá do Sul (Cejas)' Porém, a função do Cejas não

existe para agregar em um único é integrar os interesses das entida
local as diversas entidades empre- 'des componentes, mas sim a sua

sariais do município: além da pró- estrutura administrativa, para fa

pria Acijs, também ocupam o 10- cilitar os trabalhos para os empre-
'. cal a Apevi (Associação das Micro sários jaraguaenses. Além disso, o

e Pequenas Empresas do Vale do centro seria uma forma de símbo

Itapocu), a CDL (Câmara dos Diri- lizar aunião e a integração do setor
gentes Lojistas), a Junta Comercial produtivo.

,

".c
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Qual a importância do Associativismo'

I�ssociativismo significa parceria,
de modo a desenvolver um projeto
com um objetivo em comum. O Asso

ciativismo é uma unidade básica da

associação humana, e que permite à
comunidade se unir em busca de in
teresses em comum, e a atuação empí-

- rica da socialização do conhecimento':
VictorAlberto Danich,

sociólogo e diretor do JaraguaTec

\ 110Associativismo é o quepossibilita o
alinhamento de interesses efacilita a bus
ca pelo atendimento das reivindicações
das empresas. Isto favorece tanto os inte
resses internos dos associados, com a ca

pacitação do pessoal, quanto os interesses

externos, com amelhoriada qualidadede
vida e do desenvolvimento econômico':

DurvalMarcatto Júnior,
presidente daAcijs

IINo caso daAmvali, somamos osmu

nicípios do Vale do Itapocu para o desen
volvimento regional. Unindo interesses

em comum podemos agir de forma me-.

lhor para o bem estar do cidadão. Outras

questões e consórcios públicos precisam
ser pensados em conjunto, pois vão além
dos limites de cadamunicípio':

Luiz Carlos Tamanini,
presidente daArnvali

MARCELE GOUCHE

ENCONTRO
.

Todas as segundas-
feiras ocorrem
reuniões plenárias
com a diretoria da
entidade e demais

associados

SOBRE A ACIJS Representando municípios
junto ao EstadoEmpresas Associadas:

1276' Enquanto a Acijs trata de coordenar e
orientar as ações das empresas jaragua
enses, juntamente com a defesa dos inte
resses do empresariado junto ao poder
público, a Arnvali é a responsável por
unificar as atividades e as causas dos

municípios do Vale do Itapocu junto ao

Estado e à União. Segundo o atual pre
sidente da Arnvali, Luiz Carlos Tamanini
- prefeito de Corupá-, o associativismo
é extremamente importante para os mu

nicípios, devido a algumas questões que
ultrapassam as fronteiras de cadamunicí-

pio. "Por exemplo, a questão da preserva
ção ambiental não é algo que caiba a cada
cidade em separado, e que precisa da ação
em conjunto de toda a região", afirma.

De acordo com Tamanini, a Arnvali
é crucial para coordenar os interesses
dos municípios no desenvolvimento

regional, para evitar conflitos. IISe cada
uma ficar perseguindo seus interesses

separadamente, cada Prefeitura fica
rá no caminho uma da outra", explica,
observando que os esforços coletivos

'podem termais impacto S9.l?g� oEstado

do que as ações isoladas.
A associação também mantém vá

rios comitês para a defesa e o gerencia
mento dos interesses regionais, com o

retorno do ICMS (Imposto sobre Cir

culação de Mercadorias e Serviços), o

.

desenvolvimento agrícola e a assistên-
cia social, assim como convênios inter

municipais para agilizar alguns servi

ços e tramitações. Como exemplo, cita
o consórcio intermunicipal de saúde,
que visa melhorar o tratamento pelo
SUS (Sistema único de Saúde).

, , � , �

Ramo de serviços:
550
Comércio:

404
Indústria: .

322

Fundação:
1938
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Gastos com celular
dividem opiniões

Até agora, Natália Petry é quemmais gastou
e AdernarWinter foi o que menos fez ligações

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

Alexandre Perger

As despesas com o uso dos

celulares, pagas com o di
nheiro dos contribuintes, di
videm opiniões entre os par
lamentares jaraguaenses que
mais gastam e os qu� mais
economizam. Na Câmara de

Vereadores, entre janeiro e

fevereiro deste ano, a peeme
debista Natália Petry foi a que
mais fez ligações, gastando
um total de R$ 1.796,19 nos

dois meses. Enquanto isso,
o presidente do Legislativo,
Adernar Winter (PSDB), apa
rece como o que menos utili
zou o aparelho, somando R$

369,52 no mesmo período.
A média de gastos dos 11

parlamentares é a mesma até
no mês de janeiro, quando to

dos estão em recesso dos tra

balhos da Câmara. Esse fato
não incomoda a líder da lista
dos que mais tem despesa com
celular, a vereadora Natália.
A peemedebista não vê a si

tuação como um problema e

garante que utiliza o aparelho
para atender os cidadãos que a

procuram. "Uso o celular como
ferramenta de trabalho e não

deixo ninguém sem respostas
às suas solicitações", diz. Em

2011, Natália devolveu 4,5 mil

que havia usado com uma se

gunda conta de celular que. so-

licitou quando era presidente
da Câmara.

Do outro lado, na parte de
baixo da tabela, Winter rebate
dizendo que os vereadores pre
cisam economizar nos gastos
com o uso do celular. "Eu sem

pre faço economia, só uso em

caso de necessidade, porque
o dinheiro é do povo", conta.

Como presidente da Câmara,
Winter afirma que pretende
criar um limite de uso do celu
lar. "Vou acabar com esse negó
cio de gastos com celular, vou
criar um teto, um liniite de gas
tos", adianta.

Amédia de gastos
dos 11 vereadores é a
mesma até no mês de

janeiro, quando estão
em recesso da Câmara.

(}a.stos dos vereadores de Jaraguá. do Sul
com telefone 'em janeiro de 2012:

.

Vereador Telefone celular Telefone fixo Total
.................................................................................................................................................

. ���.����.y��ry �??!.?.� ���!.?.Q �:.��.º!.�}
Justino da Luz 733,42 131/34 864/76
.................................................................................................................................................

José de Ávila 658/28 9.76 668/04
..................................................................................................................................................

Francisco Alves 545/32 80/69 626/01
.................................................................................................................................................

. l.�.��.��.�!P.E��?� 1.�.?!.?� º?��.� ?�.�!-ª.? .

Amaríldo Sarti 314/97 174/36 498,33
............. , .

Adernar Possarnai 454/71 36/28 490/99
.................................................................................................................................................

Lorival Dernathe 398/03 23/20 421/23
.................................................................................................................................................

. l.�.��.�.��.g��!.�.�.� ��g!.�� ??��.� �?�!.�.? .

Manso Piazera 278/67 27/04 305/71

·Ad����'\�vi�t�·�····················iá2�·59.·····················42·�á7·························225·/'4'6···

Gastos dos vereadores de Jaraguá do Sul

com telefone em fevereiro de 2012: '

Vereador Telefone celular Telefone fixo Total
.................................................................................................................................................

.�.���.��.�.��.� �.����� �.�.�.��� �.:�.�.�.���
Francisco Alves 496,48 163/19 659.67

i���::t.���p.i�:���::::::::::::::::::�:��;jf:::::::::::::::::::::?:��:i�::::::::::::::::::::::::�:�?;��::::
Justino da Luz 478/00 111/89 589/89

'j'os·é·de'A�rjI�··························5·Õ4;49······················Z·8�·Z7························5'32;76····
i��i·i;�i'·6���th�·················�i'45;95······················�i9�·5i························�i'95;46····
·���iid�·S��Ú·········

..

··········2·87;3i······················ii5;30······················�io2;6i···
.................................................................................................................................................

Adernar Possarnai 298/86 95/31 394/17

jai�e··Negherbon···············Z·75;03······················1·15;51······················3·90;54····
·Mo'ii·sc;·piazera·····················Z·73;24······················4·z:·92························3·16;i6····
·Ád�·���\vi�t·��····················i·86;93······················Z·6�·57························2i3:05····

* Gastos em Reais

Micro e Pequenas Empresas

Sob Omesmo comando,Apevi inicia novomandato
liContinuar em ritmo de

crescimento e buscar novas

conquistas para a categoria".
Com essa afirmação, Ales
sandro Truppel Machado,
38 anos, resume como deve

permanecer comandando a

Apevi (Associação das Micro e

Pequenas Empresas do Vale do

Itapocu) durante 2012. A sole
nidade de posse do seu segun
do ano consecutivo de manda
to estámarcada para o próximo
dia 22, no Clube Atlético Bae

pendi, às 19h30.
Natural de Joinville, Macha

do mudou-se para Jaraguá do
Sul há dez anos. Casado e pai
de uma menina, é proprietário
da Hexagonal Engenharia. Ele
assumiu a presidência daApevi
na gestão de 2011. E para 2012,
o empresário já tem os princi
pais desafios definidos.

Entre eles, Machado desta
ca o Simples Trabalhista, que
busca a redução de encargos
sociais e flexibilidade em rela

ção ao período de férias. "Hoje
uma micro empresa de até

três funcionários que precisa
dar férias para um deles, per
de cerca de 30% da capacida
de de produçãQ. A idéia é ter ��

uma flexibilidade em relação a

isso", explica.
Outro projeto para este ano

é a Expofeira, marcada para
junho. A expectativa é mo

vimentar em torno de R$ 10

milhões. Em conjunto, acon
tece o encontro Brasil-Sul das
Micro e Pequenas empresas,
com palestras e workshop
para o público.

o mercado do Vale

é multissetorial,
com a presença
forte da indústria.
e prestação de

serviços.

j!U1ess:a,ndl'(/bJ
Machado

MARCELE GOUCHE

Mercado

regional
Machado ainda afirma que

quer continuar investindo na ca

pacitação dos empresários para
fortalecer ainda mais a classe na

região. Para se ter ideia, hoje asmi

cro e pequenas empresas são res

ponsáveis por 60% dos empregos
formais noVale do Itapocu, segun
do o presidente daApevi.

"0 mercado do Vale é .multis
setorial, com a presença forte da
indústria e prestação de serviços"
Outro que está crescendo é o cam

po do Empreendedor Individual.

Quem tem um 'pequeno negócio
pode legalizar a empresa, conse

guindo faturar até R$ 60 mil por
ano, este valor antes' era reduzido
em R$ 36 mil. No ano passado, a

�

associação teve conquistas como o

aumento do teto de faturamento de

empresas, a nova cartilha de produ
tos e serviços financeiros, o cresci-

,

menta do programaApevi nos bair
ros eApevi nas universidades, entre
outros avanços.

BAN'DEIBA Presidente da Apevi aflrma que

capacitação será o foco da administração
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A ·regulamentação
da profissão de filósofo

Oprojeto de lei número 2533/11, pro
posto pelo deputado Giovani Che

rini, do PDT gaúcho, - também conhe
cido pela criação do Dia do Churrasco -,

pretende regulamentar a profissão de fi
lósofo no Brasil. Todavia, a proposta não
está sendo bem vista por alguns profis
sionais da própria área.

Em seu artigo terceiro, o projeto de
lei prevê que lias órgãos públicos da ad

ministração direta ou indireta ou as en

tidades privadas, quando encarregados
da elaboração e execução de planos, es
tudos, programas e projetos socioeconô
micos ao nível global, regional ou seto

rial, manterão, em caráter permanente,
ou enquanto perdurar a referida ativida
de, filósofos legalmente habilitados, em
seu quadro de pessoal, ou em regime de
contrato para a prestação de serviço".

A matéria define ainda a Academia

Brasileira de Filosofia como a represen
tante da filosofia e língua filosófica na

cionais. É essamesma entidade que qua
lifica como filósofos Michel Temer, atual

vice-presidente da República, Marcos

Maia, presidente da Câmara dos Depu
tados' e Carlos Alberto Torres, capitão da

seleção de futebol da década de 1970.
Afinal, qual o sentido desse projeto

de lei? No mínimo, o Brasil vai se tornar
motivo de chacota lá fora. Em entrevis
ta à revista Piauí, o professor titular de
ética e filosofia política na USp, Renato
Janine Ribeiro, disse: "Regulamentar
a profissão do filósofo, um pensador,
é como regulamentar a profissão do

poeta e do romancista. Não precisa re

gulamentar para aqueles que querem
lecionar filosofia porque o Ministério
da Educação já o faz por meio de uma

simples portaria".

Plano, de Cultura
Até quinta-feira, dia 15, ficam abertas as

inscrições para o primeiro Seminário de
Política Cultural de Jaraguá do Sul. O evento

está agendado para o sábado, dia 17, na Scar. O

objetivo é finalizar o PlanoMunicipal de Cultura.

Abrigo para animais' .

Educadamente, o promotor do MeioAmbiente
da Comarca de Jaraguá, Alexandre Schmitt dos
Santos, solicitou ao vereador Jaime Negherbon
(PMDB) a suspensão da proposição de um

projeto de lei que prevê a criação de um
abrigo para animais, e o convidou para tomar
conhecimento das ações que já vem sendo
realizadas em benefício dos bichos na cidade.

ré-candidato
definido

..

Como já era esperado, o ex-deputado
Dionei da Silva é O pré-candidato a

prefeito pelo PDT de Jaraguá. O ex

petista não participou do encontro
realizado no último sábado, quando a

executiva e a diretoria bateram o martelo
sobre a corridamajoritária de outubro.

PC do B na região
o PC do B promoveu reunião da

mícrorregíonal Norte no último sábado, dia
la, na Câmara deVereadores de Jaraguá.
Participaram dirigentes locais, de Joinville,
Guaramirim, Corupá, São Francisco do Sul,
Rio Negrinho, São Bento do Sul e Schroeder.

"Fraternidade e .

Saúde Pública".

Bombeiros

Voluntários
Na Alesc, deputados
discutem sobre o projeto
que prevê aos Bombeiros
Voluntários o direito
de fiscalizar projetos e

edificações dentro das
normas de segurança
contra incêndio. Uma
conversa entre políticos
e entidades está marcada

para amanhã, às 10h.

Vou acabar com esse

negócio de gastar muito
dinheiro com celular. Vou
estabelecer um teto, um

limite de gastos.

Presidente da Câmara de

Vereadores, AdernarWinter

(PSDB), sobre as despesas
excessivas com as contas

de telefones celulares de

parlamentares de Jaraguá.

MP vistoria
a rua 28 de

Agosto
Após denúncias de que os

tubos utilizados seriam
muito pequenos, as
obras de pavimentação
da rua 28 deAgosto, em
Guaramirim, receberam
a visita do Ministério
Público na última sexta

feira. O responsável pela
vistoria foi o analista'

engenheiro sanitarista do
Mp, André Renato Rotta.
Ele só vai se pronunciar em
relação ao caso na próxima
segunda - feira, quando
deve sair o resultado da
vistoria. O prefeito Nilson
Bylaardt, garante que os

tubos utilizados possuem
o tamanho adequado.

IMÓVEIS

7 1..
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AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
..

Lunott! llalUlzçO/.· C
Grupo LUnelll

1952

Importação de leite em pó
Matéria publicada no Correio do Povo, em mar

ço de 1952, dizia: "Apreciando parecer da Carteira

de Exportação e Importação, a Comissão Consultiva

Intercâmbio Comercial com Exterior, na sua reunião,
resolveu revigorar o critério anterior para a importa-

ntem e Hoje
ARQUIVO HISTÓRICO

ção de leite integral em pó, licenciando as entradas
desse produto no país até 30 de junho do corrente

ano, para pagamento em moedas inconversíveis, sem
restrições quantitativas, em favor de firmas do ramo,
mesmo sem tradição".

MARCELE GOUCHE

Na foto à esquerda vemos a avenida Marechal Deodoro da Fónseca na década de 1920. No

lugar da construção em estilo enxaimel hoje está o prédio que abriga o banco Santander
(avenida Getúlio Vargas). A construção branca de dois pavimentos, à direita, ainda existe e,

atualmente, funciona ali wna loja de roupas femininas, exatamente onde inicia o Calçadão.

Per�onagem histórico

O pintor holandês Johannes Vermeer
Johannes Vermeer, nascido em 31 de

outubro de 1632, em Delft, é considerado
o segundo pintor holandês mais famoso
e importante do século 17 (um período
que é conhecido por Idade de Ouro Ho

landesa, devido às espantosas conquis
tas culturais e artísticas do país nessa

época), depois de Rembrandt. Os seus

quadros são admirados pelas suas cores

transparentes, composições inteligentes
e brilhantes com o uso da luz. Vermeer
viveu toda a vida na sua terra natal, onde
está sepultado na Igreja Velha (Oude
Kerk) de Delft. Sua morte aconteceu em

15 de dezembro de 1675.

Obra A moça do

brinco de pérola

DIVULGAÇÃO

Pelo Mundo

1999
Morre a intérprete
lírica Bidu Sayão
Balduína de Oliveira Sayão, mais conhecida
como Bidu Sayão, foi uma célebre intérprete
lírica, nascida em Itaguaí, no dia 11 de maio de
1902. Ela começou estudando canto com uma ro

mena que então vivia no Brasil � que a levou para
a Romênia, onde continuou seus estudos. Mais

tarde, foi para a França. Bidu estreou em 1926 no

Teatro Costanzi de Roma, no papel de Rosina em
O Barbeiro de Sevilha, de Rossini. Sua estreia no
Metropolitan Opera House de Nova Iorque se deu
em 1937, no papel de Manon, na ópera de Mas- ,

senet. Em fevereiro de 1938, cantou p-ara o casal
Roosevelt na Casa Branca. Roosevelt lhe ofereceu
a cidadania estadunidense, mas ela recusou.
De acordo com elamesma, "no Brasil eu nasci
e no Brasil morrerei". Entretanto, elamorreu de

pneumonia nos Estados Unidos em 13 de março
de 1999, antes de completar 97 anos, sem realizar
um de seus desejos: rever a Baía de Guanabara.

DIVULGAÇÃO
,

I

, '

"

\
'.
,

1639

O surgimento do

Harvard College -

Em 13 demarço de 1639, o "NewCollege", em
Cambridge Massachusetts, muda de nome para
"Harvard College" em homenagem ao pastor con
gregacional calvinista John Harvard. A Universida
de Harvard (em inglês Harvard University) é uma
das instituições educacionais mais prestigiadas
do mundo e a mais antiga instituição de ensino

superior dos Estados Unidos. Até 2011, ela era
considerada amelhor universidade do mundo pelo
Institute ofHigher Edutation Shanghai Iíao Tong
University. A primeira vez na qual se mencionou a

instituição como universidade foi em 1780.

