
Mais vagas

Estacionamento ro

As mudanças atendem a pedidos da comunidade. Entre as alterações está o aumento de 60 vagas
na rua Henrique Piazera, mais espaço para os motociclistas e vagas específicas para idosos. O

horário para início da cobrança do estacionamento em dias de semana passará das 8h para as 9h.

Página18

Hoje é
Dia Nacional
da Poesia!

Série especial
Conheça a Apevi,
Aciag e a Acias

Associações empresariais de Guaramirim

e Schroeder e aApevi se destacam pela
participação dos empresários e núcleos,

fortalecendo setores da 'economia.

Páginas 4 e 5

Página 7
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Morte precoce

,
•

Toda sexts-telre encartada aqui no 'OCP

CARLOS LUIZ TAMANINI

As irmãs gêmeas Baquelli e Baelli MeIcherdt, 20 anos, perderam a vida em acidente na 8R-280, em Corupá, na segunda à noite. Página 19

Abrigo para �"'&a.""""""

Votação de projeto é adiada
Promotor do Meio Ambiente, Alexandre Schmitt,
informou que proposta semelhante será

apresentada nos próximos dias. Página 16

Meio aDlbiente'

Prefeitura reinicia programa.
o Aqui eu Moro, Aqui eu Cuido recomeça na

segunda-feira, dia 19. Objetos sem uso serão

recolhidos e terão destinação correta. Página 16

Hóquei em linha

Equipe de [araguá é tetra
. .

Disputando em Curitiba, a Aliens Roller Hockey
conquistou o título do Campeonato Estadual

. '

Paranaense/Catarinense de 2012. Página 17
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Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Recicla CDL'

Com novo carregamento realizado na se

mana passada, o município confirma a

liderança no programa criado pela Federa

ção de Lojistas de Santa Catarina que visa à
retirada de circulação no meio ambiente de
sucata de informática e eletroeletrônicos.
Dessa vez foram encaminhados à destina

ção adequada 3,2 mil quilos, totalizando

67 toneladas de resíduos desde que a cam

panha teve início, em abril de 2010. Inicia
tiva da federação em parceria com a Fatma

(Fundação do Meio Ambiente de Santa Ca

tarina), a campanha Recicla CDL é realizada

pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Iara
guá do Sul juntamente com a Fundação Ia
raguaense de Meio Ambiente (Fujama) .

./

Conselho
cómunitário
Os integrantes do Conselho
Comunitário Penitenciário
de Iaraguá do Sul utilizaram
a plenária da Acijs/Apevi
para apresentar um balanço
das inúmeras realizações
da entidade que busca
estimular o trabalho dos

apenados e ao mesmo

tempo gerar recursos

para obras no presídio,'
que t�m capacidade para
abrigar 212 internos.mas
que atualmente acolhe
300 detentos. O Conselho
demonstrou que está

conseguindo um resultado
muito expressivo com a

.prestação de serviços para
diversas empresas por
parte dos detentos que
estão sendo revertidos em

significativas melhorias,
tanto para os apenados
como nas condições de
trabalho dos agentes
penitenciários.

DIVULGAÇÃO

.p"

!I-'I";

I, l
"'�lil4d

leo útil
Esta campanha, realizada pelo Núcleo de Postos de
Combustíveis Acijs/Apevi, busca o recolhimento de
10 mil litros de óleo comestível usado no prazo de
um ano, o qual termina em setembro. O consumo da
cidade é de 83 mil litros do produto. Até o momento,
1.613 litros foram coletados, o que significa que
a campanha já adquiriu o direito de receber 163

mudas de árvores que serão utilizadas para'plantio
na margem de algum dos rios da cidade.

Jogo duro
A grande disponibilidade de recursos no mercado internacional por causa dos

pacot�s de estímulos para os bancos europeus deixou os juros baratos e muito

atrativos. Com isso, o governo resolveu adotar medidas mais duras e estendeu
a incidência do IOF sobre as operações com prazo de até cinco anos. Num

primeiro momento, o mercado reagiu como o esperado e o dólar valorizou,
superando R$ 1,80. Resta saber, no entanto, se será suficiente. Pois, quanto
maior a cotação, maior é o volume de reais obtidos com o mesmo volume de
dólares. Desta forma, para quem vai fazer um empréstimo de longo prazo, dá

para apostar numa valorização do real num horizonte de alguns anos. Este ano,
as empresas já levantaram mais de US$ 18 bilhões no mercado internacional.

Aniversário
A Auto Mecânica ABF
comemora hoje 17 anos de
sucesso em seus negócio.
Seu proprietário é um dos
entusiastas das atividades dos
núcleos setoriais.

Criação
Esse é o tema do evento

idealizado e organizado pela KWB

Comunicação que traz para a

cidade Eloi Zanetti. O palestrante,
além de sua militância na

imprensa, é autor de diversos
livros e foi diretor de empresas
como Bamerindus e O Boticário.
O evento acontece no próximo
dia 29, no auditório do Cejas. Mais
uma relevante contribuição para
a valorização da comunicação.

Recursos para
sua empresa
o tema de workshop que
acontece no próximo dia 22

é "Como Buscar Recursos
Financeiros Para sua Empresa".
O facilitar do evento, que
acontece no Marcatto Center,
é Salézio João de Souza que já
desenvolveu diversos eventos

com esse tema. A busca de
recursos normalmente é
muito complexa, pois sem

informações consistentes
corremos o risco de realizar
um mau negócio. Contato com

Andréia, e-mail: treinamento@

paradigmaonline.com.br.

Homenagem
, o Conselho Comunitário
Penitenciário de Jaraguá do
Sul realizou uma significativa
homenagem às empresas
que utilizam mão de obra de

apenados ou contribuem para o

ingresso dos mesmos no mercado
após o cumprimento da pena. �

Foram agraciadas com placas a

Prefeitura de Jaraguá do Sul e as

empresas Weg, Marisol, Liverpool,
Duas Rodas e Agrícopel,

ÍNDICE PERÍODO

Construindo navios
o projeto do estaleiro de Eike Batista - que poderia ter vindo

para Santa Catarina - foi originalmente desenhado para produzir
plataformas para o próprio grupo X. Diante da incompetência
de diversos estaleiros que além de cobrar muito caro não
estão entregando as encomendas, levou o grupo X a conseguir
contratos com outras empresas para construir navios em um

estaleiro que nem sequer foiconstruído. O sonho de se tornar o

homem mais.rioo.do mundo, desta.forma, fica até possível.

.�.���ç.............................................. .. �.º.�.��(o..... .�.�.}A��P:�.Q:�º.�.? ..

TR 0,080% �.?:.�1.'1.�.9..<?:.��.1..? .

:��;'�;'�":·:·"<:::::::""::::"·::·::::"::"�":I�:!;?�:: .:::.: ·Ji.��J-g:261·2 .. · .

���!�ç�.............................. 0,5215 14 MARÇ6'20i2'
.. · ·

COMMODITIES
: : .

PETRÓLEO - BRENT "I/I' 0,6% US$ 129,650
OURO fI' 0,16% US$ 1675,300

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7989 1,8003" -0,26%

�â����:i��(����) +�1�� Hl�� P��:2�
LIBRA (EM R$) 2�'8699"

...

2:·81iá
.. ·····

·i··�ó�i20;�·

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 725
01 - 05 - 06 - 07 - 09
10 - 12 - 13 - 15 - 16
1"7 - 18 - 21 - 24 - 25

QUINA
SORTEIO N° 2845
05 - 31 - 40 - 43 - 49
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AUXl1io às vítimas de agressão
"im;A violência. doméstica é :um� triste realidade e.

. rttodo o .,.mundo. Aqui em nossa: região, são d
muns os casos de agressão contra mulheres, quase
sempre cometidas pelos companheiros. Muitas ve

zes, estas mulheres não têm um refúgio para prote
ger a si e aos filhos. Não há a casa dos pais ou outra

pessoa que os possa acolher, livrando-os da situa

ção humilhante d�s violências
.. física. e psícologíc

Agora, uma antiga reivindicação. das lideranças E
.minínas do Vale do Itapocu está prestes a sair do

papel: a criação da Casa de Passagem, abrigo pro-

"

de Desenvolvimento Regional, a primeira reunião
.

para fofmatação do pr()je�b de construção dessa
casa em Iaraguá. Já está garantido um orçamento
de R$ 400 mil para as obras. O projeto será levado
às Prefeituras da região, e a ideia é que os municí

pios entrem com uma contrapartida para financiar
os atendimentos que forem realizados no espaço.
Sem dúvida, este será um gr�pde passo para salva

guardai a dignidade das mulHeres do Vale do Ita

pocu. Esperamos que este projeto se concretize o

mais rápido possível.

Muitas vezes, estas mulheres
não têm um refúgio para.
proteger a si e aos rdhos.

visõrio para as vítimas de agressão e seus filhos, O

espaço atenderá os cinco municípios da região.
Na manhã de ontem, foi realizada na Secretaria

Cllarge
AQUI, O l..OSO
NÃoíEM
V6.z. I

•

Do leitor

Corrupção e Código
Penal (2ª Parte)

Embora atualmente o vocábulo

corrupção seja utilizado para
indicar a ação na qual alguém se

afasta da retidão, ao seduzir-se

por dinheiro ou qualquer outra

vantagem, especialmente as

sociado às práticas indevidas
.ocorridas no meio político, em

sua origem etimológica (oriunda
do latim corruptio), era empre
gado num contexto puramente
biológico, relativo ao processo de

desgaste natural do corpo em de
corrência do ciclo da vida.

Nesse aspecto, muito bem
anotou José Antônio Martins que
o referido termo, para o homem
latino nos séculos I e II d.C., "tinha
sua significação a partir da con

junção de outros termos: cum e

rumpo (do verbo romper) ". Assim,
segundo o referido autor, "cum

rumpo ou corruptionis queria di
zer a ruptura das estruturas, quan-

- do se destroem os fundamentos
de algo, destruir algo".

Contudo, se não bastasse a
.

abrangência de seu significado, o

Código Penal utiliza-o em vários
momentos com sentidos distin
tos. Como exemplo citam-se os

arts. 271 a 273, nos quais estão

previstos os crimes de corrupção
ou poluição de água potável, de'
substância ou produto alimentí
cio e de produto terapêutico ou

medicinal. Perante estes crimes,
a corrupção emprega o significa
do de adulterar, estragar ou alte
rar para pior, conforme explica
Guilherme de Souza Nucci.

No entanto, como sinônimo
de desvio de poder e de enriqueci
mento ilícito, a corrupção adquiriu
junto a referida legislação destaque
especial nos crimes de corrupção
passiva (art. 317) e corrupção ativa

(art. 333), punindo-se em crimes
autônomos tanto o agente corrupto
quanto o seu corruptor.

Mario Cesar FeIippi l'iIbo,
advogado e professor

daCatólicadeSC

Compartilbe a sua opinião .. Escreva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br
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Meio-irmão?

vou contar uma história, mas antes preciso di
zer que uma mulher pode ter quatro filhos e

os quatros filhos não serem necessariamente ir
mãos. Ué, como não? Serão meios-irmãos, o que
não é a mesma coisa. Vale o mesmo em relação
à verdade, não existe meia-verdade. Paciência,
não inventei essa verdade.

Feitas estas indispensáveis voltas, vamos ao

assunto. Os pais têm obrigação de conhecer os fi
lhos, obrigação. E esse conhecimento é muito im

portante se os pais tiverem bens, dinheiro no ban
co. Na hora da divisão da herança, não há irmãos,
há lobos, lobos ferozes. Aliás, vivo dizendo que o

caráter de uma pessoa só se conhece na hora das

disputas, das brigas.
É o que está acontecendo com os filhos de uma

famosa artista brasileira, mulher forte, de teatro,
mas que agora está nos seus últimos momentos,
atacada por uma doença maldita, muito mais do

que essa que você está pensando...

Pois bem, os quatro filhos dessa mulher, que se

acham irmãos, não são irmãos, eles vieram de qua -

.

tro casamentos diferentes da atriz. Quer dizer, os

irmãos são meios- irmãos, e isso, como disse, não
existe. Existe irmão, mesmo sangue, dos mesmos

pais ... Sinto muito!
.Os quatro filhos dessa atriz estão se pegando

pelo pescoço, cada um mais ávido por ficar com os

bens da mãe. Alguém pode dizer que a briga se deve
ao fato de que são meios- irmãos, se fossem irmãos
seria diferente. Desculpe-me, não creio. Creio, isso

sim, que herança revela o caráter dos herdeiros. É
por isso que os pais devem conhecer bem os filhos
e repartir, bem antes da morte, o que a cada um

lhe deve caber. Se os pais acreditarem no bom co

ração dos filhos, ah, ver-se-ão angustiados no céu,
de lá verão os filhos de língua de fora, não apenas

lutando pela herança como amaldiçoando os pais.
Terrível, triste, mas verdadeiro. Reparta antes ...

Inocência
o "doutor" era destaque na Veja, advoga

do "conceituado" e tal e coisa. Perguntado se é

preciso. acreditar na inocência de um réu para
defendê-lo, foi enfático: "Não". Bom, a partir daí
só posso acreditar que o advogado fará a defesa
do acusado pelo dinheiro dele. De outro modo,
como é que um advogado pode ser veemente

na defesa sem que esta defesa tenha como ci
mento a crença na inocência do acusado? Ou o

inocente sou eu? A boa e convincente defesa só

pode resultar da convic�ão na inocência do réu,
o mais é corrida pelo ouro ...

Lição
Volta e meia eu relembro a velha lição... Está no

livro o que aBíblia realmente ensina, lê-se: - i'A es

posa pode contribuir muito para o bem da família.
Por exemplo, as mulheres casadas devem amar o

marido, amar os filhos, ser ajuizadas, castas, ope
rosas em casa, boas e sujeitar-se ao marido...