�
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Dança

Grupo Laços de Tradição
comemora 19 anos

FOLCLORE

Registro da

apresentação
na 12a edição
do FestFolk,
em Blumenau,
em 2011

Pioneiro no ensino de dança gaúcha na região, teve no Festival de Dança de Joinville 6 ponto alto

_11l/ID1HJ o dia 6 de mar

ço' o grupo de

dança Laços
de Tradição, de
Corupá, come

morou 19 anos.

Fundado em 1993 por um grupo
,

de pessoas que tinha em comum

a paixão pela dança, pela tra

dição e pela cultura dos povos,
começou com 27 integrantes de
curso de dança de salão, com
o professor José Catolino Forte

(Célio) de Iaraguã do Sul.
Na época, o curso abordava

o aprendizado de nove danças
gaúchas de salão: marcha, va
nerão, vanera, valsa, bugio, xote,
rancheira, milonga e chamamé.
A primeira apresentação acon

teceu no dia 17 de julho de 1993,
em um baile na antiga sociedade
Ano Bom, local em que aconte

ceram os primeiros ensaios. Pos
teriormente, os ensaios foram
realizados na Sociedade Águia
Dourada, permanecendo até de
zembro de 1997.

Na região, Laços de Tradição
foi o grupo pioneiro em minis
trar cursos de dança gaúcha de
salão. Na década de 90, minis
trou diversos cursos de dança

. em Corupá e Iaraguá do Sul,
priorizando o resgate das tradi-

ções e aliando teoria e prática.
Em outubro de 1996, o gru

po participou de um curso de

danças de diversas origens:
gaúcha, argentina, andina e bo

liviana, ministrado pela profes
soraCarmem, coordenadora do

grupo de Dança Chaleira Preta,
de Santa Maria, no Rio Grande
do Sul. Desde então, o grupo
cria coreografias de dança em

diferentes estilos, com núme

ros de sapateado e boleadei
raso Danças como boleadeiras
e facões demonstram armas de
luta e caça que, posteriormen
te, foram incorporadas à dança
como prova de habilidade no

manuseio destas armas ora uti
lizadas como ferramentas.

O repertório de danças do

grupo é diversificado e formado

por mais de 37 danças. Os qua
dros de apresentações misturam
danças de diferentes etnias: chi - ,

lena: la cueca, bolivianas: car

navalito, la firmeza, el condor

pássaro, paraguaia: chacareira,
argentinas: chamamé, los amo

res, chacarera, malambo, bolea
deira, la firmeza, gaúchas: cha
mamé, tatu, anu, tirana do 'lenço,
rancheira de carreirinha, bole

adeira, Chico do Porrete, chula,
dança dos facões e outras.

Amorpelaspessoas epela dança
Atualmente, o grupo pos

sui doze integrantes dos mu

nicípios de Corupá, Iaraguá
do Sul e Guaramirim, coor

denados, por Maria Apareci
da Rosa (Cida) e ensaiados

pelo instrutor Jean Wenser

sky. O figurino é formado por
cinco trajes típicos baseados
em modelos de época, den
tro da pesquisa histórica.

A sede é a Escola .Municípal
Engelbert Oeschler, na comu

nidade do Poço D' Anta, que foi
desativada em 1998, e desde en

tão, é responsabilidade do grupo.
No entanto, desde 2010 é ocupa-

da temporariamente por uma

família que perdeu sua casa nas

enchentes. Os ensaios passaram
a ser no Salão Paroquial São José.

O Laços de Tradição man

têm-se através de promoções,
pagamento de mensalidade sim
bólica e recebimento de subven

ções sociais da Prefeitura de Co

rupá e do Governo Estadual.
Para manter um grupo que

já recebeu diversos integrantes
é preciso aprender a respeitar as
diferenças, ter paciência e prin
cipalmente amor pelas pessoa� e

pela dança. "O grupo é a realiza

ção de um sonho", diz Cida.

FOTOS ARQUIVO DO GRUPO

OPORTUNIDADE Você também pode fazer parte do grupo. Seleção está aberta

Objetivo para 2012 é demais festivais
No dia 26 de julho de 2011, o

grupo Laços de Tradição teve a

maior experiência de dança da
história do grupo. Participou pela
primeira vez do 29° Festival de

Dança de Ioínville, que aconte

ceu de 20 a 30 de julho. O grupo
inscreveu-se namodalidade dan

ças populares, mostra competiti
va e conjunto avançado. Concor
rendo com outros, dez- grupos,
obteve o 4° lugar. A coreografia
apresentada foi aTchacarera Del
violino, dança popular andina e

dançada por oito integrantes.
Além da emoção e da grande

pressão em subi em um palco
gigantesco, o ponto alto do fes
tival foi a avaliação dos jurados

divulgada aos coreógrafos no

dia seguinte "Ser selecionado em
meio a 2,5mil coreografias para o
Festival de Dança de Ioinville foi
a experiência mais gratificante
e ao mesmo tempo mais assus

tadora que o grupo já vivenciou.
Mas uma coisa é certa, queremos
repetir esta experiência", diz Jean.

O retorno aos ensaios será
ainda este mês, com o plane
jamento das atividades para
o ano 2012. Entre os objetivos
está preparai novos quadros de

, dança, incluindo outros estilos,
promover curso, apresentar
se em eventos fora do Estado
e confeccionar novos trajes
(masculino e feminino).

Uma das metas é participar
de festivais competitivos e mos

tras de dança pelo Brasil afora. "É
uma forma de ampliar a divulga
ção do grupo e principalmente
melhorar o profissionalismo, a

qualidade técnica e coreográfi
ca, uma vez que nestes festivais
há uma avaliação criteriosa dos
níveis do grupo", completa Cida.

O grupo está selecionando

integrantes. Os interessados
em participar e conhecerem o

trabalho, podem assistir os en

saias que ocorrem aos domin

gos, das 17h às 19h, no Salão

Paroquial São José, centro de

Corupá. Mais informações com
Cida no 3375-1399.

AMIZADE

Alguns
integrantes
do Laços de

Trad_ção após
apresentação
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Previsão do TelDpO
Oanoínhas

T ..
16° 29°

São Miguel
do Oeste

T ..
20° 33°

Joacaba
T ..
18° 31°Chapecó

T"
17°31 °

Sol e chuva
Sol com aumento de
nuvens e pancadas
isoladas de chuva
com trovoadas entre a

tarde e noite, devido à

aproximação de uma
frente fria em todas as

regiões. Temperatura
elevada. Atenção: A chuva

prevista na passagem
da frente fria é mal
distribuída e com valores

poucos significativos em
todo o Estado.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Oeste 2km/h Vento favorável
• 12h Vento não favorável Nordeste 6km/h em um horário

• 15h Vento não favorável Leste 8km/h CC%
• 18h Vento não favorável Leste 12km/h de possibilidade

de chuva.

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

HUD10r

Tempo verbal
A professora pergunta:
- Joãozinho, qual é o tempo verbal da frase: "Eu .procuro um homem fiel."

Ele responde:
- Ahhhh professora, é tempo perdido!

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"
21° 33°

Rio do Sul
T"
19° 33°

Blumenau
T ..
19° 32°

Flori ............,.,. .......

T ..
23° 32°

riciúma
T ..
21° 29° ,MINGUANTE 15/3

NOVA 22/3

CRESCENTE 30/3

CHEIA 6/4

Palavras Cruzadas

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 18°C
MÁX: 31°C

QUINTA
MíN: 17°C
MÁX: 25°C

MíN: 17°C
MÁX: 25°C

São Francisco do Sul
• Preamar
• 8h21: Um
• 20h: 1,2m
• Baixamar

.

• 11h49: 0,4m
• 23h09: 0,6m

Itajai
• Preamar
• 5h42: 0,8
• 17:53: 0,9
• Baixamar
• 9h44: 0,3
• 13h06: 0,4

Florianópolis
• Preamar
• 2h11: 1,3m
• 13h58: 1,2m
• Baixamar
• 8h02: 0,2m
• 21h02: OmTábua

das marés Imbituba
• Preamar
• 7h45: 0,2m
• 12h21: 0,2m
• Baixamar
• 17h02: 0,5m
• 22h49: 0,6m

HORIZONTAIS
1. Assinatura / Outro nome da saúva .

2. Segregar em forma de gotas ou de suor

3. Vaga marinha volumosa, provocada por uma
�, erupção vulcânica

4. Charme / Estado de espírito
5. (Buli) Cão de combate de grande força e energia,

nascido do cruzamento entre várias raças de ter
riers / A mitra de três coroas que o papa usa com

o hábito pontifical ,

6. Poema pequeno, consagrado ao luto ou à tristeza
7. Ação inoportuna, indiscreta ou bisonha
8. Cidade australiana, a terceira mais importante do

país
9. Traje nacional das mulheres indianas / Tratamento

de respeito para mulher casada
10. O centro da ... Bósnia / Canal de TV voltado para

esportes
11. Pedra preciosa, variedade de quartzo / Lugar re- 10

servado ao sacrifício
12. O local de trabalho do ascensorista
13. Respiração ofegante.

VERTICAIS 13
1. Automobilista brasileiro que atualmente corre pela

Scuderia Ferrari
2. Nove, em algarismos romanos / O acento de ...

acentuação / (Ingl.) Perigo
3. As letras que separam o Q e o U / Ter medo de

alguém ou de algo / Símbolo de alqueire
4. A mulher amada, e por vezes imaginária, fonte de

inspiração de um poeta / A apresentadora de TV
Adriane

5. Pequena cidade baiana, próxima a Ribeira do

Pombal/Doce de chocolate e bolachas
,6. Medicamento contra o azedume do estômago / As

iniciais do cronista e cineasta Arnaldo
7. Animal da mesma família da doninha / Muito que

rido
8. Filme espanhol, drama, dirigido pelo chileno Ale

jandro Amenábar
9. A cavidade sob o braço / (Pop.) Unha-de-fome.

2 3 94 5 6 7 8
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RESPOSTAS NA MESMA EDiÇÃO
36 PÁGINAS' APENAS R$ 4,90

MAIS UMA REVISTA MENSAL
COM QUALJDADE A RECREATIVA

CONfiRA AS NOVIDADES
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·COID e
ro a eu vou?

Michele Camacho micamacho777@gmail.com I 47 8838 3084

Dica de beleza: base em forma de spray, iorskin
Para começo de conversa preciso dizer que este
produto não faz o tipo barato, mas se vocês me

permitem o comentário, ele é bom "pra xuxu" (e vale
cada centavinho). Sabe aquele tipo de produto que
é vida? Pois então, é bem nesse estilo! Aliás, eu acho
essa base tão boa que já devo usar há uns três ános,
e sempre que está acabando corro para comprar
mais, pois já não vivo sem. Mas, o que ela tem de
tão boa, ou milagrosa? Ela deixa a pele totalmente
uniforme (e não sei se isso se deve ao fato do spray nos

permitirmodular o grau de cobertura a gosto), mas a

maquiagem fica super delicada e leve. Inclusive, tenho

sempre a sensação de estar com aminha pele super
aveludada (sem parecer que eu estoquei um quilo de
base nó rosto). Outro ponto a favor da base em spray,
é que ela dura (e muito!), chego a passar o dia com ela
intacta. Fator esse super importante para quem fica o

dia inteiro fora de casa e nem sempre pode se dar ao
luxo de ficar retocando o make, não é meninas? Sem
contar que dessa forma vale super o investimento.
Para quem ficou interessada, no site da Sacks eles
vendem (para todo o tipo de pele). Mas fica aqui uma
outra dícá: se você tem algum conhecido que está em
terras gringas, o preço lá é mai� q�eespecial viu? .! . � . :

Durante a palestra com
a Glória Kalil, uma das
tendências que ela disse para
prestarmos bastante atenção
pois iria bombar (aliás, já está

bombando) no Outono/Inverno,
seriam as calças estampadas.
Confesso que torci o nariz na

primeira que vez que vi, porém
tenho que admitir que a estampa
não era lámuito bonita não,
mas recentemente ando à

procura de uma para chamar
deminha. Mulheres!
Girls! Dica daDonaGlória (amais
íntima) sobre como usar as calças
estampadas: prefira as de tecido
mais encorpado, pois tendem
a marcarmenos, e usem com

peças lisas. Nos pés, abusem das
sandálias, scarpins e sapatilhas.
Se a calça for de bocamais
justa, apostem nas botas no
invemão, fica super cooL

Espero que
vocêstenbam

,

gostado da coluna
dessa semana,

e já sabem não é'!
Para falar comigo,

seja para perguntar,
dar uma dica, um
puxão de orelha

(mas de leve) e
elogiar também, é só
enviar pàra o e-mail
no topo da página.
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CortaI' cabelo virou brincadeira de crian{a!

Fone 473022.1422

.�
bell' ar�e�

Sente-se bem

Macarronada
1\ To dia 31, este colunista promove na Fuel Living, a partir das
1 "llh, a 4°Macarronada Beneficente do Moa. Evento que tem
apoio de O Correio do Povo, das lojas Upper Man, Revista Nos
sa eADVAurora, doará aproximadamente R$ 5 mil para a ONG
Vida Nova, instituição jaraguaense que atende adolescentes com
dependência química. O valor do ingresso é R$ 10 e pode ser ad
quirido nas lojas UpperMan eRevista Nossa.

_obem".�
Todo cuidado com as

! AJJlirtha amigaMárcia pessoas ainda é pouco.

i\10ertoh;;� da Epísteme
t Elas não falam tudo o que

.E�entos;,l:dia20 de ma,tço,;" pensam e nem sempre

val.bater'pernas no
'

sentem tudo o que falam.

'México.

• Q meu amigo .

Diego Fausisj depois ..

uma temporada.de
quarentena, devido tuna
contusão no tornozelo;
está' de vôltt;l ao batente
firme eforte.

• Dani Lenzi, esposa do
amigo Almeida, ontem,
bateu as taças efez tim
timo Mil 'Vivas!

Dica de compras
Na Nana Fashion.
Uma loja que vem

.
despontando na Barra do
Rio Cerro. Quem comanda

é a gente boa Ednéia.

Conheça o
nosso novo sjte.

DISTRIBUIDORA DE METAIS

Buxixo
Uma figura bem conhecida
em Corupá que sempre foi
danadinho nos casamentos

agoramontou quartel general
para a amante. Passa a semana
com ela e final de semana com
a oficial. Consegue dar nó em
pingo de éter quando se fala em
encontros amorosos com outras.

472107-.,3000

ti.....
Moa Gonçalves

FOTOS MAURICIO HERMANN

HAPPY HOUR Ana Paula AIlese e Gilson Correia, no Madalena

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o

grandeWladimir Schiochet,
que sempre lê esta coluna

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

Onde comer bem
em Jaraguá

No Restaurante do Hotel

Kayros. O melhor prato
executivo do sul do mundo.

Todo homem que se vende
recebe mais do que vale.

Barão de Itararé

l
'

SUSID Tais dos �antos e Leonardo Morita

conferindo as delícias do restaurante Kantan
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Luiz Carlos Amorim,
Escritor e editor

Numa iniciativa pioneira, aqui em Santa

Catarina, urna editora de Blurnenau
publicou uma antologia com contos de au
tores da terra, com urna característica sin

gular emuito importante ao mesmo tempo:
o livro está em braile. É um livro para defi
cientes visuais, coisa que poucas de nossas
bibliotecas têm para oferecer a urn público
tão carente de opções de leitura.
Lembrei disso, porque acabo de ver uma
notícia na televisão que me dá conta de

que a Fundação Dorina Nowil para Ce

gos, com sede sem São Paulo, distribuirá,
gratuitamente, até o fim deste mês de

março, trinta e cinco mil livros em braile

para bibliotecas públicas e associações
de assistência a deficientes visuais. São
dez títulos diferentes, mas não trazem
apenas os textos impressos em braile,
eles têm um diferencial bastante atrativo:
eles trazem ilustrações que podem ser

"vistas" pelos leitores cegos, pois vêm
com descrição também em braile.
Não é interessante? As crianças vão ler o

ovelas

Crônica

Livros para dificientes
visuais, enfim

livro e poderão "ver" as ilustrações. É um
avanço, para nós, brasileiros, pois até aqui,
apenas nove por cento das nossas biblio
tecas tinham, em seu acervo, livros para
cegos. As bibliotecas públicas e de asso

ciações receberão, cada urna, sete livros
dos dez publicados, o _que já é uma grande
coisa, pois todas deverão ter esses livros e

as crianças e deficientes visuais de qualquer
ponto do país poderão ler as obras.

fazer alguma coisa pela educação no Brasil,
tão relegada ao esquecimento, à falência,
mesmo, nos últimos tempos. É possível
fazer alguma coisa para oferecer cultura ao
deficiente visual. Isso é inclusão social.
Fui saber mais sobre o trabalho fantástico
da Fundação, fui procurar saber como

alguém pode fazer um trabalho tão im

portante e oferecê-lo graciosamente ao

consumidor final, e olhem o que desco
bri: "Organização sem fins lucrativos e de
caráter filantrópico, ao longo de 66 anos
a Fundação Dorina NowiU para Cegos
produziu mais de seis mil títulos e dois
milhões de volumes impressos em braille.
A instituição produziu ainda mais de 1,6
mil obras em áudio e cerca de outros
900 títulos digitais acessíveis. Além disto,
mais de 17mil pessoas foram atendidas
nos serviços de clínica de visão subnor
mal, reabilitação e educação especial."
Vida longa para a Fundação. E um bom
futuro com leitura para os deficientes
visuais de todo o Brasil.

A iniciativa merece todo o nosso

respeito, pois mostra que é
possível fazer alguma coisa
pela educação no Brasil,

A Fundação Dorina Nowil tem amaior gráfi
ca para deficientes visuais daAmérica e, se

gundo amatéria que foi ao ar, os livros serão
distribuídos de graça. Iniciativa quemerece
todo o nosso respeito e consideração, o
nosso aplauso, poismostra que é possível

IIMOR ETERNO IIMOR - GLOBO
Fernando convence Miriam a não contar para Verbena que Rodrigo pode

ter sido encontrado. Tobias e Carlos fazem as pazes. O peão impede Pedro de
continuar fotografando Carlos. Clara confessa para Zilda que não gosta de Fer
nando. Gracinha fica encantada com as histórias de Pedro. Cris conversa com

Gabi. Bruno e os amigos ignoram Jáqui durante uma conversa sobre a viagem.
Marlene pede para Gilda tomar conta de Juninho e Laís. Pedro conversa com

Miriam sobre Rodrigo. Miriam afirma a Verbena que trará Rodrigo de volta.