"

Que
tal, leitora, você está bem enquadrada...?

Falta dizer
Muito difícil um pobre ficar rico ... Mas pe

los estudos, qualquer filho de pobre pode ser o

que quiser na vida. Bastam vontade, disciplina e

muito estudo, não importa o colégio. Tenho visto
inúmeros jovens pobres na tevê jubilando-se de
terem passado em vários e difíceis vestibulares.
Devem ser seguidores do Evangelho de Marcos
9:23 - USe tu podes crer; tudo é possível ao que
crê". Vontade e trabalho são os pais do sucesso

para qualquer um.

Diretor: Nelson Luiz Pereira • nelson@ocorreiodopovo,com.br • Gestor de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Daiana Constantino e
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• Comercial: 9107-6932 • Plantão Entregas: 2106-1919 • 9132-5491 /8446-6817· Horário de atendimento: 8h às 17h30
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Micro e pequenas
empresas fortalecidas

A segunda maior associação
municipal de empresas no Vale

Os empresários devem ser criativos na busca

de soluções para os seus negócios, mas também

precisam participar de entidades de classes na

busca de reivindicações dentro de cada setor.

Carolina Baruffi

Novo núcleo

Com 465 associados, a Asso

ciação Empresarial de Guarami
rim (Aciag) é a segunda maior

associação municipal de empre
sas no Vale do Itapocu, com pou
co mais de um terço do tamanho
da Associação Empresarial de Ia
raguá do Sul (Acijs). Porém, isso
não significa que a importância
da entidade seja menor.

São oferecidos serviços de pro
teção ao crédito, convênios com

planos de saúde, cursos de capa
citação, palestras, estágios e ou

tras ações focadas nos interesses
do empresariado guaramiriense
- juntamente com reivindicações
junto ao poder público, como a

causa comum das associações
empresariais de todo o Vale, do

Itapocu, a duplicação da BR-280.

Segundo a secretária admi
nistrativa da associação, Carolina

Baruffi, atualmente o foco pri
mário da associação é o planeja
mento estratégico, depois de um

crescimento abaixo do esperado
em 2011. "Os empresários devem
ser- criativos na busca de soluções
para os seus negócios, mas tam

bém precisam. participar de enti-

Associações de cidades menores, como a Acias e a Aciag, se destacam

pela participação de empresários e pelos núcleos setoriais

,

GUARAMIRIM/SCHROEDER
................................................................................................. , ,,,, .

pequenas empresas, integradas à Asso

ciação das Micro e Pequenas Empresas
e Empreendedores Individuais do Vale

-

do Itapocu (Apevi). Embora não seja a

única forma de representação para es

tes empresários, que também são repre
sentados pelas associações empresa- .

riais municipais, a Apevi oferece vários

serviços que são de interesse primário
- assim como protege as vontades dessa

parcela do empresariado.

Pedro Leal

Na segunda parte da série sobre o As

sociativismo, apresentamos duas
entidades que representam os interes
ses empresariais de seus respectivos
municípios: a Associação Empresarial
de Schroeder (Acias) e a Associação Em

presarial de Guaramirim (Aciag). Juntas,
as duas entidades defendem as micro e

MARCELE GOUCHE

t

Atualmente, a Aciag conta com

quatro núcleos ativos: Empresas
de Contabilidade, Imobiliárias e

Corretores de Imóveis, Comércio e

o Jovem Empreendedor. Um quin
to núcleo, de auto-mecânicas, está
em fase de formação. A gestão emRÇAS Re1Ulião para discutir duplicação da BR-280 na Aciag

dades de classes na busca de rei

vindicações dentro de cada setor",
ressalta, lembrando que embora
as perspectivas para 2012 sejam
positivas, ainda dependem do
bom gerenciamento e das ações
do governo - por isso, é importan
te a coesão entre as empresas para
reivindicar medidas favoráveis.

Embora tenda a uma relação
mais discreta com o poder públi
co, focando mais na qualificação
do associado, a Aciag tem uma

participação ativa no Comcidade

(Conselho Municipal da Cidade),
financiando os estudos de zonea

mento urbano. Porém, de acordo
com Baruffi, o mais importante
junto ao poder público é aumentar

a participação da comunidade. "Se
a população não se envolver mais,
nos próximos anos não teremos

os resultados esperados", afirma.
Além de exigir a duplicação da BR-

280, a Aciag também tem buscado
a regulamentação de. um distrito
industrial em Guaramirim.

• Associados: 465
• Fundação Aciag: 1978

núcleos tem sido uma das priori
dades da administração atual. "É
nos núcleos. que são levantados os

problemas e encontradas as ideias

para solução, assim como é neles

que ocorre a formação de novas

lideranças", frisa Carolina.
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Em nome do pequeno empresário
Enquanto entidades como

a Acijs, a Acias e a Aciag tratam

do atendimento das necessi
dades e a defesa dos interesses
do empresariado como um

todo, a Associação das Micro e

Pequenas Empresas e Empre
endedores Individuais do Vale
do Itapocu (Apevi) oferece ser

viços aos pequenos empresá
rios - como linhas de crédito,
auxílio com a contabilidade,
consultoria ambiental e con

sórcios de seguros. São 1300

associados, entre micro e pe
quenas empresas e empreen
dedores individuais.

São 27 anos de atuação,
desde a formação da entidade
em 1985, então com o nome

de Amevi (Associação de Mi
cro Empresas do Vale do Ita

pocu). A sigla atual veio em

1992, quando o nome passou
para Associação das Micro e

Qual a

importância do
Associativismo?

lia Associativismo tem sua

base regulamentada no debate
de ideias coletivas para as bus
cas de soluções que beneficiam
a todos e principalmente as pes
soas. O crescimento econômico
de uma região nos leva a lutar

conjuntamente' por melhores
estruturas e qualidade de vida
e isso só se consegue agregando
conhecimento e atitudes sempre
direcionadas ao bem':

Carolina Baruffi, diretora
administrativa da Aciag

Pequenas Empresas do Vale do

Itapocu. Este ano, a associa

ção passou a agrupar também
os empreendedores indivi
duais. Segundo o presidente
da Apevi, Alessandro Truppel
Machado, a meta da entida
de atualmente é "fomentar a

auto-sustentabilidade, a união
e o fortalecimento das micro e

pequenas empresas", promo
vendo melhorias na gestão e

defendendo a causa deste se

tor do empresariado.
Há quatro diretrizes na

atuação' da Apevi: Relaciona
mento com o Cliente, Forta
lecimento das Micro e Peque
nas Empresas, Ampliação dos
benefícios aos associados e

a Gestão Empresarial. Entre as

ações de fortalecimento do se

tor, se destaca a parceria com

os núcleos setoriais da Acijs.
"Os núcleos setoriais oferecem

ao associado vantagens como

compras em conjunto dos
seus insumos � a possibilidade
de exercitar a responsabilida
de social e novas lideranças no

meio associativista", explica
Alessandro.

Porém, o maior destaque na

atuação da Apevi é a Expo-Feira
de Negócios do Vale do Itapocu,
realizada desde 1995. Agendada
este ano para o período entre

os dias 11 e 17 de junho, a feira
bienal deve reunir 111 estan

des de exposição, e sediará o 1 a

Encontro Brasil Sul da Micro e

Pequena Empresa e do Empre
endedor Individual. O evento

conta com palestras e oficinas
voltadas para o setor, assim
como rodadas de negócios.

• Associados: 1300
• Fundação Amevi: 1985

lia Associativismo nos dá a

oportunidade de um pensa
mento único em torno do forta
lecimento da atividade produ
tiva, na busca de um ambiente

favorável aos negócios.. O Centro

Empresarial é um modelo que
tem servido de referência por
que integra os segmentos orga
nizados em tomo dos mesmos

objetivos':
Alessandro Machado,
presidente da Apevi

1.11 essência do Associati
vismo consiste no comparti
lhamento de ideias, conhe
cimentos, experiências e de

ajuda reciproca. Exercitá-lo

regularmente e assiduamente
é umaforma prática de se au

to-desenvolver e oportunizar a

consolidação da rede de rela
cionamento e estabelecimento
de novos':

Vicente Donini - Conselho
de Administração, Marisol S.A

% l.I1s associações empresariais atuam no país com o objetivo de

8 potencializar os resultados das 'empresas. Em Iaraguâ do Sul não é
� diferente: a Acijs tem contribuído com o desenvolvimento empresa-Q

rial da região, aumentando a nossa competitividade. A entidade é
sensível ao identificar necessidades e sabe a forma mais adequada
de aglutinar forças para lutar pelo que é melhor para Iaraguá do
Sul. Abrangendo pequenas e médias empresas, a Acijs envolve não
só os empresários na prática do empreendedorismo, mas também
os demais colaboradores que, trocam informações, constroem con

tatos e enriquecem seu capital intelectual':

Sergio Luiz Silva Schwartz, Vice-Presidente da Weg
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'ni oe' .'

aque pela pattiCil1ação: apesar da pou
ca idade, a taxa de associação supera a média
nacional. Com 160 associados, pouco mais de
25% das empresas do município fazem parte

,

d� as' çãp,' Esse, erc al fica em torno. çe
p

'o difê ar

Francisco Ricardo Schioêhet, a atuação
Acias se centra em quatro' diretrizes básicas:
a gestão interna das empresas, buscando so

luções empresariais, o Associatívísmo, a ges
tão de núcleos setoriais! e o desenvolvimento
eCQnôl't,üco ijo municípíp, I�JsS,o com ênfase na

"géstão �stratégica, agoraiestamos dando um
,

pontapé inicial para o projeto Schroeder 2020,
definindo o que queremos para o fim da déca-

.

da", explica.
Em nova gestão, desde o dia 8 deste mês, um

dos objetivos da Acias é se tornar referência em

repres�l)tação empresariâJ;; perante a comuní
dade, defendendo causas tte ínferesse'para toda
a população, como melhorias de mobilidade
urbana, fornecimento de energia elétrica e ex

pansão do acesso a internet. E junto com as

outras associações da região, busca a duplica
ção da BR-280. "Sempre buscamos defender as

causa CQnjunto,. com ajr,�gião, fottalecçll@o
a repre ntação de totlas alassodações", bisa.

Outro ponto focal da entidade é a aproxi
mação com os associados. "Estamos buscando
um contato mais próximo e direto, com visitas
e reuniões mais frequentes, além dapreparação
da Ex chroeder do a ue vem".
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Daiana Constantino

Troca de

ministro
O atual ministro do
Desenvolvimento Agrário,
Afonso Florence, transmitirá o

cargo ao deputado federal Pepe
Vargas (PT-RS) hoje, conforme
informou na segunda-feira,
dia 12, a assessoria da pasta.

2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br·
Colaboraram Tita Pretti e Alexandre Perger

Proteção à mulher

Uma antiga reivindicação das li

. deranças femininas do Vale do

Itapocu está prestes a sair do papel: a

criação da Casa de Passagem, abrigo
provisório para as vítimas de agressão e

seus filhos. O espaço atenderá os cinco

municípios da região.
Na manhã de ontem, ocorreu a pri

meira reunião para formatação do proje
to de construção dessa casa em Jaraguá,
na SDR (Secretaria de Desenvolvimento

Regional).· A gerente de Assistência So

cial, Tânia Dantas, garantiu o orçamento
de R$ 400 mil para as obras pelo Plano

Plurianual (PPA) de 2012 a 2015.

Agora, o projeto será levado às Pre
feituras da região, e a ideia é que os

municípios entrem com uma contra

partida para financiar os atendimentos

que. forem realizados no espaço. "Tam
bém vamos lutar para que as empresas
da região contribuam através da Lei de

Responsabilidade Fiscal", afirmou. O

projeto será encaminhado à Secretaria

Especial de Políticas para as Mulheres,
do governo federal. O local irá contar

com atendimento psicológico, profis
sionais da saúde e segurança.

Reunião
comPR
o grupo consolidado para as

eleições municipais - PT, PC
do B e PHS - conversou com

dirigentes do PR na segunda
feira, dia 12. Conduziram
as conversações pelo PR o

presidente Eduardo Bertoldi,
Guida Bretkze, Iurandyr
Bertoldi e Gustavo Roweder.

MARCELE GOUCHE

Aids no Estado
Santa Catarina possui índice
de mortalidade por Aids

superior à média nacional.
O dado foi apresentado
pelo diretor daVigilância
Epidemiológica do Estado,
Luís Antônio Silva, durante
a mesa redonda sobre o

enfrentamento da epidemia
da doença no Brasil, no 2°

Simpósio Nacional acerca da
Síndrome da Imunodeficiência

Adquirida, realizado esta

semana. Enquanto no Brasil
a mortalidade média é de

" 6,3%, em Santa Catarina
essa porcentagem foi de 8,6,
conforme dados de 2011.

Casa de Pasaagem
Participaram do encontro ontem na SDR, a gerente de

Assistência Social, Tânia Dantas (em pé), representantes
do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

(Comdim), a titular da Delegacia de Proteção à Mulher,
ao Idoso e ao Adolescente, Milena de Fátima Rosa, e

integrantes do Grupo dos Amigos Solidários (GAS).

Uma porcentagem gTande dos

portadores do HIV é internada e

chega a óbito antes de saber que
estava contaminada.

. Diretor � Vigilância Epidemiológica
do Estado, Luís Antônio Silva, sobre o

índice de mortalidade por Aids em Santa
Catarina superar a média nacional.

Ministério do Trabalho

Tarde das Violetas
A Tarde das Violetas, evento promovido pelo PMDB Mulher

no salão da Igreja Católica da Barra do Rio Cerro, reuniu mais
de 550 convidadas. O encontro teve.o objetivo de comemorar

o Dia Internacional da Mulher. Entre as lideranças do PMDB,
estiveram presentes o deputado federal Mauro Mariani, o

deputado estadual Carlos Chiodini, o presidente do' partido,
Antídio Lunelli, vereadores e líderes comunitários.