FINA ESTAMPA - GLOBO
Pereirinha afirma a Tereza Cristina que não foi o autor do roubo. Marilda

acusa íris de ter roubado sua patroa. Danielle tenta convencer os conselhei
ros e o juiz de que não cometeu nenhum erro médico. Tereza Cristina insi
nua que Marilda a roubou e a empregada ameaça contar para polícia tudo
o que sabe sobre a vilã. Renê fala no Brasileiríssimo sobre o tiro qt}e levou.
Patrícia avisa à mãe que ela e o irmão vão morar com Griselda. O delega
do Paredes intercepta uma ligação entre Ferdinand e Tereza Cristina. íris e
Alice compram um caminhão. Danielle tem seu diploma cassado. Griselda
reclama de Deborah para Gigante. Teodora avisa a Ouinzé que vai embora
e pede para ücar um dia com Ouinzinho. Marilda se amedronta quando Te
reza Cristina pede para ficar sozinha com ela na mansão. A loura misteriosa
tenta falar com Ferdinand. Griselda encontra Teodora aos prantos.

AOUELE BEIJO - GLOBO
Rubinho se desculpa com Ana Girafa. Estela flagra Sarita ouvindo sua

conversa com Raul e fica apreensiva. Maruschka resolve se aproximar de
Ana Girafa para não se indispor com Alberto. Orlandinho conta para Belezi
nha que a viu beijando Renato. Sarita conclui que Otília está em coma por
causa de Estela. Olga pressiona Estela a não abandoná-Ia. Teleco e Berna
dete aconselham Ana Girafa a denunciar Rubinho pela agressão. Josefito
alerta Iara para acompanhar o que Ana Girafa está fazendo para salvar o
Covil do Bagre. Camila esbarra em Joselito e ele tem uma vidência.

CORAÇÕES FERIDOS - SBT
Dante aconselha Eduardo a deixar Amanda em paz. O escritor con

ta a Eduardo que Amanda e Glauco estão departida para São Paulo.
Amanda e Glauco chegam em São Paulo e se hospedam em hotel.
Desconfiado, Vitor pergunta a Aline se ela tem certeza de que Amanda
namorou Rodrigo Sotelli. Eduardo se hospeda no mesmo hotel em que
Amanda e Glauco estão. Aline confirma a Vitor que Amanda namorou

Rodrigo. Ao ler jornal, Amanda vê notícia que Vitor e Aline vão se casar.

Amanda promete a si mesma não deixar Aline fazer mal a Vitor. Em
conversa com Yuri, Vitor revela que não sente confiança em Aline. Yuri
aconselha Vitor a conversar com os pais.

.
.

WDASEMJOGO-RECORD
Francisco fica sem entender o que está acontecendo. Convencida por

Juliana, Patrícia decide falar a verdade. O milionário se revolta, acreditando
que a testemunha está sendo paga para prejudicar Rita. Ele parte para
cima da mulher e o promotor é obrigado a interferir. Patrícia fica magoada
com as insinuações de Francisco. Ele a ofende, fazendo comparações com
Regina. Patrícia chora, mas Francisco decide ver Miguel antes de ir embo
ra. Rita firma um acordo com o homem que havia encontrado. Ela entrega
um envelope gordo, mas pede que ele não o abra em pblico.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Clique animal
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 __.,.,

o Fuga é um mestiço de Pastor Alemão
com A1dta, muito dócil e muito bonito.
Tem em média três anos.

A LlUla é uma mestiça de Iabradora.
Ela tem em média dois anos e é muito dócil.

Para adotá-
los entre -

em contato

com Marcio
no telefone
9629-8510

ou e-mail
marscl

@live.com

Aniversariantes dlsiresti
12/3 Ivania W. Gustcke 13/3 Ingrid Enke

para uma cidadezinha
Alisson Wille Ivo Kuhn Abel Kackbarth Ismael Niels

exótica. A nova casa dos
Antonio C. da Silva Jenifer F. Schroeder Adriano Garcia Ivone Maria Petrolli

sonhos dessa família já foiJulio Cesar Tecilla Joao Mateus Mattedi
�

Chaiane Gruindmann Afonso Schramm
Claudete Pra Lazzaris Luiza Rocha Almiro Klein João Pedro L. Ferreira cenário para um assassinato
Claudete W. da Cruz Mareio Wagenkoecht Ana C. M. da Silva Jose Garcia da Silva cruel: umamulher e seus
Cristiane Fiedler Marineussa Busarello Ana Paula Boder Josiane V. da Silva �lho§,.� O Rr��Qi:Q�'���p�itQ, "i[Daniela A. Lenzi Martin H. de Souza Arnoldo G. Torezane Lenita Bianchita
Denis M. Fodi Matheus S. Lubke Betina Borchardt Lilian L. Grutzmacker e o pai daquelas 69ançasl
Edir Cesconetto Neuza O. da Silva Carla Carina Bortoli liIianll. odorcik único sobrevivente do
Erick Mickael Meier Roberta A. Travasso Cristiano Oldenburg Lisvânia Ruon Deretti crime.Will, então, começa
Fernando da Costa . Robson A. Leoni Dirceu A. Lange Luiza'1=. da Silva a investigar o caso e conta
Flávio Deretti Rosangela G. Lenzi Elfonso Schramm Miguel Angelo dos Santos com a ajuda da vizinhaAnn
Geraldo Sardagne Thamina Schweitzer Erlane Konnell Ovaclow Brych (NaomiWatts). Em meio as
Gisele dos Santos Thiago S. Horstmann Gervasio Nicocelli Rogerio Stoft

Graciano De Luca: Valdir João da Silva Giovani Trentini Sonia A. C. Erdmann descobertas,Will percebe
Igor Pereira Neves Valmir Eloi Gisele Buzzi Ursula Wulf

•

',.1 . que este não é o único caso

Iraci Maria da Silva Valmor J. Zonta Halisson H. Carvalho Waclaw Brych aterrorizante daquela casa.
Isvamim dos Reis Heleno Leitempergher Walter H. Knihs

I � I II IIce Keller . ; - l . q ,�I .

-

ABíblia doMMAErich
Krauss, Glen Cordoza,

Anderson Silva

Anderson Silva, campeão
mundial de UPC, apresenta
a, obra definitivé,l para quem
pratica ou deseJa conhecer
o universo das lutas
marciais mistas. Sucesso
de crítica nos Estados
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Shakira se casa em

maio com jogador
Segundo a imprensa espanhola, Ge

rard Piqué, namorado de Shakira, con
fessou aos seus amigos que vai casar este
ano com a intérprete colombiana. O casa

mento da artista com o jogador de futebol
acontecerá em Barcelona, na propriedade
que ela comprou na cidade. Como ela tem

urna boa relação com seu ex,Antonio de la

Rúa, teria convidado o advogado argenti
no para serurna das testemunhas daboda.

Tirinhas

•

•

MINHA
lRrrÃ

,mAis DE miL .

ACeSSOS PoR OlA?
PlNl00.
\ �-

Cinema
JARAGUÁ DO SUL
• Gine Breithaupt 1
• John Carter - Leg. - 14h, 16h30, 19h, 21 h30

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

J

• Gine Breithaupt 3
• Anjos da Noite 4 - Leg. -17h20, 19h10, 21h
• Cada um tem a gêmea que merece - Leg. - 13h40, 15h30

BLUMENAU
• Gine Shopping Norte 1
• John Carter - Dub. (3D) - 12 anos - 13h, 15h55, 18h40
• John Carter - Leg. (3D) - 12 anos - 21 h30

• Gine Shopping Norte 2
• O Pacto - Leg. -14 anos -13h20, 15h45, 18h15, 20h45

• Gine Shopping Norte 3
• A Invenção de Hugo Cabret (3D) - Dub. -12h (A), 16h50
• Motoqueiro Fantasma (3D) - Dub. - 12 anos - 14h35,
19h40,21h55

• Gine Shopping Norte 4
• Dama de Ferro - Leg. -12 anos -14h15, 17h, 20h

• Gine Shopping Norte 5
• Cada um tem a gêmea que merece - Dub. - 10 anos -

12h40(A), 14h40, 16h40, 18h50,21h

• Gine Shopping Norte 6
• A Saga Molusco: Anoitecer - Leg. -14 anos -15h15, 19h25
• Poder sem limites - Leg. -12 anos -13h10, 17h20, 21h40

• Gine Shopping Norte 7
• Anjos da Noite - Dub. (3D) - 16 anos - 13h30,
17h40,19h50
• Anjos da Noite - Leg. (3D) -16 anos -15h30

(A) Somente sábado e domingo.

• Gine Neumarkt 1
• John Carter: Entre Dois Mundos (3D) -16h15, 19h,
21h50 - Leg.
• John Cárter: Entre Dois Mundos (3D) - 13h30 - Dub.

• Gine Neumarkt 2
• Motoqueiro Fantasma: Espírito de Vingança - 13h50,
15h50, 17h50, 19h50 - Leg.
• Tão Forte e Tão Perto - 21 h40 - Leg.

• Gine Neumarkt 3
• Cada um Tem a Gêmea Que Merece -14h, 20h - Leg.
• A Saga Molusco - Anoitecer - 16h, 18h, 22h - Dub.

• Gine Neumarkt 4
• A Mulher de Preto - 13h40, 19h20 - Leg.
• Poder Sem Limites -15h40, 17h30, 21h10 - Leg.

• Gine Neumarkt 5
• O Pacto -14h30, 16h45, 19h10, 21h20 - Leg.

• Gine Neumarkt Sala Vip
• A Dama de Ferro, 14h15, 16h30, 19h30, 21h30 - Leg.

JOINVILLE
• Gine Garten 1
• A Dama de Ferro - 14h - Leg.
• Motoqueiro Fantasma: Espírito de Vingança - 16h, 18h,
20h, 22h - Leg.

MINHA
AVO'

MINHA AmIGA
DE TRABALHo AS LElTORAS

• Gine Garten 2
• Drivê - 13h40, 17h45, 19h50 - Leg.
• A Mulher de Preto - 15h40, 21 h40 - Leg.

• Gine Garten 3

·OPacto-14h45, 17h, 19h15,21h30-Leg.

• Gine Garten 4
• A Dama de Ferro - 21h15 - Leg.
• Poder Sem Limites -13h50, 16h30, 19h

• Gine Garten 5
• A Dama de Ferro - 22h10 - Leg.
• A Saga Molusco - Anoitecer -14h15, 16h15, 18h15,
20h15 - Dub.

• Gine Garten 6
• Anjos da Noite: o Despertar (3D) -15h20, 17h30, 19h40,
21h50 - Leg.
• Anjos da Noite: o Despertar (3D) - 13h20 - Dub.

• Gine Müeller 1
• John Carter: Entre Dois Mundos - 13h45, 16h20, 19h,
21h50 - Leg.
• Gine Müeller 2
• Motoqueiro Fantasma: Espírito de Vingança - 13h15,
17h45, 19h45 - Leg.
• A Invenção de Hugo Cabret -15h15, 21h40 - Dub.

• Gine Müeller 3
• Anjos da Noite: o Despertar - 13h30, 15h30, 17h30,
19h30, 21 h30 - Dub.

John Carter é baseado no clássico
romance deEdgarRiceBurroughs, cujas
aventuras altamente criativas serviram
de inspiração para muitos cineastas
- tanto no passado como no presente.
O filme conta a história deJohn Carter
(TaylorKitsch), que é inexplicavelmente
transportado para Marte onde se vê
envolvido em um conflito de proporções
épicas entre os habitantes do planeta,
incluindo Tars 'Iarkas (Willem Dafoe)
e a atraente PrincesaDejah Thoris
(Lynn Collins). Em um mundo à beira
do colapso, Carter descobre que a
sobrevivência deBarsoom e de seu povo
está em suas mãos.

I' I. ,

Fábio Jr. deve gTavar
ainda neste semestre

Os fãs de Fábio Jr. podem ficar felizes .

O cantor, que está em turnê pelo Brasil

para divulgar seu recente CD,
liÍntimo",

pretende fazer um novo trabalho este

ano. IIPor enquanto, ainda não temos

mais detalhes, mas o Fábio já está com

urn projeto para gravar urn D� agora
em 2012", conta a assessoria do cantor. O
últimoD� do cantor foi, Mais deVinte e

PoucosAnos, lançado em 2003.

Cher anuncia turnê
de despedida

Cher lançará um novo disco nos próxi
mos meses, e após seu lançamento iniciará
o que pode ser aúltima turnê, segundo aca
ba de anunciar a própria cantora em sua

contano Twitter. "Bsta será a última! Quero
fazer bem mais uma vez!", escreveu a diva,
de 65 anos, em resposta a urn seguidor. Não
é a primeira vez que Cherilyn Sarkísian,
nome real da cantora, antecipa a ,àespedi
da, em 2004 ela já havia feito omesmo.

Horóscopo
ÁRIES
Novos desafios profISSionais vão entusiasmar sua
rotina É possível que o trabalho e seu desejo de
independência distanciem você do seu par. Não deixe

que isso aconteça! Caso esteja a fim de se declarar,
aguarde o momento propício. Cor. verde.

TOURO
Procure mudaro jeito de fazer suas tarefas. Utilize
sua criatividade para reaprender a gostar do que faz.
É possível que um colega mais jovem queira desafiar

.' seus conhecimentos. Na união, nem tudo sairá como

planejado, mantenha a calma Cor. cinza.

II GÊMEOS
Em casa, alguns contratempos podem abalar o seu
bom humor - aja rapidamente e com finneza para que
eles não fiquem maiores e fora de controle. No amor,
um dia para se divertir. Se está em busca de um par,
aja com alegria para conquistar: Cor: azUl.

eJ) CÂNCER
Amelhor maneira de lidar com as dificuldades na

carreira é trabalhar com�egria e entusiasmo. Na
área sentimental, sinceridade demais poderá trazer
problemas: escolha melhor suas palavra::, quando
manifestar opiniões a quem ama Cor: tons pastel.

LEÃo
Organize documentos ligados ao emprego, pois
poderá surgir a necessidade de comprovar algo
com registromaterial. É possível que um dinheiro

aguardado demore a chegar. União alegre e

companheira. Paquera favorecida Cor: verde.

VIRGEM
No trabalho, desenvolva suas atividades com
entusiasmo, assim vai contagiar o astral de todos ao
seu redor. No amor, as relações estáveis contarão com
boas vibrações. Se estiver só, reflita sobre o que quer
antes de embarcar em um romance. Cor: creme.

Louro José faz
15 anos no Mais Você
Ana Maria Braga comemorou os 15

anos de Louro José, seu fiel escudeiro na

atração, com festa e bolo, no MaisVocê da
semana passada. O papagaio ganhou urn

arquivo confidencial, que teve a partici
pação de Luciano Huck, Fausto Silva, De
borah Seeco e dos filhos do intérprete de
Louro. Torcedor do Corinthians, ele ainda

ganhou urna camiseta autografada. O pre
sente foi entregue porMarcelinho Carioca.

..n. UBRA
Mude a rotina no emprego. Incorpore novas tarefas
e se concentre, do contrário, poderá cometer erros e
precisar voltar à estaca zero. Se os encargos dômésticos
começarem a estressar, dMda as responsabilidades.
Astral delicioso para curtir o par. Cor: manum.

m.
ESCORPIÃO
Cuidemelhor das suas contas. Pesquisar preços será
recomendado neste dia No seu emprego, em vez de
contar com amemória, procure registrar tudo no papel. A
dois,muito romantismo! Se estiver só, convide seu alvo
para um programa dívertido. Cor: cinza.

to. '" SAGITÁRIO
)(.

-

No emprego, mostre interesse por atividades novas. O
astral vai convidar você para mudanças: cuide do seu
visual. Relações familiares protegidas. Faça o possível
para ver os parentes felizes.A dois, confie para obter o
mesmo em troca. Cor: roxo.

V\_ CAPRiCÓRNIO

'.}J No ambiente profissional, conclua uma tarefa antes de
iniciar outra. E não comente seus projetos com qualquer
um: melhor guardar segredo. No seu lar, seja mais
tolerante.A relação amorosa deverá ser temperada pela
paixão na intimidade. Cor: tons claros.

� AQUÁRIO
Na carreira, atividades em grupo serão beneficiadas.
Tente inovar a fonna como realiza suas tarefas. Controle
os gastos e coloque cada despesa na ponta do lápis. Dia
excelente para curtir a companhia dos amigos. União
marcada pela cumplicidade. Cor: bege.

PEIXES
Converse com seu chefe sobre aumentar suas atividades

e responsabilidades - mostre sua competêncial Por outro
lado, controle melhor suas despesas. O romance poderá
ficarmais envolvente: demonstre o que sente. Conquista r

com gostinho de sedução. Cor: preto. lffj,
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Quer publicar sua foto'!
É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. ,�J

Parabéns

para Giovane

Chiodini, que
no dia 10 fez

. ".

a:Dlversano.

A esposa
Joclléia e sua

rdha Heloísa

desejam
muitas
felicidades

MireUa
Carolina Rubik

completou três
anos no dia 11.

Os padrinhos .

Jocileiae
Giovane

Cbioo'
•

1111, e os

paisWanderléia
eCremilson

Rubik desejam
felicidades

Thaís Adriany completou
14 anos no dia 12 e os

pais Giovani e Juvanir
Pedrotti desejam muitas

felicidade, paz e amor

Os tios Fabio e Vivian e

a prima Laura desejam
felicidades ao pequeno
Diego Romão, que

completa mais uin ano
de vida hoje

PatriciaWendt

completou 18 anos dia
9. Parabens e felicidades
são os desejos de seus
familiares e amigos.
'�os você!"

Jean C. Dalsochio
comemorou aniversário
dia 11 e recebe os votos
de felicidades do filho

.
Yuri, da esposa Eloisa,
dos pais Rosane e Alirio,

e dos irmãos

Bernardo B. Garcia

completa cinco aninhos
hoje. O papai Thiago e o

vovôMoa Garcia desejam
muitas felicidades

Julia Fronza Schmitt
fez seis anos no dia 7,
a família deseja muitas
alegrias e muita saúde

O palmeirense Renato
Weller completa hoje
mais um ano de vida. A
família o parabeniza e

desejamuita saúde

Feliz aniversário a
Moacir de Souza�e
.completou 35 anos

dia 10. Quem parabeniza
,

e sua esposa
Vanessa G. [deI SouZa

Linhas de crédito
o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul

(BRDE) estará em Jaraguá do Sul nesta quarta-feira, dia
14, das 8 às llh30, para prestar aos associados daAcijs
esclarecimentos sobre linhas de financiamento destinadas
ao fomento de novos negócios ou para atividades já
existentes. Agendamento prévio deve ser feito pelo telefone
3275-7021 ou pelo e-mail cra@acijs.com.br.