O superintendente regional do Ministério do Trabalho
e Emprego de Santa Catarina, Rodrigo Minotto, esteve

em Jaraguá do Sul na tarde de ontem. Ele se reuniu com

vereadores e presidentes de vários sindicatos da cidade

para debater o problema 'da falta de funcionários na sede
do Ministério em Jaraguá. Neste encontro, foi decidido que
os vereadores vão elaborar uma moção de apelo, pedindo
a contratação de um novo funcionário e a realização de um

concurso público. Ainda ficou definido que os presidentes
dos sindicatos vão se reunir para discuFiL� possibilidade
de ceder um funcionário para o Mínistério .

" Líderes de governo
O porta-voz do Palácio do Planalto, Thomas Traumann,

anunciou ontem que o novo líder do governo na Câmara
será o deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP). O deputado

Cândido Vaccarezza (PT-SP) deixou o cargo na manhã de
ontem. Também foi anunciado que o senador Eduardo

Braga (PMDB-AM) será o novo líder do governo no Senado.

..
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Eu amo tudo
que foi
Fernando Pessoa

Eucantoporqueoinstanteexiste
e a minha vida está completa.
Não sou alegre nem triste:

sou poeta.
Irmão das coisas fugidias,
não sinto gozo nem tormento.

Atravesso noites e dias
no vento.

Se desmorono ou edifico,
se permaneço ou me desfaço,
- não sei, não sei. Não sei sefico
ou passo.
Seiquecanto.Eacançãoétudo.
Temsangueeternoeasaritmada.
E sei que um dia estarei mudo:
- mais nada

Carlos Drummond de Andrad

(fragmento)

Se procurar bem
você acaba encontrando.
Não a explicação (duvidosa
da vida,
Mas a poesia (inexplicável)
da vida.

Do amoroso

esquecimento
Mário Quintana

Eu, agora - que desfecho!
Já nem penso mais em ti...

) Mas será que nunca deixo
,

Delembrarqueteesqueci?

Sê
Pablo Neruda

Eu amo tudo o que foi,
Tudo o que já não é,
A dor que já me não dói,
A antiga e errônea fé,
O ontem que dor deixou,
O que deixou alegria
Só porque foi, e voou

E hoje é já outro dia.

Hilda Hilst (fragmento)
Quemés?Pergunteiaodesejo.

Respondeu: lava.

Depois pó.
Depois nada.

'

Eu
Florbela Espanca

Eu sou aque no mundoanda perdida,
Eu sou a que na vida não tem norte,
Sou a irmã do.Sonho, e desta sorte

Sou a crucificada ... a dolorida ...

Sombra de névoa tênue e esvaecida,
Equeodestinoamargo, tristeeforte,
Impele brutalmente para a morte!

Almadelutosempreincompreendida! ...

Sou aquela que passa e ninguém vê .

Sou a que chamam triste sem o ser .

Sou a que chora sem saber porquê .

SoutalvezavisãoqueAlguémsonhou,
Alguémqueveioaomundopramever,
E que nunca na vida me encontrou!

Se não puderes ser um pinheiro, no topo de uma colina,
Sê um arbusto no vale mas sê
O melhor arbusto à margem do regato.
Sê um ramo, se não puderes ser uma árvore.
Se não puderes ser um ramo, sê um pouco de relva
E dá alegria a algum caminho.

Se não puderes ser uma estrada,
Sê apenas uma senda,
Se não puderes ser o Sol, sê uma estrela.
Não é pelo tamanho que terás êxito ou fracasso ...

Mas sê o melhor no que quer que sejas.

Versos

Alimento
para a

alma
14 de março, Dia

Nacional da Poesia,
é homenagem ao

poeta Castro Alves

oje é Dia da Poesia, que ganhou
uma data específica no Brasil,
em homenagem ao poeta' brasi
leiro Antônio Frederico de Castro
Alves (1847� 1871), no dia de seu

nascimento, 14 de março. A poe
sia, ou gênero lírico, ou lírica é uma das sete artes

tradicionais, pela qual a linguagem humana é utili
zada com fins estéticos, ou seja, ela retrata algo que
tudo pode acontecer dependendo da imaginação
do autor como a do leitor. As poesias fazem ado

ração a alguém ou a algo, mas pode ser contextua

lizada dentro do gênero satírico também. Existem
três tipos de poesias: as existenciais, que retratam

as experiências de vida, a morte, as angústias, a ve

lhice e a solidão; as líricas, que trazem as emoções
do autor; e a social, trazendo como temática prin
cipal as questões sociais e políticas,

A poesia é anterior ao livro e provavelmente
vai sobreviver a ele. Imagine aqueles cenários

pós-apocalípticos dos filmes de Hollywood e

provavelmente alguém estará fazendo poesia
por entre os escombros. Jorge Luis Borges, no

prefácio de um dos seus livros de poesia, con-
,

ta que seu editor deu-lhe a boa 'notícia de que
se ele escrevesse trinta poemas num ano ele

poderia editar um livro. "Não é possível", argu
menta Borges por fim, "que não ocorra a uma

pessoa, ao longo de um ano, trinta oportunida
des de escrever ,poesia".

Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de

Moraes, João Cabral de Melo Neto, Manoel de

Barros, muitos são os poetas brasileiros, mas

poucos são os que afirmam gostar de ler poe
siasTem gente que diz que é uma coisa muito

melosa, muito romântica, mas ao mesmo tempo
adora citar uma frase ou alguns versos surrupia
dos de algum livro (ou da internet), mesmo não
sabendo o autor. Não a subestime, poesia é ali
mento para a alma. Leia e deixe-se encantar.

\

Castro Alves ficou conhecido como o "poe-
ta dos escravos", pois lutou grandemente pela
abolição da escravidão. Além disso, era um

grande defensor do sistema republicano de go
verno, onde o povo elege seu presidente atra-:

vés do voto direto e secreto.

,Sua indignação quanto ao preconceito
racial ficou registrada na poesia "Navio Ne

greiro", chegando a fazer um protesto contra

a situação em que viviam os negros. Mas seu

primeiro poema que retratava a escravidão
foi I� Canção do Africano", publicado em "A.

Primavera". '

Cursou direito na faculdade do Recife e teve

grande participação na vida política da Facul

dade, nas sociedades estudantis, onde desde
cedo recebera calorosas saudações.

Castro Alves era um jovem bonito, esbelto,
de pele clara, com uma voz marcante e forte.
Sua beleza o fez conquistar a admiração dos
homens, mas principalmente as paixões das

mulheres, que puderam ser registrados em

seus versos, considerados mais tarde como os

poemas líricos mais lindos do Brasil.