Palestra
A. União Jaraguaense das Associações-de Moradores (Ujam),
através de sua presidente e da diretoria de formação,
convidam as organizações comunitárias, presidentes das
associações de moradores, e moradores em geral, das cidades
que fazem parte doVale do Itapocu, para a terceira palestra
da Jornada de Capacitação, tendo como tema 'Almportância
do Movimento Comunitário". Será dia 14, às 19h, na Câmara
Municipal de Iaraguá do Sul (Av. GetúlioVargas, 621, Centro).
A palestrante seráMaria Inês Gonçalves. Confirmar presença
pelo e-mail andrea.centenario@gmail.com.

Emprego
ACatólica de SantaCatarinamantém até este dia 14, o prazo
de inscrição para interessados em participar do processo
seletivo para o preenchimento de duas vagas paraAssistente
de Suporte deMicroinformática, para atuar na unidade
de Iaraguã do Sul. Conforme o edital, disponibilizado no
endereço eletrônico wwwcatolicasc.org.br/rh.as tnscrições
para ambas as vagas, podem ser feitas de segunda a sexta
feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h, no Setor Recursos
Humanos, BlocoA. Mais informações pelo 3275-8227.

08cinas Clube de Mães
o Programa Clube de Mães de Jaraguá do Sul está oferecendo
doze oficinas no primeiro semestre de 2012. As inscrições
são gratuitas, iniciam hoje e vão até sexta, dia 16, através do

telefone 3274-8818 ou pelo e-mail programaclubedemaes@
gmail.com (por ordem de chegada na caixa de entrada, a
partir das 8h do dia 13). As oficinas oferecidas e os respectivos
dias e horários são: Bordados / segundas / 8h às 10h30;
pintura em tecido / segundas / 8h às 10h30; Bauernmalerei
/ terças / 8h às 10h30; Reciclagem / quartas / 8h às 10h30;
artesanatos diversos / quartas / 13h30 às 16h30; reciclagem 2

/ quintas / 8h às 10h30; patchwork / quintas / 8h às 10h30; e
artesanatos diversos 2/ quintas / 13h30 às 16h30.

Avaliação econômica
Estão abertas até dia 15 as inscrições para o curso deAvaliação
Econômica de Projetos Sociais da Fundação Itaú Social. O
curso oferece acesso ametodologias e ferramentas específicas .

para avaliar o impacto de projetos e calcular o retomo
econômico para a sociedade. Podem se inscrever gestores
de projetos sociais de organizações não-governamentais,
órgãos governamentais, institutos e fundações empresariais.
Os inscritos devem ter experiência no uso de Excel e noções
básicas dematemática financeira e estatística. O curso é

gratuito, tem carga horária de 72h e será realizado em Iaraguã,
de 23 demarço a 22 de junho, no Centro Universitário Católica
de Santa Catarina. As aulas serão ministradas às sextas

feiras, das 9h às 16h30 (com uma lhe 30 de almoço). Mais
informações disponíveis na página da Fundação Itaú Social
(www.fundacaoitausocial.org.br). Faça sua inscrição através do
e-mail cursoavaliacao@promoeventos.com.br.
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., A DESENHAR ·
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Entre os alunos que ficam na escola durante
todo o dia, está a Bianca Buzzarello, de 9 anos.

Ela estuda no quarto ano e gostamuito de
astronomia e dos ensaios de Dança de Rua.

Página4

"

• ·INCLUSÁO
ESCOLAR

• UM LUGAR
NOMlJNDO
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Todos têm o direito de aprender e evoluir
turma vespertina do terceiro ano seu ritmo" tudo que' é ensinado para os outros

da Escola Estadual Professora Val- coleguinhas pela professora da turma, Ilda
dete Inês Piazera Zindars, em Iara- Iunkes Correa.
guá do Sul, estudam dois meninos Já o Francisco Leonardo tem o que se cha-

muito especiais: o Carlos Eduardo Franco de ma "deficiência intelectual", mas isso não sig-
Paula e o Francisco Leonardo Schumann Mu- nifica que ele não possa aprender. Corri a aju
niz, ambos com 8 anos. da da professora Carolina Maria Bertoldi, que

O Carlos Eduardo tem deficiência audi-' o acompanha nas atividades escolares dentro
tiva desde quando nasceu. Ele veio ao mun- da sala de aula, ele vai assimilando novos ca

da prematuramente (antes do tempo), com nhecimentos e aprendendo cada vez mais.

apenas cinco meses de gestação, e teve sérios A professora Carolina e a intérprete de li

problemas de saúde por conta disso. Por ter bras, Priscila, contam que os dois meninos
, perdido a audição ainda bebê, ele também interagem com os coleguinhas, que são seus

não fala. Mas, na escola, ele tem o importante .amígos, e os ajudam, em um convívio muito
auxílio da intérprete de libras e estudante de "

saudável. Com o apoio da família, professores
Pedagogia, Priscila da Silva Rossetti. Ela está e amigos, o Carlos Eduardo e o Francisco Leo
ensinando a linguagem de libras para ele, e nardo poderão ir longe, ainda que isso acon
assim fi Carlos Eduardo vai aprendendo, no teça de formamais lenta.

_'

FRANCISCO
LEONARDO CONTA
COM O AUXÍLIO
DA PROFESSORA
CAROLINA NAS
ATIVIDADES

- .. � \.
o·

.
A
.
•
.
•

.

•

·

·

·

·

ligue para (47) 2106-1919
ou mande e-mail para
kids@ocorreiodopovo.com.br ".. '"",

Expediente:
'Publicação mensal do jornal O Correio do Povo.
Distribuído gratuitamente em toda aRede de
Ensino Fundamental de Iaraguá do Sul e região.
Diretor: Nelson Luiz'Pereira

.

Redação eEdição: ElísângelaPezzutti
ProgramaçãoVisual: Márcio Schalínski

ALUNOS DA E.M.E.F PROFESSORA
GERTRUDES STEILEIN ENCONTRARAM

UMA MARIPOSA ESMERALDA

FOTOS LÚCIO SASSI

A PRlSCILA (E) ENStNA O CARLOS EDUARDO A SE
COMUNICAR NA LINGUAGEM DE SINAIS (LIBRAS)
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IE TAL EIT VLA
�S A C RECEBAM

A MATA ATLÂNTICA

..
..
•

Este mês, foi iniciado o projeto de educação ambiental
"Conhecendo as Riquezas da Mata Atlântica" com alunos
das escolas públicas de Iaraguá do Sul. Q projeto, patro
cinado pela empresaWeg, tem por objetivo promover o
contato e a interação dos estúdantes com a natureza, mais

especificamente com a MataAtlântica da Serra do Mar de

Jaraguá do Sul. "A importância deste projeto para a forma
ção das crianças pode ser percebido no entusiasmo quan
do elas percorrem as trilhas com os monitores. Ficam

fascinadas, exploram e observam com muita curiosidade
tudo o que encontram. Nos três dias de atendimentos,
as crianças encontraram mais curiosidades da biodiver
sidade da Mata Atlântica do que os monitores treinados
e muito experientes", destacou o ambientalista Germano
Woehl. "Encontraram uma jararaca jovem (Bothropoides
jararaca) engolindo uma rã, e nem a camuflagem perfeita
com as folhas secas do sapo-boi (Proceratophrys boiei) es
capou do olhar atento dos estudantes .

Um achado muito interessante foi da turma da E.M.E.F
Professora Gertrudes Steilein Milbratz, de Jaraguá do Sul.
Eles encontraram sobre uma folha da helicônia (Heliconia
farinosa) o exemplar fêmea de umamariposa que é consi
derada pormuitos como amais bela do Planeta: amariposa
esmeralda (Ceroctena amynta). A ambientalista Elza Nishi
muraWoehl, esposa e companheira de trabalho de Germa

no, fotografou amariposa esmeralda na mesma hora! Quer
saber mais sobre a Mata Atlântica e sua biodiversidade?
Acesse o site http://www.ra-bugio.org.br e o blog hftp:/ /ra
buzio.blozsrot.com/ � Também tem página no Facebook.
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LIVBOSPARA
LBR NA ESCOLA E
LEVAR PARA CASA
Nametade do ano passado,
a pedagogaÁureaMaria
Aguiar Ronchi organizou uma
biblioteca na EscolaMunicipal
Professor Dorvalino Felippi,
em Guaramirim, onde estudam
turmas de primeiro e segundo.
ano. No mesmo prédio, funciona
o Centro de Educação Infantil
Bom Jesus. No total, o projeto da

professoraÁurea envolve cerca
de 300 crianças de 4 a 8 anos.

Ela conta que os alunos já estão

lendomelhor e tendo resultados
mais positivos nas aulas, depois
que começaram a ter contato

com os livros. Na escola, cada
turma frequenta a biblioteca duas
vezes por semana, onde também
acontece contação de histórias,
mas os alunos podem emprestar
os volumes e levar para casa, para
ler a qualquer hora. Amaioria

dos livros que formam o acervo

da biblioteca foram doações.
Em abril, quando se comemora

o Mês do Livro Infantil, a escola
fará mais uma campanha de

arrecadação.

FOTOS LÚCIO SASSI

LETÍCIA E CARLOS EDUARDO,
DE GUARAMIRlM, MOSTRAM OS
LIVRINHOS QUE ACABAM DE LER

o aluno do segundo ano da Escola Professor Dorvalino Felippi, Carlos
Eduardo Grosskopl, de 7 anos, adorou o livro Macaco Danado, principal
mente a parte que fala de uma cobra gigante. I� história é legal e os de
senhos também", conta ele. A sua coleguinha, Letícia de Souza Silva, que
também tem 7 anos, destacou o livro Beli, a cachorrinha. Além da história

super divertida, o livro tem um\dedoche (fantoche de dedo) muito fofo.
"Esse é um dos que eumais gosto", afirma Letícia. .

ITÁLIA, BERÇO DA
CULTURA E DA ABTE
A Itália é um País europeu e faz

.

fronteira com a França, Suíça,
Áustria e Eslovênia. Se você
olhar no mapa, vai perceber que
o seu território tem o formato
de uma bota. Com mais de 60
milhões de habitantes, é a 5a

nação mais populosa da Europa
e a 23a do mundo, mas com um

nível de qualidade de vida que
está entre os dez primeiros do
planeta. Possui um alto índice de
escolaridade. Roma, a capital italiana, foi durante séculos o centro

político e religioso da civilização ocidental. Séculos mais tarde, a Itália
tornou-se o berço da "Renascença", movimento que iniciou em meados
de 1.300 (século 14), quando houve um renascimento das artes. Entre
os artistas renascentistas italianos, os mais conhecidos são Leonardo da
Vinci e Miguel Ângelo Buonarroti (Michelangelo). Eles viveram entre os

, séculos 15 e 16 e produziram obras de arte maravilhosas, entre pinturas,
esculturas, desenhos e outros. As principais cidades italianas são, além
da capital Roma, Florença, Milão, Nápoles eVeneza. As ilhas Sardenha e

Sicília também fazem parte do território italiano (veja o mapa acima).

FOTOS DIVULGAÇÃO

DADOS GERAIS
• Continente: Europa • Capital: Roma
• Extensão territorial: 301.268 Km2
• População: 60.770.000 habitantes
• Religião: Cristianismo
• Idioma: Italiano • Moeda: Euro

VERÃO AQUI,
INVERNOU'
O clima da Itália varia
de região para região.
As áreas mais altas são

frias, úmidas e muitas
vezes têm neve. Já no
litoral, os invernos são
mais amenos - não tão

frios - e os' verões bem

quentes. O mês mais
frio é janeiro. Quando
estamos em pleno verão
aqui no Brasil, na Itália
e em outros países da
Europa é inverno.

·

'projeto
A campanha Livro Livre
na sua escola vai começar!

Venhamenino! Venha meu
#

Da!

Aprender a preserva .,

e o 'seu li� -� ,co�quistai! '_

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FOTOS LÚCIO SASSI

PASSARODIA TODONA
ESCOLA PODE SERMUITO LEGAL
Oitenta e cinco alunos doMarista São Luís participam do PeríodoAmpliado

m 2009, o Colégio Marista São Luís, em
Jaraguá do Sul, implantou o Período

pliado, que oferece atendimento aos

alunos desde as 7h até as 19h. Assim,
crianças de 2 a 12 anos (Infantil 2 até o oitavo

ano) podem ficar o dia todo na escola, com aula
normal pela manhã e atividades diferenciadas à
tarde. A coordenadora do Período Ampliado, Ana
Maria Nasato Moretti, explica que na parte da tar
de as crianças realizam tarefas mais lúdicas, de
acordo com o interesse de cada um, mas sempre
com o acompanhamento de professores. Atual
mente, 85 alunos frequentam o colégio no Período

Ampliado e gostam muito.
.

O Gabriel DalagnolVian, de 8 anos, está no ter
ceiro ano e é um dos participantes. Muito simpáti-

co, ele conta que adora os laboratórios
de Ciências e Informática. Será ele
um futuro cientista?

A Bianca Buzzarello, de 9

anos, estuda no quarto ano

e também passa o dia na es

cola. Ela gosta de informáti
ca e está aprendendo astro

nomia nas aulas de Ciências.

"Quero participar da Olimpíada
Brasileira de Astronomia", con
ta, com um brilho especial nos olhos.
Mas, como ninguém é de ferro, Bianca também
se diverte nas aulas de Dança de Rua (Danças Ur-
banas), que faz parte das atividades oferecidas pelo
projeto Período Ampliado.

1\

ABIANCA (D)
GOSTA DE

DANÇARE
APRENDER SOBRE

ASTRONOMIA; O
GABRIEL ADORA

CIÊNCIAS E
INFORMÁTICA

Dezoito alunos do Período Integrado do Colégio Marista São Luís,
com idades entre 9 e 12 anos, estão desenvolvendo um trabalho mui
to bonito, criando cestinhas de Páscoa feitas com latinhas de leite. A
atividade é uma parceria com o Centro de Voluntariado do Hospital e
Maternidade Jaraguá e as cestinhas serão presentes para crianças que
estiverem internadas no hospital, durante a Páscoa. Esse trabalho
contribui para fortalecer nos alunos o sentimento de solidariedade.
Afinal, a função da escola vai além de ensinar Português, Matemática,
História, Geografia etc. Ela também deve ensinar a cidadania para os

seus alunos, a importância do respeito ao próximo e ao ambiente, a
solidariedade e assim por diante. Muito bacana, não é?!

/

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



....

FAZ. TfE5 0tAS
QUE ESTÓU
PE'ftS6�DO-O!

JÁ PROCURE I NAS
VAl.AS., LÃ'TAS DE"

LnrcO.••

• TEXTO E
DESENHOS:
LUIZLENZI

NÃO 'RA �M.
ISSO Que eq
QueR"'..."

..
-

..cf QUlI3o!
'SI) é tMI\

SINAL •
QUI: o RA"ID
6STJ( ft)R
�!

ASa$f PlSr4S! "W'HO

QUE ACHAR Al$IMA
PISTA Do _li)!

"

D .«,

-

EI! COLOQue A RA1'l>eJAA
MAIS NO '*"'NttO!

é MELHcR!

A60AA NNJ 1)(!
PRECJSO �
o U'ft)!

- ...

COMO é Que é?
eRA BRI�CADE"�Ar

ClAfW! APos"t'O
QuE Eu Te'

ACt-(O MAIS

R4"OO!

.._

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SPORE é o seu universo

pessoal dentro de uma
caixa. Nele, você pode
criar vida e fazer com que
ela evolua, forme tribos e

construa civilizações. Você
pode até mesmo decidir
os mínimos detalhes do

aspecto de planetas inteiros.
Nesse game você tem à sua

disposição uma grande
variedade de ferramentas

. de criação, que lhe permitem
personalizar quase todas
as características de seu
universo: criaturas, veículos,
estruturas e' até mesmo
naves espaciais. Apesar
de SPORE ser um jogo
individual, suas criações
e as de outros jogadores
são.automatícamente

compartilhadas entre
a sua galáxia e a deles,
proporcionando um número

praticamente infinito
de planetas para serem
explorados e jogados:

............... ..!..
.

-�---;;;

z-

Mantendo a mesma abordagem irônica que caracteriza
o personagem Indiana Iones, esta edição do game narra as

aventuras do arqueólogo desbravando territórios remotos, à

procurade tesouros perdidos em cenas dos três primeiros filmes,
assim como do último Indiana Iones e o Reino da Caveira de

Cristal, Os fãs poderão desfrutar amais realista experiência
LEGO, criando e construindo seus próprios níveis e ambientes,
peça por peça, juntando-os aos que existem no jogo, e obtendo
uma experiência só sua. No Lego Indiana Iones 2 todos podem
construir, combater e se envolver em lutas nas famosas cenas
dos filmes, ou, se preferir, criar, seus próprios momentos.

tina

.J

•
•

•
•

•
•

. . ..
.

BFBRB
Inspirado no próximo

filme original do Disney
Channel, Phineas e Ferb:
Across 2nd Dimension

permite aos jogadores
explorarem e conquistarem
todos os mundos novos
em uma ação própria, Os
jogadores podem coletar
itens, gadgets, atualizar
.e desbloqúear novos

. . _, � .

personagens jogáveis
durante a navegação, através
de 24 níveis emocionantes,

_

em uma busca para
combater o maligno
Dr. Doofenshmirtz e seus

asseclas, e salvar o mundo .
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Jack é um fazendeiro que adquire grãos de feijão
com a única recomendação de que não devem ser

molhados. Obviamente, isto acaba ocorrendo e

criando um enorme pé de feijão, que vai dar em um

mundo de gigantes. Emmeio a tudo isso, a princesa
Isabelle é sequestrada pelos gigantes e Jack se unirá
aoRei numa cruzada para a salvar a jovem. .

HOMEM ,DE FERRO :5
Homem de Ferro 3, daMarvel, traz o industrial

. ... -

arrogante, porém brilhante, TonyStark/Homem --

de Ferro, contra um inimigo cujo alcance ,�.

não tem limites. Quando Stark vê seumundo
pessoal destruído pelasmãos do inimigo, ele
embarca em uma angustiante jornada para
encontrar os responsáveis. Uma aventura onde,
em cada reviravolta, seus brios serão testados.

. Pressionado, Stark terá que sobreviver lançando
mão de seus próprios dispositivos" contando
com sua engenhosidade e instintos para proteger
aqueles que lhe são mais próximos. Em sua luta

para retornar, Stark descobre a resposta para a

pergunta que o atormenta em segredo: o homem
faz o traje ou é o traje que faz o homem?

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CODleçando a desenhar
ProfessorRabisco ensina a técnica dos profissionais"
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rRI�CIP4LMeJJre
os cíRCULOS!

COMECE COM OS CíRCULOS
E OS MERIDIANOS, QUE SERVIRÃO
DE GUIAS PARA O NARIZ, OLHOS,

BOCA E ORELHAS.

•

O NARIZ SAI DA JUNÇÃO DOS DOIS
MERIDIANOS E SERVE DE GUIA
PARA DESENHAR OS OLHOS.

A ORELHA É DESENHADA NO MERIDIANO HORIZONTAL.

FAÇA UM PROLONGAMENTO
QUE É O QUEIXO
DO PERSONAGEM.

DEPOIS DESENHE OS CABELOS
(A MENOS QUE VOCÊ O
QUEIRA CARECA!!) .

FINALMENTE, PASSE A CANETA.

FAÇA TAMBÉM OS DETALHES
E AS SOMBRAS,

COM UMA CANETA MAIS FINA.

MAIS DICAS NA
PRÓXIMA EDIÇÃO!!
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Encontre as sete diferenças que
existem entre os desenhos abaixo:

Encontre no diagrama ao
.

lado estas palavras:
.. Coelho
• Páscoa
• Guloso

• Chocolate
• Manhoso
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Ligue'os pontos e descubra
quem está trazendo os -

ovinhos nesta Páscoa.

Descubra qual das sombras
abaixo corresponde ao

desenho central:
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benyamin@biovita.com.br

Energia nuclear não
pode ser descartada

Motivados pelo acidente nuclear
em Fukushima, no Japão, diversos
países decidiram por descontinuar
seus projetos nucleares, entre
eles aAlemanha, a Bélgica e a

Suíça, que decidiram fechar seus
reatores nos próximos dez anos.
A França prometeu fechar 24
unidades até 2025. Taiwan, Chile,
Israel e Venezuela decidiram não
continuar com seus programas
nucleares.A China, que hoje é
quem mais investe na energia
nuclear, está reexaminando seu
plano de construir 26 reatores
nucleares até 2020. Atualmente, a
maior parte da energia elétrica do
mundo vem de combustíveis fósseis
- gás natural, carvão e petróleo, e
os riscos de uma maior utilização
em termoelétricas são grandes.
Fontes de energia alternativas como
biomassa, energia eólica e energia solar, possuem a vantagem de utilizarfontes
renováveis, mas ainda são muito mais caras inviabilizando a substituição total
da energia fóssil. A energia nuclear, apesar de potencialmente perigosa, ainda é

uma das mais baratas, e ainda não pode ser descartada, ao menos enquanto as

demais tecnologias de geração ganhem volume e produtividade.

Basfconstrói casa
eficiente em São Paulo

-

A- empresa química Basf construirá nos próximos seis meses uma casa

com eficiência energética, no bairro Campo Belo, em São Paulo. O
mesmo projeto, chamado de CasaE, foi realizado naArgentina, em 2010.

A casa terá dois andares e economizará até 70% de energia elétrica, em
comparação a uma construção tradicional. Já as paredes serão feitas
com placas de poliestireno expandido, preenchidas por concreto. Este
material é resistente e proporciona conforto acústico e térmico. Na .

construção, os produtos químicos utilizados aumentam a hidratação
do cimento, e a
conseqüência disso é que
há uma redução no uso de

água e emissão de dióxido
de carbono (C02). Do lado �

de fora serão aplicadas
tintas que refletem a luz e

nas paredes internas tintas
contramofo e maresia. A
casa fará reaproveitamento
de água e energia do sol.
A instalação de vidros,
especiais garantirá a

entrada de luz natural sem

que o calor deixe local

aquecido demais. Já a água
da chuva será utilizada nas

descargas de banheiros.

50 ÍlI
Uma eqtupe doínstíuuo }Joderft) de�Edlu;açtlo, Cíência {�'tecnologia do
AJnall:oruJ.� (n�AlVf) � desenvolveu um slBt( .nu,," do po�j{:inruUlu�nlo in,ieUgent*'�;
de pahlêis solares fbtovohukos com a f1ntdidad(� de 81unéntar a e(n}v(�,r8ã J

de energi I solar em [itétrlca" All�oV@B d�: te sísteme, O� pnjru�Íi aUIlle·tlWI

�.l.grd.flcQtlvmll�nte a absorçao de Cnt�rgiB solar em�:onlpanl,çlo aoa
�l�tenuu� 8xo�J Ru�.uiando na sua vJabUJdade el!fnl/hrd{�a d{� retonullobr�
lnvesumeruo, A pusquísa contou COID recursoe do C()n�elho Na�:ioJ1m ,le
Dcsenvolvímento Científico e Tecnológico (CNPtl) i

10 VOO comercial com biocombustível
A companhia aérea chilena LAN realizou, na última semana, o primeiro vôo
comercial com biocombustível daAmérica Latina. AAssociação Internacional de
Transporte Aéreo (lATA) propôs que 1% dos vôos use biocombustível em 2015, uma

porcentagem-que aumentaria para 5% em 2020.
FOTOS DMJLGAÇÃO

Rio+20 continua sob críticas de pauta
o embaixador brasileiro Rubens Ricupero, um dos negociadores da Ec092, dirigiu
duras críticas ao documento com a pauta dos temas a serem debatidos na Rio+20

por possuir pouco enfoque ambiental. Para o embaixador, os três pilares da
sustentabilidade são obtidos somente a partir da preocupação com o meio ambiente.

"As pessoas não percebem que o ambiente é a condição de possibilidade dos pilares
econômico e social. O foco da conferência Rio+20 deve ser ambiental", defendeu.

Conferênci
ações Un-

sobre
Desen o
Sustentá

as
as

Conar suspende campanha
contra sacolas plásticas
A campanha de conscientização contra as sacolas plásticas realizada pelaApas .

(Associação Paulista de Supermercados) acaba de ser suspensa pelo Conar
(Conselho Nacional deAutorregulamentação Publicitária) que considerou-a
enganosa com indicativos de maquiagem verde (Greenwashing). A campanha
"Vamos Tirar o Planeta do Sufoco" foi veiculada em jornais, televisão, mídias
sociais e em ações demarketing dentro dos supermercados, porém o (Instituto
Sócio Ambiental dos Plásticos (Plastivida) questionou a campanha tendo como
base as regras do código de autorregulamentação publicitária. Princípios éticos
precisam ser respeitados nos apelos de sustentabilidade usados em propagandas,
e na campanha veiculada o publico era induzido a pensar que, ao banir a sacola

plástica" todos os problemas do meio ambiente estariam resolvidos.
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onto de lista
Victor Danich, diretor

do JaraguaTec e professor
da Católica SC

Falando sobre
mulheres

Festejar asmulheres graciosamente no seu dia internacio
nal é muito pouco para encobrir
a longa e penosa caminhada
destas na sua luta pela igualda
de de gênero. Olhando para as

acadêmicas do curso de Direi
to que, por sinal, são maioria
nas minhas aulas de Sociologia
Jurídica, .ímagíno o percurso
doloroso que as mulheres em

geral atravessaram ao longo dos
séculos nummundo construído

apenas para a masculinidade.
São poucos os que mencionam

que no dia 8 de março de 1857,
129 operárias têxteis morreram

queimadas em Nova Iorque por
que, após o acidente! não conse
guiram abrir as portas trancadas
por fora. Algumas delas se lan

cavam do quart<:> andar para es

capar das chamas.
O responsável
pelo cárcere fabril
recebeu liberda
de sob fiança por
apenas vinte mi-

São poucos os queseráveis dólares.
A satisfação que
sinto ao perceber
que há tantas jo
vens na umversr

dade, apazigua a

vergonha de saber
quanto tempo os

homens postergaram o acesso

destas ao direito de serem iguais
socialmente.

O próprio mito da criação
nos revela os primeiros indícios
da desigualdade entre homens e

mulheres. Deus faz o homem a

imagem e semelhança, logotira
dele uma costela e a transforma
numa mulher, inferiorizado-a
até na capacidade de parir. Des
propositadamente, o útero ma

terno é substituído por um pe
daço de osso recurvo. Esse é uns
dos primeiros relatos da nossa

cultura patriarcal, sedimenta
da historicamente através da
idéia damulher como agente do
sexo e do pecado. Superadas as

trevas da idade média, chegam
os momentos históricos que
caracterizam a marcha compe
tente das mulheres na sua luta

pela emancipação feminina
através das profissões. A medi-

cina foi a primeira a abrir-lhes
as portas, mesmo que estas se

abrissem com um rangido infer
nal. Era preferível permitir que
fossem "doutoras" dedicadas
unicamente às outras mulhe-
res e crianças como pacientes,
do que advogadas defendendo
seus clientes ou diretoras diri-

gindo as indústrias. Passaram
se décadas até que as mulheres

que insistiam em fazer carrei
ra nas universidades tivessem
acesso às escolas. Se ingressas
sem, suas turmas diminutas
eram perseguidas através da

divulgação de abaixo-assina:

dos, greves masculinas, além
de análises científicas sobre-os
defeitos físicos e intelectuais
das mulheres. Existia até uma

argumentação fisiológica que
justificava a dificul
dade de admissão

.

das javens nas uni

versidades' princi
palmente quando
se tratava de medi-
cina. No excelente

mencionam que no
. livro de Peter Gay,dia 8 de março de

HO ulti d ídío", • C tIVO o o 10
1857, 129 operaria, há f

A •

têxteis morreram a uma re erencia

queimadas em
ao que se �ensava

Nova Iorque...
da pretens�o des-

.

tas em realizar tal

I::

/

i

1-

carreirá: Hera claro

que um ser que menstruava era
I

ainda mais incapaz de dissecar
um cadáver do que de estudar
Platão".

Dessa servidão légal até o
.

reconhecimento como pessoa,
dá a impressão de uma ca

minhada feminina repleta de
triunfos históricos. No entanto,
esses triunfos não atenuaram a

marcha dolorosa contra o pre
conceito e as desigualdades le
gais existentes. Poucos homens
estavam dispostos a abrir mão
do privilégio de preservar o po
der. As mudanças mais signifi
cativas viriam com a conquis
ta em 1890 do voto feminino,
que criaria as bases legais e

políticas para a inserção das
mulheres nas decisões que ga
rantissem os direitos para lutar
contra qualquer perpetuação
de dominação que impedisse o

uso da cidadania plena.

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES. PAUTA DE JULGAMENTO N° 20
De ordem da Senhora ANDRÉA ROSANA SARDÁ MAIOCHI, Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes, faço público
a todos os interessados e aos que virem o presente EDITAL, ou dele conhecimento tiverem, que: a) no dia 22 (VINTE E DOIS)
DE MARÇO DE 2012, com início às DEZESSETE HORAS, na sala de reuniões da Secretaria Municipal da Fazenda, na sede da
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, realizar-se-á Sessão Extraordinária para julgamento does) processo(s)
abaixo relacionado(s): 01) PROCESSO N° 32244/2011. Processo de origem n": 21368/2011 e 23221/2011. Recorrente: CHALÉ
IMOBILIÁRIA LTDA. Recorrida: FAZENDA PÚBLICA. Relator: Cons. ADEMIR MOISÉS RAULINO. b) no dia 29 (VINTE E

NOVE) DE MARÇO DE 2012, com início às DEZESSETE HORAS, na sala de reuniões da Secretaria Municipal da Fazenda, na
sede da PREFEITURAMUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, realizar-se-á Sessão Extraordinária para julgamento does) processo(s)
abaixo relacionado(s): 01) PROCESSO N° 32248/2011. Processo de origem n": 21366/2011 e 23222/2011. Recorrente: CHALÉ
IMOBILIÁRIA LTDA. Recorrida: FAZENDA PÚBLICA. Relator: Cons. GUSTAVO PACHER. c) no dia.05 (CINCO) DE ABRIL
DE 2012, com início às DEZESSETE HORAS, na sala de reuniões da Secretaria Municipal da Fazenda, na sede da PREFEITURA
MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, realizar-se-á Sessão Ordinária para julgamento does) processo(s) abaixo relacionado(s): OI}
PROCESSO N° 34578/2011. Processo de origem n": 14542/2011. Recorrente: MARLI SELL. Recorrida: FAZENDA PÚBLICA.
Relator: Cons. MAURO ROBERTO PICCININL d) no dia 12 (DOZE) DE ABRIL DE 2012, com início às DEZESSETE HORAS, na
sala de reuniões da Secretaria Municipal da Fazenda, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, realizar-se-á
Sessão Extraordiriária para julgamento does) processo(s) abaixo relacionado(s): 01) PROCESSON° 34638/2011. Processo de origem n":

14541/2011. Recorrente: BENO ZIEHLSDORFF. Recorrida: FAZENDAPÚBLICARelator: Cons. PAULO HENRIQUE FELICIONL

e) no dia 19 (DEZENOVE) DE ABRIL DE 2012, com início às DEZESSETE HORAS, na sala de reuniões da SecretariaMunicipal da
Fazenda, na sede da PREFEITURAMUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, realizar-se-á Sessão Extraordinária para julgamento do(s)
processo(s) abaixo relacionadots): 01) PROCESSO N° 34837/2011. Processo de origem n": 18995/2011. Recorrente: INSTITUIÇÃO
COMUNITÁRIA DE CRÉDITO BLUMENAU - SOLIDARIEDADE - ICC BLUSOL. Recorrida: FAZENDA PÚBLICA. Relator:
Cons. MILTON PEREIRA JÚNIOR. f) no dia 26 (VINTE E SEIS) DE ABRIL DE 2012, com início às DEZESSETE HORAS,.na
sala de reuniões da Secretaria Municipal da Fazenda, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, realizar
se-á Sessão Extraordinária para julgamento does) processo(s) abaixo relacionado(s): 01) PROCESSO N° 35047/2011. Processo de

origem n": 16180/2011. Recorrente: ARTHAI COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA.
Recorrida: FAZENDA PÚBLICA. Relator: Cons. MILTON PEREIRA JÚNIOR. g) no dia 03 (TRÊS) DE MAIO DE 2012, com
início às DEZESSETE HORAS, na sala de reuniões da Secretaria Municipal da Fazenda, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL
DE JARAGUÁ DO SUL, realizar-se-á Sessão Ordinária para julgamento does) processo(s) abaixo relacionadots): 01) PROCESSO
N° 35059/2011. Processo de origem n": 22052/2011. Recorrente: ONÉSIO LEODATO GARCIA. Recorrida: FAZENDA PÚBLICA.
Relatora: Cons. CARLA SALETE PEREIRA FISCHER. h) no dia 10 (DEZ) DE MAIO DE 2012, com início às DEZESSETE

HORAS, na sala de reuniões da Secretaria Municipal da Fazenda, na sede da PREFEITURAMUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL,
realizar-se-á Sessão Extraordinária para julgamento does) processo(s) abaixo relacionado(s): 01) PROCESSO N° 3567/2012. Processo
de origem n": 34969/2011. Recorrente: IMOBILIÁRIA MENEGOTTI LTDA. Recorrida: FAZENDA PÚBLICA. Relator: Cons.
MAURO ROBERTO PICCININI. 02) PROCESSO N° 3568/2012. Processo de origem n": 349721?011. Recorrente: IMOBILIÁRIA
MENEGOTTI LTDA. Recorrida: FAZENDA PÚBLICA. Relator: Cons. MAURO ROBERTO PICCININI i) no dia 17 (DEZESSETE)
DE MAIO DE 2012, com início às DEZESSETE HORAS, na sala de reuniões da Secretaria Municipal da Fazenda, na sede da

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, realizar-se-á Sessão Extraordinária para julgamento does) processo(s) abaixo
relacionado(s): 01) PROCESSO N° 3594/2012. Processo de origem n": 26543/2011. Recorrente: IMOBILIÁRIA MENEGOTTI
LTDA. Recorrida: FAZENDA PÚBLICA. Relator: Cons. MAURO ROBERTO PICCININI. 02) PROCESSO N° 3595/2012. Processo
de origem n": 26541/2011. Recorrente: IMOBILIÁRIAMENEGOTTI LTDA. Recorrida: FAZENDA PÚBLICA
Relator: Cons. MAURO ROBERTO PICCININIj) no dia 24 (VINTE E QUATRO) DE MAIO DE 2012, com início às DEZESSETE

HORAS, na sala de reuniões da Secretaria Municipal da Fazenda, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL,
realizar-se-á Sessão Extraordinária para julgamento does) processo(s) abaixo relacionado(s): 01) PROCESSO N° 3596/2012. Processo
de origem n": 34971/2011. Recorrente: IMOBILIÁRIA MENEGOTTI LTDA. Recorrida: FAZENDA PÚBLICA. Relatora: Cons.

CARLA SALETE PEREIRA FISCHER

02) PROCESSO N° 3597/2012. Processo de origem n": 34970/2011. Recorrente: IMOBILIÁRIA MENEGOTTI LTDA. Recorrida:
FAZENDA PÚBLICA. Relatora: Cons. CARLA SALETE PEREIRA FISCHER k) no dia 31 (TRINTA E UM) DE MAIO DE

2012, com início às DEZESSETE HORAS, na sala de reuniões da Secretaria Municipal da Fazenda, na sede da PREFEITURA
MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, realizar-se-á Sessão Extraordinária para julgamento does) processo(s) abaixo relacionado(s):
01) PROCESSO N° 3598/2012. Processo de origem n": 26542/2011. Recorrente: IMOBILIÁRIA MENEGQTTI LTDA. Recorrida:
FAZENDA PÚBLICA. Relatora: Cons. CARLA SALETE PEREIRA FISCHER. 02) PROCESSO N° 3599/2012. Processo de origem
n": 34964/2011. Recorrente: IMOBILIÁRIA MENEGOTTl LTDA. Reco�·ida: FAZENDA PÚBLICA. Relatora: Cons. CARLA
SALETE PEREIRA FISCHER

1) no dia 14 (QUATORZE) DE JUNHO DE 2012, com inicio às DEZESSETE HORAS, na sala de reuniões da Secretaria Municipal da
Fazenda, na sede da PREFEITURAMUNICIPALDE JAR:AGUÁDO SUL, realizar-se-á Sessão Ordinária para julgamento does) processo(s)
abaixo relacionado(s): 01) PROCESSO N° 3608/2012. Processo de origem n": 23046/2011. Recorrente: IMOBILIÁRlA MENEGOTTI

LTDA. Recorrida: FAZENDA PÚBLICA. Relator: Cons. PAULO HENRIQUE FELICIONI. 02) PROCESSO N° 3609/2012. Processo
de origem n": 23051/2011. Recorrente: IMOBILIÁRIA MENEGOTTI LTDA. Recorrida: FAZENDA PÚBLICA. Relator: Cons. PAULO
HENRIQUE FELICIONI. m) no dia 21 (VINTE E UM) DE JUNHO DE 2012, com início às DEZESSETE HORAS, na sala de reuniões

da Secretaria Municipal da Fazenda, na sede da PREFEITURAMUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, realizar-se-á Sessão Extraordinária

para julgamento does) processo(s) abaixo relacionado(s): 01) PROCESSO N° 3644/2012. Processo de origem n": 23049/2011. Recorrente:
IMOBILIÁRIAMENEGOTTILTDA. Recorrida: FAZENDAPÚBLICA. Relator: Cons. PAULOHENRIQUEFELICIONI. 02) PROCESSO
N° 3645/2012. Processo de origem n": 26544/2011. Recorrente: IMOBILIÁRIA MENEGOTTI LTDA. Recorrida: FAZENDA PÚBLICA.
Relator: Cons. PAULO HENRIQUE FELICIONI. n) no dia 28 (VINTE E OITO) DE JUNHO DE 2012, com início às DEZESSETE

HORAS, na sala de reuniões da Secretaria Municipal da Fazenda, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL,
realizar-se-á Sessão Extraordinária para julgamento does) processo(s) abaixo relacionado(s):
01) PROCESSO N° 3604/2012. Processo de origem n": 23047/2011. Recorrente: IMOBILIÁRIA MENEGOTTI LTDA. Recorrida:

FAZENDA PÚBLICA. Relator: Cons. GUSTAVO PACHER. 02) PROCESSO N° 3605/2012. Processo de origem n": 23048/2011.