Mais datas para a poesia
14 de março, 21 de março, 31 de outubro? São

várias as datas para comemorar a poesia.
O Dia Nacional da Poesia é 14 de março, ho

menageando Castro Alves. Atualmente, há um

Projeto de ,Lei do �len�Rol (�O t�p1 de 2q09), que
tenta mudar a data para o aniversário de Carlos

Drummond de Andrade (31 de outubro).
O Dia Mundial da Poesia é em 21 de março.

Criado pela Unesco, em 1999, com o objetivo de
estimular a produção e celebrar a poesia como

forma de arte em todo o mundo. Independente
do dia, aproveite pata ler sempre! '

1 � ,

'
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Previsão do Tempo

�[
•

Canoinhas
'Y"
1 00310

São MJ.gue'l
do Oeste

'Y ..
210 310

'[
I

·1
I

Sem mudança
significativa
Predomínio de sol e calor.
Chance de pancadas
isoladas de chuva com

trovoadas do Oeste ao

Litoral Sul, devido à

aproximação de uma

frente fria. Sensação de ar

abafado. De 18 a28 período
que mais uma frente fria
deve passar pelo Sul do

Brasil, provocando'chuva
de forma mal distribuída. A

temperatura segue elevada.

Ensolarado IÁslãvel Parcialmente
Nublado

Nublado

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Oeste 6km/h Vento favorável
• 12h' Vento não favorável Sudoeste 7km/h em um horário.

• 15h Vento não favorável Sudoeste 7km/h 80%
• 18h Vento favorável Sudeste 7km/h

de possibilidade
de chuva.

Fonte: wwwventosbrasil.com.br

Humor

I
I
I

Proposta de negociata
Dois políticos analisam uma proposta de negociata em Brasília. São muitos

milhões em jogo. Um deles pergunta:
- Quanto nos dariam por isso?
- Num país sério, nos dariam uns quinze anos de cadeia, eu acho.

.... 1
•

Budoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
lca
C>
::::I
-

O
cn

I .11,

Rio do SUl
'Y"
150 310

Blwne
'Y ..
210340

Proteja-sé do
sol forte

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 20°C

MÁX: 32°C

SEXTA
MíN: 23°C °

MÁX: 27°C

Use filtro
solar

SÁBADO
MíN: 20°C

MÁX: 28°C

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 2h34: 1,4m • 6h38: O,8m
·.15h21: O,7m • 15h15: O,5m

•. MINGUANTE 15/3
• Baixamar • Baixamar
• 6h11: O,3m • 9h51: O,3m

Tábua
• 21h06: 1,1m • 18h53: O,9m

NOVA 22/3 das marés Itajaí Imbituba
• Preamar • Preamar

CRESCENTE 30/3
• 6h31:0,7m • 8h06: O,2m
• 12h�5: O,5m • 13h34: O,2m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 6/4
• 1 Oh12: O,4m • 10h30: O,3m
• 21 h44: O,6m • 18h13: O,4m

HORIZONTAIS
1. O oposto de maxi / Recompensado, remunerado
2. Agressor
3. (Fig.) Coisa que aborrece ou causa tédio
4. O espaço onde lutam os judocas / O símbolo do

ósmio, elemento químico usado na fabricação de

pontas de canetas-tinteiro
5. O romancista português de Queirós (1845-1900),

de "O Primo Basílio" / As letras que separam o L
do P

6. Importante cadeia de montanhas da Europa cen

trai
7. As iniciais do ex-piloto paulistano Emerson / A

cantora Cláudia, famosa por suas músicas de
carnaval

8. Uma raiz comestível
9. Sufixo -diminutivo / Abreviatura de almirante
10. Da capital suíça / Grito de dor
11. Terreno ou caminho em subida
12. Que contém ou é formado de gordura (diz-se

de tecido)
13. Mistura viscosa, pegajosa, de argila, matéria

12
orgânica e água' / Planta empregada em cercas

vivas.

VERTICAIS
1. Parada definitiva de toda a atividade do intelecto
2. (Fís,) Abreviatura de Frequência Intermediária /

Fruto de casca fina, esverdeada e polpa abundan
te envolvendo o caroço / Diretoria Administrativa

3. Qualquer alimento saboroso / A grande cidade ale
mã que esteve dividida em setores por décadas

4. Su�ixo diminutivo feminino / (Gír.) Conversa / Va
riedade de pelica muito fina e macia

5. Música composta especialmente para o desfile de
carnaval

6. Recipiente de vidro, plástico, metal etc. / Ave da
mesma família do gaturamo / Serviço Social do

Transporte "

7. O meio do ... colarinho / O cantor Ed, de "Venda
val" / As três ultimas vogais

8. Ornar de estrelas ou de luzes
9. Gordo / A voz de muitos gatos.
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TODOS OS MESES NAS BANCAS
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Quer publicar sua foto? �É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. �

.,
.

Parabéns A1ido e Estelina Tamanini que
comemoraram Bodas de Ow-o no dia 3. A benção

foi celebrada dia 4 pelo padre Zezinho, em Corupá.
Muitas felicidades, muita saúde e muita luz ao

casal! Com carinho de toda a família.

Tatiane e Jeimis
comemoraram no

dia 10, dez anos

jW1tos e oito anos

sob o mesmo

teto. Ela manda
wn super beijo

para o marido e

declara todo seu

amor e alegria
por estes anos

compartilhados.

o pequeno Henrique
Edgar Todt completou
seis meses e a dinda

Débora e o dindo Maicon
enviam muitos beijos

com muito amor.

Jean C. Dalsochio
comemorou

aniversário
dia 11 e recebe

os desejos de
felicidades do
filho YW"i, da

esposa Eloisa,
dos pais Rosane

e Alirio e dos
irmãos.

Os dindos Jone e Joice

parabenizam João

Gabriel, que comemora

2 anos no dia ,15. "Que
Deus Uwnine seus

caminhos hoje e sempre!

Parabéns para Giovane

Chiodini, que fez
aniversário no dia 10.

A esposa Jociléia e a

rdha Heloísa desejam
muitas felicidades.

{'....,.......,.
..,?' .....

r
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Matheus Jair Consoni
comemora 6 anos hoje
e recebe o carinho dos

pais Jair e Margot e do

irmão Lucas.

DARCI RUTSATZ

Os amigos parabenizam
Jean Marcel Bertold

Diel� técnico agrícola
da Secretaria de

Desenvolvimento RW"al

de Corupá, que colou

grau em Ciências

Biológicas, pela
Fac}.lldade Jangada, dia
10 de março, desejando,

niirlio'!iucesso!