Recorrente: IMOBILIÁRIAMENEGOTTI LTDA. Recorrida: FAZENDA PÚBLICA. Relator..Cons. GUSTAVO PACHER o) no dia

05 (CINCO) DE JULHO DE 2012, com início às DEZESSETE HORAS, na sala de reuniões da Secretaria Municipal da Fazenda,
na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁDO SUL, realizar-se-á Sessão Ordinária para julgamento does) processo(s)
abaixo relacionado(s): 01) PROCESSO N° 3606/2012. Processo de origem n": 23055/2011. Recorrente: IMOBILIÁRIAMENEGOTTI
LTDA.Recorrida: FAZENDA PÚBLICA Relator: Cons. GUSTAVO PACHER. 02) PROCESSO N° 3607/2012. Processo de origem _

n": 23054/2011. Recorrente: IMOBILIÁRIA MENEGOTTI LTDA. Recorrida: FAZENDA PÚBLICA. Relator: Cons. GUSTAVO
PACHER. p) no dia 12 (DOZE) DE JULHO DE 2012, com início às DEZESSETE HORAS, na sala de reuniões da Secretaria

Municipal da Fazenda, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, realizar-se-á Sessão Extraordinária para

julgamento does) processo(s) abaixo relacionado(s): 01) PROCESSON° 3600/2012. Processo de origem n": 34967/2011. Recorrente:
IMOBILIÁRIA MENEGOTTI LTDA. Recorrida: FAZENDA PÚBLICA. Relator: Cons. ADEMIR MOISÉS RAULINO. 02)
,PROCESSO N° 3601/2012. Processo de origem n": 34965/2011. Recorrente: IMOBILIÁRIA MENEGOTTI LTDA. Recorrida:

FAZENDA PÚBLICA. Relator: Cons. ADEMIR MOISÉS RAULINO. q) no dia 19 (DEZENOVE) DE JULHO DE 2012, com início
às DEZESSETE HORAS, na sala de reuniões da Secretaria Municipal da Fazenda, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE

JARAGUÁ DO SUL, realizar-se-á Sessão Extraordinária para julgamento does) processo(s) abaixo relacionado(s): 01) PROCESSO N° .

3602/2012. Processo de origem n": 34968/2011. Recorrente: IMOBILIÁRIAMENEGOTTI LTDA. Recorrida: FAZENDAPÚBLICA.
Relator: Cons. ADEMIR MOISÉS RAULINO. 02) PROCESSO N° 3603/2012 Processo de origem n": 34966/2011.- Recorrente:

IMOBILIÁRIA MENEGOTTI LTDA. Recorrida: FAZENDA PÚBLICA. Relator: Cons. ADEMIR MOISÉS RAULINü. r) no dia

26 (VINTE E SEIS) DE JULHO DE 2012, com início às DEZESSETE HORAS, na sala de reuniões da Secretaria Municipal da
Fazenda, na sede da PREF·EITURAMUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, realizar-se-á Sessão Extraordinária para julgamento does)
processo(s) abaixo relacionado(s): 01) PROCESSO N° 3648/2012. Processo de origem n": 26545/2011. Recorrente: IMOBILIÁRIA
MENEGOTTI LTDA. Recorrida: FAZENDA PÚBLICA.' Relator: Cons. MAURO ROBERTO PICCININI. 02) PROCESSO N°

3649/2012. Processo de origem n": 26546/2011. Recorrente: IMOBILIÁRIAMENEGOTTI LTDA. Recorrida: FAZENDA PÚBLICA.
Relatora: Cons. CARLA SALETE PEREIRA FISCHER. s) no dia 02 (DOIS) DE AGOSTO DE 2012, com início às DEZESSETE

HORAS, na sala de reuniões da Secretaria Municipal da Fazenda, na sede da PREFEITURAMUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL,
realizar-se-á Sessão Ordinária para julgamento does) processo(s) abaixo relacionado(s): 01) PROCESSO N° 3650/2012. Processo

de origem n": 2�050!20\1. Recorrente: IMOBILIÁRIA MENEGOTTI LTDA. Recorrida: FAZENDA PÚBLICA. Relator: Cons.

ADEMIR MOISES RAULINO. Ficam as partes cientificadas de que poderão fazer uso da palavra por 15 (quinze) minutos, conforme
o previsto no art. 26 do Regimento Interno (Decreto n" 6.260/2007). Jaraguá do Sul, 09 de março de 2012.

Cristiane M. K. Stammerjohann
Secretária
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Oportunidade em sala de aula
Escolas estaduais

implantam programa
para enquadrar
no ensino médio
alunos que têm
idades avançadas

REGIÃO
Tita Pretti

Qambiente é igual a qualquer
sala de aula: uma professo

ra, alunos e livros. Mas para 40

estudantes da escola estadual
Lauro Zimmermann, em Guara

mirim, a ida à escola tem outro

significado: o da oportunidade.
Esses estudantes, de duas tur

mas matutinas e vespertinas,
fazem parte do Programa de

Correçãodo Fluxo, lançado pelo
governo do Estado e implantado
neste ano em 15 escolas estadu
ais da microrregião. O projeto
visa enquadrar alunos de' idades
avançadas em suas respectivas
séries, seja o atraso causado por
reprovação ou para aqueles que
saíram da escola e decidiram
voltar a estudar.

110 programa dá chance para
os alunos ingressarem no ensi-

no médio com a idade correta",
diz o assistente pedagógico da

escola, MarcosAntônio Guesser.
. O guaramirense Antônio

Carlos dos Santos, 14 anos, é
um dos alunos que integra o

programa: "reprovei no quinto
ano, passei no sexto, mas fiquei
atrasado. Agora estou correndo
atrás, me esforço para recupe
rar o tempo perdido", afirma.

A professora de Língua Por

tuguesa das turmas de corre

ção de fluxo da Lauro Zimmer

mann, MaristelaMartins, conta

que o projeto é um desafio, já
que há alunos de idades e níveis
diferentes. IIAo mesmo tempo, o
acompanhamento é feito mais

de perto, diariamente, e por
isso :

o nivelamento se torna

possível", avalia.

o programa dá
chance para os

alunos ingressarem
no ensino médio com

a idade correta.

Marcos G'uesser,
assistente

pedagógico

MARCELE GOUCHE

FILA Espera por atendimento congestionou
'

nova unidade ontem, na Corticeira
,

�

ACOMPANHAMENTO Programa conta com a participação de 40 estudantes

Interdisciplinar
Conteúdos trabalhados em quatromatérias
Segundo a gerente deEducação daSDR (Secre

taria de Desenvolvimento Regional), Lorita Kars

ten, os alunos têm aulas deMatemática, Educação
Artística, LínguaPortuguesa e Educação Física, no

horário regular da escola (sem necessidade de es

tudo no contraturno). Nessas disciplinas, os pro-:
fessores trabalham conteúdos de outras matérias
como Geografia, História e Ciências.

Corticeiraganhanovo posto,
Dias problemas continuam

A comunidade do bairro

Corticeira, em Guaramirim, ga
nhou um novo posto, de saúde,
mas os problemas que havia na
estrutura antiga continuam por
lá. Na manhã de ontem, a re

portagem do O Correio do Povo

acompanhou o atendimento na
unidade ESF (Estratégia de Saú
de da Família), inaugurada nb
último sábado, dia 9.

Fila, espera, cansaço e im

paciência. Essa era a realidade
ontem no local. A dona de casa
Iracema Bernardes, 52 anos, é
uma das moradoras que mos
trou descontentamento com o

serviço oferecido na nova uni
dade. IINo posto antigo, as filas
sempre existiam, e com a nova

estrutura a situação continua

a mesma".
VandaStorki, 56 anos, aguar

dava na fila desde as 7h30. Ela
tentava marcar consulta para a

mãe de 81 anos. "Estou aguar
dando há, duas horas e ainda
não fui atendida. Acredito que o

agendamento poderia ser feito

por telefone", afirmou
O secretário de Saúde da

Prefeitura, João Deles Vice, ex
plica que as filas são por causa
da grande procura pela con

fecção do cartão do SUS (Sis
tema Único de Saúde). i� situ

ação deve regularizar a partir
da próxima semana, por isso,
nesse período é preciso mais

paciência", disse.
Nelson Kemper, 32 anos,

imaginava que o atendimento

A nova unidade da Corti
ceira conta com uma farmá
cia mais completa, salas de

vacinação adequadas, exames

preventivos, atendimentos

odontológicos e pediatria. O

secretário explica que agora o

bairro entra na regularidade,
pois haverá um clínico geral
para cada quatro mil habitan
tes. i� Corticeira vai contar

com dois clínicos gerais traba
lhando integralmente para os

setemil moradores".

seriamais rápido. i� enfermei
ra disse que teria uma pessoa
só para fazer as carteirinhas,
mas até agora nada".

Novidades
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C pa Tricolor

NovaGeração
surpreende e
fatura O título
A surpresa se tornou realidade e a equipe do
técnico Donizeti Gonçalves ergueu o troféu

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

ONova Geração/Mime(CSM
é O campeão da la Copa

Tricolor da Barra. A equipe er

gueu o Troféu Global Pisos ao

bater o Barrabaxo na' tarde de
sábado, dia lO, por 2 a I, no

campo do Grêmio Garibaldi.

Surpresa entre os semifi
nalistas, após deixar para trás
Roma e Operário na primeira
fase, a equipe do técnico Do
nizeti Gonçalves se credenciou
ao título. após eliminar a Socie
dade BarralNei Automóveis na

semifinal.
liA conquista foi consequên

cia do comprometimento, von
tade e divisão de responsabi
lidade entre todos na equipe,
os quais demonstraram prazer
e orgulho em vestir a camisa
do Nova Geração", comemora
Gonçalves.

Em cinco jogos, sua equipe
venceu dois, empatou outros

dois e perdeu apenas um. Mar
cou sete .gols e sofreu oito. Na

final, abriu 2 a O ainda no pri
meiro tempo, gols do atacante

Giofranco. Na segunda etapa,
viu a equipe do técnico Antonio
Barrabax reagir e descontar.

Mas não foi o suficiente

para impedir que a surpresa
virasse realidade e o Nova Ge

ração conquistasse o título. Na

preliminar, a Sociedade Barrai
Nei Automóveis venceu o Ga
lácticos IEstopack Embalagens
por 3 a 2, conquistando a ter

ceira colocação.
Gilfranco (Nova Geração),

Dênis (Barrabaxo) e Jean (So
ciedade Barra) foram os arti

lheiros' com 3 gols cada. Socie
dade Barra e Galácticos tiveram
as melhores defesas, com sete

gols sofridos.
A competição foi prepara

tória ao Campeonato Varzea

no, que inicia no dia 17, onde o

Nova Geração está na ChaveA e

o Barrabaxo na Chave E

.A. conquista foi
consequência do
comprometimento,
vontade e divisão

de responsabilidade
entre todos
na equipe.

Donizeti Gonçalves,
dirigente

ALEGRIA Atletas do Nova Geração/Mime/CSM
celebram o primeiro gol do atacante Giofranco

Copa Norte

Tropeço
oVitória foi superado no
jogo de ida das quartas
de-finais da Copa Norte.
Jogando em Joinville na
tarde de sábado, o auri
verde foi superado por 1

a O pelo Estrela da Praia,
gol de André. Agora, para
avançar à semifinal, pre
cisa bater os joinvilenses
por dois gols de diferença
no jogo de volta, marcado
para o próximo sábado.

Pomerode

Um ponto
Botafogo e Cruz de'Malta
atuaram foram de casa no

domingo, pela segunda
rodada da Copa Pomero
de. Quem se deu melhor
foram os cruzmaltinos,
que voltaram de Gaspar
com um empate conta
o Tupi, por 1 a 1. Já o

Botafogo acumulou nova
derrota ao ser superado
pelo Vera Cruz por 3 a I,
em Blumenau. Na pró
xima rodada, as equipes
jogam em casa.

Juventus

Vitórias
A tarde de sábado foi de
muito futebol no João
Marcatto, com a realização
de três amistosos. O pri
meira envolveu os juvenis
do Juventus e da Seleção
de Piçarras, com vitória
tricolor por 8 a O. O placar

.'

se repetiu no segundo ,

jogo, pela categoria Junior.
Fechando a tarde, o Inter
nacional Máster venceu o

Itajaí-Açu, por 4 a 2.

Em Videira

Medalhas
A equipe de tênis de mesa
de Iaraguá do Sul con

quistou cinco medalhas
na abertura do Circuito
Catarinense, realizada em
Videira. Destaque para a.

prata de Tamiris Gerôni
mo, na Rating B. Taynara
Mathedi, com dois bron
zes, também se destacou:

Agora, os atletas focam a

preparação para o Circuito
Nacional e " Liga Leste.

Copa Flamengo

MATADOR A Néki, do artilheiro Leka, é rmalista
da 2& Copa Flamengo de Futebol Suíço. Na decisão,
irá desafiar os atuais campeões do Mega Tranze o

Pé/Amizade. A partida acontece no próximo sába-
, do, as1Gb, no Garibaldi. Na preliminar, Carila e

Texlio/Mercearia Dida disputam o bronze.
J
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PEDIDO DE LICENÇA
AMBIENTAL

PEDIDO DE LICENÇA
AMBIENTAL

Hilmar Rubens Hertel tor
na público que requereu a

Fundação do Meio Ambiente

(FATMA) Licença Ambiental
Prévia para o Loteamento
Residencial Verner Prust, lo
calizado a Rua Santa Catari

na, bairro Sossego em Schro

eder, Santa Catarina.

Hilmar Rubens Hertel tor

na público que requereu a

Fundação do Meio Ambiente

(FATMA) Licença Ambiental
Prévia para o Loteamento
Vila Hilmar, localizado a

Rua 174, bairro Sossego em

Schroeder, Santa Catarina.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC
e-mail: compras@corupa.sc.gov.br -

site: http://www.corupa.sc.gov.br

EXTRATO DO CONTRATO 027/12
Processo de licitação nO 009/12
Modalidàde Tomada de Preço n? 001/12
Contratante: MUNICíPIO DECORupA inscritonoCNPJ sobo n? 83.102.467/0001-

70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.
Contratada: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o no

03.620.927/0001-12 e inscrição Estadual n°. 253.992.443, estabelecida na Rua
Anélio Niccocelli, 1720, Bairro Figueirinha - CEP 89270-000, Município de Guara- ,

mirim, Estado de Santa Catarina.

Objeto: Contratação de empresa para viabilizar a empreitada por preço global,
em regime de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COMUNITÁRIA entre os lindeiros

dos imóveis e o Município de Corupá, conforme Lei Complementar Municipal n°
007/2009 compreendendo o trecho da Est (O+O,OOm A 33+13,35m)na Rua Fran
cisco Mees - Bairro XV de Novembro no Município de Corupá, com Área Total
de 5.098,23m2 e Extensão de 504,54m com Largura de 10,00 rn- com forneci-

I
menta de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários), abrangendo uma

Iextensão total de 1622,52 metros, no Município de Corupá, conforme memorial

descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante
deste Processo
alar do Contrato: R$ R$ 249.931,79 (Duzentos e Quarenta e Nove Mil Novecentos

e Trinta e Um Reais e Setenta e Nove Centavos), correspondente ao objeto total
descrito e caracterizado na cláusula primeira do presente instrumento.
Data da Assinatura: 05/03/2012
Data da Vigência: 31/12/2012

Luiz Carlos Tamanini
Prefeito Municipal

j \ I .
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Como nos velhos tempos, Jaraguá e Joinville
protagonizam um clássico cheio de emoção

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

.

AgênciaAvante!

ESaiu melhor do que a enco

menda. A equipe CSM/Pré
Fabricar estreou na Liga Futsal

do jeito que o torcedor gosta:
com uma virada, fora de casa,

contra o principal rival e com

direito a gol decisivo contra.
Na noite de ontem, os co

mandados de Renato Vieira fo

ram até a vizinha Joinville, onde
mesmo desfalcados de Xoxo e

Canabarro, bateram o Krona

por 2 a 1. Apartida foi disputada
no Centreventos e atrasou em

quase meia hora, devido a falta

de atestado médico do fixo An

dré' do Krona.
Com a bola rolando, os do

nos da casa foram melhores

no primeiro tempo e abriram o

placar com Valdin, aos 14'. No

intervalo, a comissão técnica ja
raguaense acertou amarcação e

Copa Tricolor
Fico feliz com o sucesso da Copa Tricolor da Barra.

Espero que a competição incentive o surgimento
de outros eventos de pré-temporada. Com as equipes
jogando mais, o nível técnico das principais competi
ções sobe. É uma consequência natural. Voltando a fa

lar na Copa Tricolor, ouvi de perto o discurso do técni

co Barrabaxo antes do jogo iniciar, Cantou exatamente
o que ia acontecer. Sua equipe jogou com o peso do fa

voritismo e acabou surpreendida com dois gols em um

curto espaço de tempo. Méritos do técnico Donizeti, que
armou uma arapuca certeira para o experiente elenco do
Barrabaxo. Daí, jogando no contra-ataque, seus 'garotos'
não vacilaram e mataram o jogo.