Idllunllilmlfl'

?S3 "

"
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Angry Birds Space
será lançado dia 22

Angry Birds Space, aguar
dada sequência intergalácti
ca do jogo onde se usa esti

lingues para atirar pássaros
irritados em porcos, teve

uma fase divulgada. No vídeo
é possível ter uma boa no

ção das novas mecânicas, e

como campos gravitacionais
serão importantes para o su

cesso. Mais uma vez desen
volvido pela Rovio, e anun

ciado em uma parceria com

a NASA, Angry Birds Space
terá 60 fases, novos persona-

gens, poderes e recursos. a

jogo manterá os elementos
básicos do Angry Birds óri

ginal, mas permitirá que os

jogadores brinquem' com a

física. A Rovio afirma que os

pássaros foram "transforma
dos em super-heróis" neste

jogo, já que possuem novas

roupas e habilidades. Arígry
Birds Space, que sai primei
ro para iaS, será lançado
no dia 22 de março. Fique
com o vídeo: http://youtu.
be/lOeHOnutwkA

Shadowof
the Colossus

___,�"

....... � H \
f'-

\
I

Um dos maiores clássicos da era \
128 bits está de volta. Shadow of 1\
the Colossus Collection chega \
ao PS3 para matar a saudade \
dos fãs, e para que os novatos '\
conheçam essa obra prima do \
mundo dos games. a título ficou \
popularmente conhecido por \

1...

ser um jogo fora dos padrões.
Em outras palavras, enquanto a grande maioria dos jogos de
aventura consiste em destruir hordas de inimigos e aventurar

se em diversas fases, Shadow of the Colossus tinha um único

objetivo: eliminar 16 enormes colossos. Pena que alguns
problemas do passado não tenham sido corrigidos, entre eles a

jogabilidade imprecisa e os gráficos medianos.

Quem foi que disse que os

portáteis iam acabar?
Quando anunciaram o 3DS, ninguém sabia exatamente o

que esperar dele. Natural, ainda mais se tratando de um

console da Nintendo. Quando ele foi lançado, no entanto, a

opinião do público ficou dividida. Nem todo mundo gostou
das inovações trazidas pelo portátil e as vendas ficaram
abaixo da expectativa em alguns momentos. A Big N até fez
cortes no preço para tentar estimular as vendas. Ainda bem

que a estratégia funcionou: quase um ano depois do lança
mento do 3DS, a Nintendo anunciou que foram vendidas

·4,5 milhões de unidades só nos Estados Unidos. Enquanto
isso, o recém-lançado PS Vita (Sony) alcançou a marca de

l , ,

1',2 milhões de unidades vendidas no mundo.
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Cortar tabelo viro.. brincadeira de crian,a!

Fone 473022.1422

Sertanejo
Z.Ioje à noite, a casa noturna

I1Fuel Living certamente vai

superlotar com a presença dos

sertanejos Luciano & Gabriel,
uma das duplas mais concor

ridas de Santa Catarina. Fes
ta imperdível. Ah! as mulheres
têm passe livre até 23h.

Conheça o

nosso novo síte.

Dica de compras
Para quem aprecia um bom

queijo, eu indico o Império
dos Queijos. A casa possui os

mais finos sabores.

Pre'sença
O mulherio de bom gosto já
está procurando o modelito

para acontecer com elegância
e charme no casamento de
Marcelo Piazera e Renata Faria,
dia 24 de março. Importantes
de A a Z de Jaraguá do Sul vão

marcar presença.
'

Leitor do dia
o leitor do dia é o grande
amigo Reinaldo Esser, da

relojoaria Paládio, que
sempre lê esta coluna para
ficar por dentro das novidades
de nossa sociedade.
Valeu mesmo, irmão!

\

Labo ;lJ.tori ..

L en z
í

ISO 9001

TIM TIM Taissa Suelen Guimarães
brinda o sucesso da Upper Floor,

em Guaramirim

Vai perder?
A minha amiga Ariane

Raboch, da Composée,
sempre antenada, lançou
novidade no pedaço. Numa

parceria com o Kantan, as

noivas que deixarem sua lista
de presentes na loja, têm

garantido um jantar especial
no restaurante japonês mais
famoso do Norte do Estado.
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��bell' ar�e®
Sente-se bem

LINDAS Sara lVlarquezini e

Sthephanie Silveira nos corredores

das baladas da moda

Humor!
o sujeito e a sogra
Um sujeito voltava do enterro da

sogra e passou no boteco para
comemorar, bebeu bastante
e ia para casa, quando ao

passar perto de um prédio em

construção um tijolo caiu perto
do seu pé, ele diz assustado:
- Não é que aquela maldita já
chegou lá!.

Só na

paquera
As belas amigas, Régia
Taller e Nívea Luiza Vieira,
estão indo para a academia

diariamente, só para
paquerar e fazer pose. Como
é que querem ficar saradas e

com tudo em cima com tanta

preguiça? Ai ai ai!

AMIGOS Vilmar Ulrich, Moacir Schmitz, Zé Ramos

e Sérgio Ulrich em tarde de comemoração

Nas �odas
• As irmãs Suelen e

Noely Lescovitz, da
Revista Nossa, novas

alunas da Four Friends,
estão rasgando elogios
para o excelente método
de ensino da escola de
idioma.

• A minha parceira Arlete,
do Bem Casado, está a

mil ultimando detalhes

para o mega evento para
noivas, que acontece dia
15 d;eat5ril���belegal1te

. Saint Sebastían.
Volto ao assunto.

DISTRIBUIDORA DE METAIS

Os valores que em

verdade possuímos, não é
necessário exibi-los: eles

se evidenciam por si sós.

Bernardo González
-

Pecotche Raumsol

moagoncalves@netuno.com.br
MAURICIO HERMANN

NIGIIT Diego Jarschel e Ana Lucia

Macedo nos corredores da Fuel

• O garotinho Enzo

Bogo, filho de Douglas e

Valquiria Bogo, estreia

hoje seis aninhos.

• No sábado, L7 de março,
o renomado DlAndré
Pulse, aterrissa no palco
da Patuá Music.

• Enéias Raasch e Rubens
Franco movimentam
hoje, o happy hour do
Restaurante Madalena.

• Quem é aquela morena,
dona do Pálio Preto, que
fisgou o coração de um

famoso personal trainet;
em Iaraguâ. Dizem que o

homem anda todo faceiro.
.;Í ._.II

BAEPENDI Elemar e Dita Dietschnabel, presidente
do Clube Atlético Bapendi, na comemoração

dos 106 anos do clube, na sexta-feira • Seja voluntário,
doe sangue.

De volta
o camarada Carlos
Fodi já está de volta à
terra firme, depois de
curtir intensamente um

cruzeiro pela
costa brasileira.

Nabagagem, mil
novidades.

Pensando

bem...

"Dizer que Deus é fiel
é fácil, quero ver você
mostrar que é fiel aDeus."