GuaralDirilD
Ontem recebi uma ligação do Secretário de Esportes
e Lazer de Guaramirim, Irvando Zomer, sobre a nota

publicada na coluna de sábado, referente aos pro
blemas na licitação da arbitragem. Dinho se mostrou

bastante compreensivo quanto ao conteúdo publica
do e fez questão de frisar que a empresa desqualifica
da no processo Iicitatório tinha um objeto diferente
do previsto na licitação. Também esclareceu que o

.

pagamento das arbitragens neste início de ano está

sendo feito com um saldo de 201 L Ligou, conversou e

esclareceu. É assim que se faz!
.

I

••\ /

W fase - 13a rodada)
• 10/3 - Mogi Mirim 3x1 Santos

• 10/3 - Corinthians 1 x1 Guarani
• 10/3 - Unense Ox4 xv Piracicaba

• 10/3 - Comercial Ox1 Ituano

• 10/3 - catanduvense 1 xt Oeste

• 11/3 - Botafogo 2x6 Palmeiras

• 11/3 - São Paulo 2x1 Portuguesa
• 11/3 - São Caetano 2x2 Mirassol

• 11/3 - Ponte Preta 4x1 Paulista

• 11/3 - Guaratinguetá 2x2 Bragantino
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SEGURANÇA Experiência de atletas como Jedson
rlZeram a diferença na vitória da CSMlPré-Fabricar

Ricardo Teixeira não é mais

presidente da CBF. Namanhã
de ontem o cartola renunciou
ao cargo, após 23 anos no co

mando da entidade. A renúncia

foi feita através de carta. No

texto, Teixeia anunciou José
MariaMarin, de 79 anos, como
seu substituto na CBF e no

Comitê Organizador Local da
Copa do Mundo de 2014.

ChampioDS
Inter e Bayem
jogarnhoje

Em casa, Inter e Bayern jogam
hoje suas classificações às

quartas-de-finais da Copa dos
Campeões da Europa. Ambos
foram derrotados nos jogos
de ida por 1 a O, respectiva
mente por Marseille e Baset
"É o jogo mais importante do
ano. Precisamos jogar com um

grande coração e a cabeça fria",
comenta o milanês Stankovi.

,
II

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Fôlego
Alguns atletas do esporte
amador da região andam
esbanjando fôlego neste
início de temporada. Que-o
diga o pessoal da Néki, de
Schroeder. Jogaram na noite

de sexta pelo Torneio de

Verão, namanhã de sábado

pelo Sesiano e de tarde na

Copa Flamengo. E teve gente
que ainda encontrou forças
para disputar um amistoso

pelo Tupi, no fim da tarde de
sábado. Haja fôlego!

Russos
Na tarde de sábado um

grupo de russos apareceu
no Estádio João Marcatto.
Devem ter cansada de ver
a rede balançar, depois
de acompanhar as duas
vitórias por 8 a O, dos Juvenis
e Juniores do Iuventus,
comandados por Biro.
Certamente levarão uma
boa impressão do futebol da
cidade. Pior para os garotos
de Piçarras, que viram a

coisa ficar russa em campo.

• Campeonato Paulista .

• Campeonato Carioca

Liga Futsal

Avolta do,bom r--
e velho clássico

a CSM/Pré-Fabricar voltou com
outra postura.

O empate veio aos 31:02,
quando o pivô Elizandro rece

beu um passe milimétrico de

Dian, invadiu a área pela direi
ta, ameaçou soltar a bomba e

tocou com categoria, por cima
do goleiro Tiago.

O gol atordoou o Krona, que
adiantou a equipe para encurra_

CBF
lar os jaraguaenses e acabou le- ..Teixeira deixa
vando avirada. Aos 33:36, Pixote
foi tentar voltar a bola para o presidênciagoleiro Tiago, mas não observou
seu posicionamento e acabou
tocando contra o próprio gol.

Nos minutos finais, a equi
pe de Fernando Ferretti ainda
tentou o expediente de goleiro
linha, mas a CSM/Pré-Fabricar
não errou e segurou o resultado
até o cronometro zerar. "Jogos
como esse são decididos em de
talhes e hoje eles favoreceram a

nossa equipe", analisaVieira.

Competições regionais
oVitória foi derrotado fora de casa na Copa Norte, em um

resultado normal. Em casa, dificilmente perderá. Quanto à

ficar com a vaga, aí são outros quinhentos. Na Copa Pomerode,
Botafogo e Cruz de Malta ainda não acharam 'o tom. O Botafogo

, foi buscar em Zamorano os gols que estavam faltando. O Cruz de

Malta acredita que no domingo conquistará sua primeira vitória.

(Taça Rio - 3a rodada).
• 10/3 - Nova Iguaçu Ox1 D. de Caxias

• 10/3 - Macaé 3x1 Friburguense
• 10/3 - Resende 2x0 Boavista

• 10/3 - Bangu 1 x1 Botafogo
• 10/3 - Americano 2x2 Olaria

• 11/3 - Flamengo 2x0 Fluminense

• 11/3 - Vasco 3xO Madureira

• 11/3 - Volta Redonda 2x1 Bonsucesso

• Campeonato Gaúcho

(Taça Farroupilha - 2" rodada)
• 10/3 - Santa Cruz 1x2 Internacional

• 10/3 - Pelotas 3xO Cerâmica

• 10/3 - Caxias 1x2 Veranópolis
• 10/3 - Cruzeiro 3x2 Avenida

• 11/3 - Ypiranga 0x2 São José

• 10/3 - Lajeadense 2x1 Juventude

• 10/3 - Grêmio 5xO Nóvo Hamburgo

• Campeona�.o.�atarinense .;".{,
(Returno - 3a rodada)
• 10/3 - Atlético-IB 3x2Avaí

• 11/3 - Brusque Ox1 Criciúma

• 11/3 - Camboriú 3x3 Chapecoense
• 11/3 - Marcílio Dias Ox3 Metropolitano
• 11/3 - Figueirense 3x3 Joinville

• Copa Norte
(Quarta-de-final - Jogo de ida)
• 10/3 - Estrela da Praia 1 xO Vitória

• 11/3 - Santa Cruz 3x2 EstrelaAzul

• 11/3 - América 2x0 Juventus

• 11/3 - Tupy 2x3 Santos

• Copa Pomerode
W fase - 2" rodada)
• 11/3 - Caramuru 2x0 Floresta

• 11/3 - Vera Cruz 3x1 Botafogo (JGS)
• 11/3 - Tupi 1 x1 Cruz de Malta

• 11/3 - Botafogo (PDM) 1 xO Müller

• 11/3 - Atlético OxO ÁguaVerde

• Campeonato Massarandubense

(1 a fase - 2" rodada)
• 11/3 - União 1x6 Cruzeiro

• 11/3 - Amizade Ox1 Benjamin
• 11/3 - Santa Luzia 0x2 10 Braço
• 11/3 - Morangos 3x4 Glória

• Liga Futsal
W fase - 18 rodada)
• 12/3 - Petrópolis 1 x5 Botafogo
• 12/3 - Intelli 3x1 Minas

• 12/3 - Corinthians 4x1 São Caetano

• 12/3 - Copagril 4x2 Umuarama
• 12/3 - São Paulo 4x1 Maringá
• 12/3 - Carlos Barbosa 4x1 Assoeva

• 12/3 - Atlântico 4x3 Concórdia

• 12/3 - Joinville 1x2 CSM/Pré-Fabricar

• 12/3 - São José 3xO Suzano

• 12/3 - Florianópolis 4x4 Tubarão

• Aberto de Schroeder

(2" rodada - 2" fase)
• 13/3 - 19h15 - Cival x Kaiapós
• 13/3 - 20h15 - Coremaco x Néki

• 13/3 - 21h15 - Kiferro x PQN
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JV SERViÇOS LTDA ME, Rua Antonio Bernardo

Schimidt, 507, Ilha da Figueira, Jguá do Sul, se,
CNPJ 02.952.123/0001-58, I.M. 21901, informa
o extravio dos blocos de NF's de serviço ISS,
n° 001 á 250 em branco,

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°. 03/2012 - FIA
PROCESSO LlCITATORIO N°. 03/2012-FIA-

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: contratação de prestação de serviços profissionais de instrução
musical/musicalização, para atender ao "Projeto Grupo de Percussão
Sons de Brincar" da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social da
Prefeitura de Schroeder/SC.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 29 de março de 2012
às 08h45min.
Abertura do Processo: 29 de março de 2012 às 09h.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edita!, bem como mais informações poderão ser obtidas no

site da Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou'[unto ao setor de

licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim
às 17h. Fone/fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.
sc.gov.br.
Schroeder, 13 de março de 2012.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

eg
WEG S.A.

Companhia Aberta
NIRE n= 42.300.012.203

CNPJ/MF: n= 84.429.695/0001-11
I •

WEG anuncia novo formador de mercado
Em atendimento às disposições da Instrução CVM n.? 358, a WEG
S.A. ("WEG") (BM&FBOVESPA: WEGE3 1 OTC: WEGZY), comu
nica aos seus acionistas e ao mercado em geral que rescindiu o
contrato celebrado em 17 de setembro de 201"0 com BTG PAC
TUAl CORRETORA DE TíTULOS E VALORES MOBiliÁRIOS S.A.,
para exercer a fu n9,ão de formador de mercado de suas ações
ordinárias ("WEGE3 '). Em consequência, a WEG informa que con
tratou CREDIT SUIS$E (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TITUlOS
E VALORES MOBILIARiaS, sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o
n ° 42.584.318/000107, com sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria lima, n? 3064 - 13° e
14° andares (parte), ("CREDIT SUISSE CTVM"), para exercer a

função de Formador de Mercado ("Market Maker") de suas ações
ordinárias ("WEGE3") no âmbito da BM&F BOVESPA S.A. Bolsa
de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA"), conforme
Instrução CVM n? 384, de 17/03/2003, Regulamento do Formador
de Mercado da BM&FBOVESPA, Regulamento de Operações da
BM&FBOVESPA e demais regulamentos que regulam os merca
dos administrados pela BM&FBOVESPA. O referido contrato vigor
ará pelo prazo de 01 (um) ano, prorroqável, automaticamente por
iguais períodos caso não haja manifestação contrária de qualquer
das partes, com o objetivo de fomentar a liquidez das referidas
ações. A WEG informa ainda que se encontra em circulação no
mercado 209.272.472 (duzentas e nove milhões, duzentos e se
tenta e dois mil, quatrocentas e setenta e duas) ações ordinárias
de sua emissão e que não celebrou qualquer contrato regulando o
exercício' do direito de voto ou a compra e venda de valores mo
biliários de sua emissão com o formador de mercado. O CREDIT
SUISSE CTVM iniciará a prestação do serviço de formador de mer
cado a partir do dia 12 de Março de 2012.Jaraguá do Sul (SC), 09
de Março de 2012 - laurence Beltrão Gomes - Diretor de Finanças
e Relações com Investidores

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

TERMO OE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N°. 01/2012-PMS

O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe
são conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal n". 8.666/93
e suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela
comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de
Abertura e Julgamento e seu resultado da Tomada de Preços n'', 01/2012-
PMS, Processo de licitação nO. 03/2012-PMS, adjudicando em favor da
empresa abaixo o objeto da licitação por ter apresentado o menor preço
global, determinando que seja dada ciência aos participantes:
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução (com
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), de cercamento
e paisagismo da área externa do Espaço Educativo Infantil, Tipo C, situada
a Rua Guararnirirn, Bairro Schroeder I, no município de Schroeder/SC,
conforme projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais
anexos que fazem parte integrante do Instrumento convocatório, conforme
consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como
se transcrito fosse.

Empresa vencedora: ENGEVALE CONSTRUTORA LTDA.
Valor da proposta vencedora: R$ 84.008,56 (oitenta e quatro mil e oito
reais e cinqüenta e seis éentavos).
Schroeder, 12 de março de 2012.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Extrato de Contrato n". 22/2012-PMS
Modalidade Tomada de Preço n", 01/2012-PMS - Processo n", 03/2012-PMS
Contratante: MUNICíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o n". 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo
Branco, n". 3201, no Município de Schroeder/SC. .J

Contratada: ENGEVALE CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n? 07.103.065/0001-01, estabelecida na Rua João Maluta Junior,
n'', 1455, Sala 03, Centro, Cidade de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP: 89270-000.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), de
cercamento e paisagismo da área externa do Espaço Educativo Infantil, Tipo C, situada a Rua Guaramirim, Bairro Schroeder I, no

município de Schroeder/SC, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante
do Instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrâto, como se transcrito fosse.
Valor do contrato: R$ 84.008,56 (oitenta e quatro mil e oito reais e cinqüenta e seis centavos).
Data da Assinatura: 12/03/2012 - Vigência: 31/12/2012

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA Novo endereço: Rua CeI. Proc6pio Gomes deOliveira, 380-eentro 89251-201-

JARAGUADO SUL - se NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9,492/97, c/c o artigo 995 do c6digo de Normas da eGJ/se,
para a devida ciência ao responsável, s�e a relação de títulos apresentados a protesto neste
Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo
facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 203432/2012 Sacado: ADEMlR GOTZINGER Endereço: RU:;). JOAO DA
CRUZ E SOUZA 26 - JARAGUA DO SUL-Se - CEP: 89254-156 Credor: COOPERATIVA DE
CREDITO VALE DO !TAJAI - VIACREDI Portador: ENOC DE SOUZAME Espécie: DMI - N"
Titulo: 02848/0002 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 586,89 Data para pagamento: 13
de março de 2012Valor R$24,86 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 530,00 - Juros: R$
1,76 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$17,83

Apontamento: 203833/2012 Sacado: CRISTIANO BARAUNA Endereço: RUAANGELO BE
NEITA 65 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-230 Credor: INFRASUL - INFRAESTRU1lJRA
E El'v1PREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0201877002 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 642,29 Data para pagamento: 13 de março de 2012Valor R$26,81 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 585,82 - Juros: R$ 3,71 Emolumentos: R$11,60 - Publi
cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 203652/2012 Sacado: DIFAC COMERCIO DE FERRAMENTAS IlDA Ende
reço: RUADONAANTONIA 441 SAIA 01 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89252-210 Credor:
RONI IND DE FERRAMENTAS PARA USINAGEM Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
551001-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 853,93 Data para pagamento: 13 demarço de
2012Valor R$26,02 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 799,00 - Juros: R$ 2,92 Emo
lumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 'Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 203680/2012 Sacado: DUTECH ROBOTICS IlDA ME Endereço: RUA DOS
IMIGRANTES 500 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor: SIPAR COMERCIO DE PA
RAFUSOS E FERRAMENTAS ll'DA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 151289-1 - Moti
vo: falta de pagamento Valor: R$ 277,22 Data para pagamento: 13 de março de 2012Valor
R$23,61 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 221,58 - Juros: R$ 0,51 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 203743/2012 Sacado: EUANEAPARECIDAGARVAO Endereço: RUAANGE
LO FLORIANI 66 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-746 Credor: INFRASUL -INFRAESTRU
TURAEEl'v1PREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0192922006 - Motivo: fal
ta de pagamentoValor: R$ 229,20 Data para pagamento: 13 de março de 2012ValorR$24,13
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 162,92 - Juros: R$ 1,03 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 203894/2012 Sacado: ESCOlA INFANTIL GIRASSOL IlDA Endereço: RUA
BARAO DO RIO BRANCO 611 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-400 Credor: TAIPA SE-'
CURITIZADORAS/A Portador: GRAFICAHOTI IlDAEPP Espécie: DMI - N°Titulo: 1528 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.658,39 Data para pagamento: 13 demarço de 2012Va
lorR$27,38 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.606,85 - Juros: R$ 4,28 Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 203703/2012 Sacado: GERSON LOURENCO DE FRANCA Endereço: RUA
FRANCISCO KLOSOWSKI 353 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: HANSATURTRANS
PORTE ETURISMO IlDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 8063 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 153,04 Data para pagamento: 13 de março de 2012Valor R$23,39 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 64,00 - Juros: R$ 0,29 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 203498/2012 Sacado: GII.50N MARCOS MIRANDA Endereço: HENRI
QUE DEMATHE 505 - NEREU RAMOS - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89265-730 Credor:
BANCO lTAUCARD S/A Portador: - Espécie: CT - N"Titulo: 28663596/4468941-2 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 123,445,20 Data para pagamento: 13 de março de 2012Valor
R$23.929,83 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 99.473,22 - Juros: R$ 23.906,73 Emo
lumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 20380112012 Sacado: JAIMEKOCK Endereço: RUAVICTORROSEMBERG 40
- JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89252-400 Credor: ORBHES ESPUMAS E COLCHOES IlDA
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 533=A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 507,90
Data para pagamento: 13 de março de 2012Valor R$25,94 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 449,11- Juros: R$ 2,84 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 203768/2012 Sacado: JOSEANEVIEIRADO PRADO Endereço: RUACARLOS
MEYER 30 - laraguã do Sul-SC - CEP: 89256-100 Credor: GRATIOFAC FOMENTO EASSES
SORJA COMERCIAL IlDA Portador: BrG PE CALCADOS IlDA Espécie: DMI - N° Titulo:
4496-a - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 336,67 Data para pagamento: 13 de março de
2012Valor R$23,76 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 284,00 - Juros: R$ 0,66 Emo
lumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 203892/2012 Sacado: JOSIEL JOSE NARDES ME Endereço: AVMAR DEO
DORO DA FONSECA,320 - SAIA - CENTRO - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-700 Credor:
DERMIWIL IND PIASTICAS IlDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 085380C - Moti
vo: falta de pagamento Valor: R$ 1.247,04 Data para pagamento: 13 de março de 2012Valor
R$27,88 Descrição dos valores: Valordo título: R$1.l95,00 - Juros: R$ 4,78 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 203874/2012 Sacado: KAROISA IlDA ME Endereço: RUAWAll'ER MAR
QUARDT 3050 SAlA 02 - BARRADO RIO MOLHA - Iaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: M7
COMERCIO DEMALHAS ll'DA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 1673612 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 2.409,31 Data para pagamento: 13 de março de 2012Valor R$71,68
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.313,47 - Juros: R$ 48,58 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 203875/2012 Sacado: KAROISA ll'DA ME Endereço: RUAWALTER MAR
QUARDT 3050 SAlA 02 - BARRA DO RIO MOUiA - Iaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: M7
COMERCIO DEMALHAS I1DA Portador: - Espécie; DMI - N°Titulo: 16736/3 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 2.397,74 Data para pagamento: 13 de março de 2012Valor R$60,ll
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.313,47 - Juros: R$ 37,01 Emolumentos: R$1l,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20· Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 203694/2012 Sacado: KN PlACAS PI VEIC.EM GERAL E COLDE lACR En
dereço: RUA BERNARDO DORNBUSCH l1ll - jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor:
DIFUSO DISTRIBUIDORADEPARAFUSOSEWALD ll'DA Portador: - Espécie: DMI - N"Ti
tulo: 28798 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 128,26 Data para pagamento: 13 demarço
de 2012Valor R$23,30 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 76,05 - Juros: R$ 0,20 Emo
lumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 203779/2012 Sacado: lA BELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT \
,

Endereço: RUAVICTOR ROSEMBERG 819 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89252-400 Credor:
TRAMONTO AGROINDUSTIUALS/A Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 22511/01 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 930,98 Data para pagamento: 13 de março de 2012Valor
R$25,13 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 873,00 - Juros: R$ 2,03 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 203906/2012 Sacado: LSC DISTRIBUIDORA DE PECAS AVTOM ir En
dereço: RUA ADOLFO SOARES 57 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: MIRlAM
CORREAMIRANDADOS SANTOS ME Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 610303 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.151,89 Data para pagamento: 13 de março de 2012Valor
R$28,23 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.099,50 - Juros: R$ 5,13 Emolumentos:R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 203820/2012 Sacado: LUCIANADALCANALU Endereço: JOAO JANUARIO
AYROSO 1699 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-100 Credor: INFRASUL - INFRAESTRU1U
RA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0168911021 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 223,08 Data para pagamento: 13 de março de 2012Valor R$24,17
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 170,00 - Juros: R$ 1,07 Emolumentos: R$ 11,60 -

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

Apontamento: 203633/2012 Sacado: LUCIANO DRECHESEL Endereço: RUAJUUOSVERS-
. CH 100 - JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89255-280 Credor: SPEZIA E CIA IlDA Portador:

- Espécie: DMJ- N°Titulo: 50617 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 720,34 Data para
pagamento: 13 de março de 2012Valor R$24,43 Descrição dos valores: Valor do título: R$
667,00 - Juros: R$ 1,33 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 203510/2012 Sacado: unzCARWSLUCIANO Endereço: RUAGUILHERME
KOEHLER 84 APT 06 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89257-140 Credor: BANCO !TAUCARD S/A
Portador: - Espécie: CT - N° Titulo: 27224770 I 66249734-6 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 33.702,89 Data para pagamento: 13 demarço de 2012Valor R$6.887,71 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 26.780,02 - Juros: R$ 6.864,61 Emolumentos: R$ll,60 - Publi
cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 203353/2012 Sacado: LUIZ FABIANO NARWCH Endereço: RUA FRITZ
SEITER 167 - jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-500 Credor: INFRASUL - INFRAESTRU1U
RA E El'v1PREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N'Título: 0173539017 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 248,94 Data para pagamento: 13 de março de 2012Valor R$24,28
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 186,45 - Juros: R$ 1,18 Emolumentos: R$ 11,60 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 203575/2012 Sacado: MARCIO PACHECO Endereço: RUA DRWALDEl\1IRO
MAZURECHEN 878AP 11- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-830 Credor: CENTROFORM
COND LES IlDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 29914 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 223,63 Data para pagamento: 13 demarço de 2012Valor R$25,47 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 174,00 - Juros: R$ 2,37 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 203654/2012 Sacado:MICHELALLI\NDEANDRADE Endereço: RUAOLIM
PIO JUNKES 140 - IlliA DA FIGUEIRA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89258-700 Credor:
1M0BIllARlA CIZESMOB IlDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 14/20110020 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 614,81 Data para pagamento: 13 de-março de 2012Valor
R$25,15 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 560,00 - Juros: R$ 2,05 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 203609/2012 Sacado: NOEMIAEUANAGONCALVES SCHROEDERME En
dereço:RUAANTONIO JOSEGONCALVES 330 - JARAGUADO SUL - CEP: 89258-160 Credor:
INDUSTRIADECORDASJOINVIILEIlDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 013891011
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 542,86 Data para pagamento: 13 demarço de 2012Va
lor R$24,24 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 488,96 - Juros: R$ 1,14 Emolumentos:
R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 203711/2012 Sacado: ODILEIDE GREFFIN Endereço: RUAVINTE E UM DE
ABRIL 1 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-635 Credor: PANAMERICANOARRENDAMENTD
MERCANTIL S/A Portador: - Espécie: NP - N°Titulo: 000038416071 - Motivo: falta de pa
gamento Valor: R$ 29.331,04 Data para pagamento: 13 de março de 2012Valor R$6.306,13
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 22.986,70 - Juros: R$ 6.283,03 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 203445/2012 Sacado: PAVANELLO ECIA ll'DA Endereço: RUACARWSFRE
DERICO RAMTHUM 14400 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-970 Credor: MANTOMAC
- COM. DE PECAS E SERVICOS IlDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 0220062180
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 380,14 Data para pagamento: 13 de março de 2012Va-
lar R$23,60 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 300,00 - Juros: R$ 0,50 Emolumentos:
R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 42,34

Apontamento: 203600/2012 Sacado: ROMIlDO ANICETE DE SOUZA Endereço: RUA AR-
.

DOINOPRADE655 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-750 Credor: SEVEN STONEFOMENID
MERCANTIL LIDA Portador: DUTITA ll'DA Espécie: DMI - N°Titulo: 02744 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 653,76 Data para pagamento: 13 de março de 2012Valor R$25,29
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 598,00 - Juros: R$ 2,19 Emolumentos: R$ 11,60 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: Rl23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 203752/2012 Sacado: ROSILENEUIZ Endereço: RUA JORGE VERBrENEN
LOTE 10 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-372 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E
EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0171483016 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 246,68 Data para pagamento: 13 de março de 2012ValorR$27,54 Des
crição dos valores: Valor do título: R$187,92 - Juros: R$ 4,44 Emolumentos: R$l1,60 - Publi
cação edital: R$�,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,02

Apontamento: 203828/2012 Sacado: ROSlVANEDA SILVA Endereço: ADEUNA KLEIN EH
LERI 581 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-837 Credor: INFRASUL - INFRAESTRU1lJRA E
EMPREENDIME�T Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 0176821015 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 229,03 Data para pagamento: 13 de março de 2012ValorR$24, 18 Des
crição dos valores: Valor do título: R$l72,OO - Juros: R$1,08 Emolumentos: R$11,60 - Publi
cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 203606/2012 Sacado: SERGIO JOAO PlANlNSCHECK JUNIOR Endereço:
RUA JOAO PICOLLI 166 APTO 306 - CENTRO - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-590 Credor:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANClAMENID E INVESTIMENTO Portador: - Espé-.
cie: CBI - N° Titulo: 140042360 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.789,14 Data para
pagamento: 13 demarço de 2012Valor'R$691,98 Descrição dos valores: Valor do título: R$
2.073,00 - Juros: R$ 668,88 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 203839/2012 Sacado: STYLUS COMDE ROUPAS EACESSORIOS LT Endere
ço: RUAPASTORALBERTO SCHNElDER 699 SL02 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89260-300
Credor: CONFECCOESTHAROG ll'DA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0033635503-
Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.660,29 Data para pagamento: 13 demarço de2012Va
lorR$26,82 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.598,31 - Juros: R$ 3,72 Emolumentos:
R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R� 20,96

Apontamento: 203758/2012 Sacado: VALDEMAR KELLER Endereço: HERClLlO ANACLE
TO GARCIA403 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-270 Credor: INFRASUL -lNFHAESTRUTU
RA E El'v1PREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0191067007 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 214,46 Data para pagamento: 13 de março de 2012Valor R$23,98
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 139,64 - [uros: R$ 0,88 Emolumentos: R$ 11,60 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 203588/2012 Sacado:WANDERLEI GORISCH Endereço: RUAJOSEKRAUSE
212 CASAVilANOVA - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: EQUIMOVEQU1PAMENTOS IND
E REPRES ll'DA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 3786-1 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 293,07 Data para pagamento: 13 de março de 2012Valor R$23,60 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 250,00 - Juros: R$ 0,50 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jomal "Correio do Povo",
na data de 13/03/2012.
jaraguá do Sul (SC), 13 de março de 2012,

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 32
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Vagões que descarrilaram no domingo
permanecem no local, em Guaramirim

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Carradore

A empresa América latina 10-

Ilgística (ALL) descobriu omoti
vo que ocasionou a queda de qua
tro vagões de um trem, por volta
da meia-noite de domingo, em

Guaramirim. O descarrilamento
foi provocado devido à quebra de
um eixo da roda deum dos vagões.

A carga de soja transportada
pelo trem, assim como os vagões,
ainda estão sendo removidos do

local, no bairro Avaí. Cerca de 40

pessoas estão empenhadas no

trabalho, que deve ser concluído

amanhã.A linha férrea foi liberada
na tarde de domingo, mas antes,
o local foi interditado pela Polícia
Militar para evitar acidentes.

O trem, com 79 vagões, se
guia de Rio Negro com destino
ao porto de São Francisco cio
SUl. Ninguém ficou ferido. Se

gundo a empresa, não houve
danos ambientais. Quatro ruas

ficaram interrompidas algumas
horas por conta da carga de
cerca de 200 toneladas de soja
espalhada na via. Parte da car

ga recolhida será encaminhada

para um depósito da ALL, em
Curitiba. O restante irá para o

porto de São Francisco.

nutenção
A assessoria daALL informou

ontem que todos os vagões pas
sam por manutenção constante

em uma oficina, em Mafra. Em
todos os municípios de onde o

trem parte, também hápostós de
manutenção. Antes de partir, o

trem também é vistoriado.AALL
irá investigar o que teria provo
cado a quebra do eixo.

Trabalhos de
remoção dos quatro
vagões e da carga

.

de soja devem ser

finalizados amanhã. .

MARCELE GOUCHE

ACIDENTE Trem descarrilou do trilho durante a madrugada dedo�

Homicídios no Garibaldi

Morre segundo baleado em carro
Sivaldo Stanger, 45 anos,

morreu na madrugada de on

tem após cinco dias de inter

nação na VTI do Hospital São
José, em Iaraguá do Sul. Ele foi
baleado no olho esquerdo e

nas costas na noite de quarta
feira passada, junto com o co

lega Jorge Baarder, 55' anos, que
morreu na hora. O autor dos

homicídios,
.

Adir Antunes Fer

nandes, 55 anos, está preso.

Com a morte de Sivaldo, o

delegado Adriano Spolaor in
dicia Adir por duplo homicídio
duplamente

.

qualificado (por
motivo fútil e por dificultar a

defesa da vítima). Se condena

do, pode pegar até 30 anos de

prisão por cada crime, além
de mais quatro anos por porte
ilegal de arma. O que motivou
Adir a matar os colegas intriga
Spolaor. Em seu último depoi-

menta prestado à polícia, Adir
confessou que conhecia Sival
do e que acompanhou os dois

amigos em um bar, onde to

caram gaita. No retorno, Jorge
seguia em alta velocidade. Ele
teria pedido para estacionar
o carro e, como o motorista
não parou, resolveu atirar nos
dois. "Essa versão está estra

nha' ainda vamos investigar
mais", diz o delegado.
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FATAL Acidente que vitimoumotorista ocorreu
no km 46 da SC-4l3, em Guaramirim

Colisão

Homemmorre em acidente
Urna colisão frontal matou

o motoristaValdecir Corrêa, 58
anos. O acidente ocorreu no

km 46 da SC-413, em Guara

mirim, por volta das 10h40min
de sábado.

Moradora de Joinville, Val
decir guiava a Caravan, placas
ICX-1827, de Rio do Sul quan
do, ao passar em uma curva,
colidiu com o Scenic, placas
LZD- 9075, de Massaranduba,

Quebra de eixo
motivou acidente

que seguia. em sentido con

trário. Valdecir morreu horas

depois de ser hospitalizado.
Fábio Luciano Uller, 35 anos,
condutor do Scenic, sofreu fe
rimentos leves. Marfida Uller,
caroneira do veículo, continua
internada no hospital São José,
em Iaraguã, Ela teve fratura na

perna e no braço. Samantha Sil
veira Santos, 22 anos, ocupante
da Caravan, fraturou o braço.

Curta a nossa página no Facebook e
fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo

Barra

Corpo é
encontrado
O corpo de Pedro. Her-

-

.zínger, 43 anos, foi localiza
do por volta do meio-dia de
sábado, boiando embaixo
da ponte que dá acesso ao

seminário, na Barra do Rio

Cerro, em Jaraguá do Sul.

Populares informaram a

PM que o corpo já teria sido
avistado na noite anterior,
mas, como parecia ser de
um cachorro, a polícia não

foi acionada. Não havia si
nais de violência e a causa

damorte é investigada pela
Polícia Civil.

Sequestro
Homem

sofre assalto
Um homem de 21 anos foi VÍ

tima de assalto, no Centro de Ia
raguá, na noite de sábado. Ele foi

obrigado a dirigir até Corupá. Se
gundo a PM, a vítima foi abordada
por dois homens armados, dentro
do carro em que guiava. Ele teria
sido levado junto com o veículo
até Corupá, onde foi liberado por
volta das 20h30min. Segundo a VÍ

tima, os assaltantes seguiram em

direção a São Bento do Sul com o

veículo. A Polícia Militar realizou
rondas e informou as cidades vizi

nhas, mas o veículo e os suspeitos
não foram encontrados.
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Procon de [araguá
realiza atividades

,

Orgão promove palestra gratuita sobre
direitos e deveres do consumidor na quinta

ao Sistema Nacional de Infor

mações de Defesa do Consu
midor (Sindec), prevista para
ocorrer em 45 dias. Através do
sistema, as reclamação funda
mentadas do Procon municipal
ficarão interligadas ao cadastro
nacional, que pode ser aces

sado pelo o site: http://portal.
mj.gov.br/SindecNacional/re
clamacao.html Com o sistema,
o consumidor pode pesquisar
se uma empresa já teve alguma
reclamação fundamentada, em
qualquer ponto do Brasil.

JARAGUÁ DO SUL Júnior, a participação visa de
monstrar a outras unidades
do Estado o trabalho desen
volvido na cidade, focado em

ações preventivas.
Ainda hoje, ocorrerá a dis

tribuição de panfletos orienta
tivos nas ruas de Jaraguá do Sul.
Os folhetins trazem informa

ções sobre prestação de serviço,
compras pela internet e outras.
Nesta quinta-feira, a população
poderá conferir, gratuitamente,
uma palestra sobre direitos e

deveres do consumidor, no pe
queno teatro da Scar, às 19h30.

Segundo Macário, outra no
vidade do órgão é a integração

Tita Pretti

Durante a Semana Nacional
do Consumidor, que iniciou

ontem e se estende até o dia 16,
o Procon de Iaraguã do Sul irá re
alizar ações para divulgar as ati
vidades desempenhadas pelo
órgão e alertar os consumidores
sobre seus direitos e deveres.

Hoje, representantes do Pro
con do município estarão em

Florianópolis, durante o even

to "Rua do Consumidor", pro
movido pelo órgão estadual.

Segundo o diretor da unidade
de Jaraguá, Adilson Macário

Jaraguá do Sul

integTará o Sistema
Nacional de

Informações de Defesa
do Conswnidor.

EDUARDO MONTECINO

POV()

."'"

NA CAPITAL Macário diz que modelo preventivo
será divulgado a WJ.idades estaduais do órgão

3276 0424 familiasac�lhedoras@jaraguadosul.sc.gov.br

PREFEITURA DE
JARAGUÁ DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRIANÇA E ADOLESCENTE
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E telefone fixo, internet eWi-Fi
,

,
�.

emum único aparelho. E uma
oportunidade única pra você.
-_._-

f

I

Passe em uma loja ou revenda Vivo e leve já o seu.

Lojas
•

IVO

JARAGUÁ DO SUL - Shopping PaU: Marechal Deodoro da Fonseca, 320/sala 1 - Centro

JOINVILLE - Ed. Vila Rica: XV de Novembro, 702 - Centro

Shopping MueUer JoinviUe: Visconde de Taunay, 235, térreo/loja PI0

JoinviUe Garten Shopping: Rolf Wiest; 333, quiosque 10, próximo à praça de alimentação no 20 piso

Revendas Vivo'��::
JOINVILLE - JoinceU: Dr. João Colin, 34/loja 2 - Centro; Shopping Americanas - Getúlio Vargas, 1446/Quiosque 08

Shopping Cidade das Flores - Mário Lobo, 106/Sala 118; Galeria de lojas do BIG da Beira Rio

JARAGUÁ DO SUL - Marangoni: Reinoldo Rau, 67; Marechal Deodoro da Fonseca, 51

GUARAMIRIM - AL & DJ Comércio de Celulares: Irineu Vilela Veiga, 82
CORUPÁ - Hansa Sat Telecomunicações: Nereu Ramos, 40

MASSARANDUBA - Massaranduba Informática: 11 de Novembro, 2700

elevendas: 0800 601 1058

por

no plano 60 minutos + 2GB

www.vivo.com.br
.

-

VIVO Conexao como nenhuma outra.
Promoção válida até 31/03/2012 (limitada ao estoque). Para retirada do aparelho Vivo Box, o mesmo deve estar vinculado ao plano Vivo Fixo 60min + Plano de dados 2GB, totalizando o valor de R$69,80/mês (sessenta e nove reais e oitenta

centavos), referente ao plano e serviço ativos na linha do participante, sujeito à permanência mínima de 12 meses (conforme condições contratuais), sujeito à análise de crédito. Oferta válida para Lojas Próprias, Revendas e Televendas nas

cidades com serviço Vivo Fixo disponível. Consulte o regulaménto completo das ofertas, preços, área de cobertura, aparelhos participantes e compatíveis com os serviços e condições de uso em www.vivo.com.br/vivofixo ou em nossas lojas.
A velocidade de transmissão de dados em internetmóvel pode variar por vários motivos, corno fenômenos naturais, deslocamento, distância da Estação Rádio Base e picos de tráfego. Após atingido o volume de dados da franquia dos pacotes

.

Vivo Smartphone Ilimitado, você permanece conectado sem cobrança de excedente, com redução de velocidade que varia entre omáximo de 32Kbps a 64Kbps. Vivo, maior cobertura 3G do Brasil conforme site www.teleco.com.br de 08/11/2011.
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