I
I

I

_j

Como .Iii;

Vivo Box •.������
você tem linha para o seu

telefone fixo + Internet para
o computador ou notebook.

vivo

55

--,---

Traga seu número fixo para a Vivo e economize.
_

por

no plano 60 minutos + 2GB

," "

.
JARAGUÁ DO SUL - Shopping Fall: Marechal Deodoro da Fonseca, 320/sala 1 - Centro. JOINVIllE - Ed. Vila Rica: XV de Novembro, 702 - Centro. Shopping Mueller Joinvílle: VISconde de Taunay, 235,

térreojloja Pl0. Joinville Garten Shopping: Ro1fWiest, 333, quiosque 10, próximo à praça de alimentação no 2° piso. Reve 'ta!; r"," JOJNYILLE - Joincell: Dr João Colin, 34jloja 2 - Centro; Shopping Americanas
- Getúlio Vargas, 1446/Ouiosque 08; Shopping Cidade das Flores - Mário Lobo, 106/Sq.la 118; Galeria de lojas do Big da Beira Rio. JARAGUA DO SUL - MarangOIÚ: Reinoldo Rau, 67; Marechal Deodoro da Fonseca,
51. GUARAMIRIM - Ai & DJ Comércio de Celulares: Irineu Vilela Veiga, 82. CORUPA - Hansa Sat Telecomurúcações: Nereu Ramos, 40. MASSARANDUBA - Massaranduba Infonnática: 11 de Novembro, 2700.

•

IV, Conexão 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 regulamento 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 internet móvel 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 o máximo de 32Kbps a 64Kbps. Vivo, maior cobertura 3G do Brasil conforme site www.teleco.com.br de 08/11/2011.
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Elyandria Silva,
.

escritora

Ogoverno quer que os presos se tornem

leitores vorazes e quer também que
façam resenhas dos livros lidos. Um juiz fe
deral irá avaliar a resenha e, se for boa, será
abatido nos dias da pena a cumprir. Este
mesmo governo investiu alguns milhares
de reais para a compra dos livros que são
clássicos da literatura. Para finalizar a no

tícia que li sábado, este "projeto de leitura"
será implantado em prisões de segurança
máxima, aquelas para onde vão apenas os

bandidos mais perigosos do país. O que
eu penso de tudo isso? Sinceramente, não

sei, estou confusa, são muitas opiniões e

dúvidas passando pela minha mente.

Para começo de conversa um juiz, com tanto

trabalho a fazer, terá tempo para corrigir as

resenhas literárias de Fernandinho Beira
Mar? Ele é um dos presos que mais lê, um

autêntico leitor voraz. Aliás, os presos sabem
o que é uma resenha, como escrevê-la, o que
caracteriza este tipo de texto? Bom, talvez
os Nardelli ou a SuzaneVon Richthofen, que
cursavam curso superior saibam, mas que
injustiça a minha! É válido, os livros mudam

Novelas

C..ônica

Presos, resenhas
e Dostoiévski

vidas, almas, reformulam, fazem dos seres
pessoas de bem dispostas a buscarem o

melhor para si e para a sociedade. O proble
ma é que tem uma "pulga atrás da minha
orelha" - o governo não deveria dar livros
de literatura clássica para crianças e jovens?
Não são eles o futuro de nosso país? Não
deveria estar gastando dinheiro para encher
as prateleiras das bibliotecas desfalcadas,
principalmente de cidades do interior, que
dependem de doações da comunidade, se

biblioteca, ou desse a você que é cidadão de
bem, que trabalha, que paga imposto; que
nunca matou, roubou, estuprou, esfaqueou
os pais ou jogou a filha pela janela, como eu

adoraria! Que nada, é uma ótima iniciativa,
será bom para eles, fiquemos contentes. Os

que têm pena para cumprir de 3D, 40 ou 50
anos e aderirem, lerão muito, farão muitas
resenhas, e quem sabe, um dia, quando
saírem, algum deles se torne escritor, escreva

um best seller, e fique famoso, e quem sabe
eu esteja caminhando por uma grande feira
literária e uma fila quilométrica chame mi
nha atenção e eu perguntarei para alguém:
"Esta fila é para que?" "É para pegar autó

grafo do livro do Fernandinho Beira Mar". E

quem sabe a Suzane e os Cravinhos minis
trarão oficinas literárias, tudo pode aconte

cer porque aqui é Brasil, um país de todos!

Querido governo, se algum dia você ler
esta crônica não me queira mal, não

fique bravo, não me critique porque eu

sou apenas uma leitora voraz, escritora,
latino-americana, que pensou alto, que
quis desabafar com seus leitores.

Ah, eu adoraria que o governo me

desse uma biblioteca, ou desse
a você que é cidadão de bem,
que trabalha e paga imposto

quiserem oferecer a seus alunos literatura
de qualidade? Por que nós se quisermos ler
Crime e Castigo, de Dostoiévski, temos que
comprá-lo enquanto que o Fernandinho e o

Linderberg o tem fácil e de graça?
Ah, eu adoraria que o governo me desse uma

AQUELE BEQO - Globo
Damiana e Valério se casam. Maruschka é informada de que terá que

fazer o exame de DNA. Camila revela a Bernadete que já sabe sobre sua

gravidez. Maruschka convida Ana Girafa para jantar em sua casa. Amáiia
avisa Claudia que Vicente fará uma nova cirurgia. Renato diz a Belezinha que
ela foi escolhida para fazer o comercial. Raimundinha conta que pretende
trabalhar na casa de Damiana e Felizardo aprova. Amália sugere que Vicente
reate com Claudia, mas ele rejeita a ideia. Felizardo procura íntima. Damiana
faz um pacto com Valério e Raimundinha para tirar todo o dinheiro de Felizar
do. Ricardo pergunta a Carnila se ela pensa em voltar para ele. Grace Kelly
faz as pazes com a mãe. Deusa recupera o comando de sua fortuna e avisa
a filha que pode cumprir o acordo com Maruschka, mas Grace Kelly muda de
ideia. Sebastião suspeita que Damiana não seja irmã de Felizardo.

AMOR ETERNO AMOR - Globo f'

Verbena promete a Clara que fará uma festa quando Rodrigo voltar para
casa. Melissa ouve a conversa de Deolinda e Tereza sobre o sobrinho e deci
de ir à casa da irmã. Fernando exige que Miriam desista de viajar para Belém.
Carlos procura Carmem e Zé. Juliana pergunta por Bruno para Beto. Beatriz
tenta convencer Gabriel de que Clara é uma criança especial. Fernando não
acredita que Miriam viaje para Belém sem o seu consentimento. Marlene
avisa que a reunião de condomínio será adiada e todos ficam chateados.
Bruno implica com Jáqui. Miriam se entristece por Fernando não aparecer no

aeroporto. Pedro recepciona a jornalista em sua chegada a Belém.

nNA ESTAMPA - Globo
Teodora se recusa a falar com Griselda. Pereirinha se assusta ao ver

Tereza Cristina no escuro dentro da mansão. Griselda afirma para Quinzé
que ele precisa lutar por Teodora se não quiser perdê-Ia. Amália conversa

com Rafael sobre sua viagem. Severino fica satisfeito com o trabalho de Rui.
Baltazar ouve Pezão elogiando Celeste e fica furioso. Patrícia sugere que
ela e Antenor tenham um filho. Wallace beija Dagmar. Griselda aceita o pedi
do de casamento de Guaracy. Renê beija Vanessa. Letícia marca a data de
seu casamento com Juan Guilherme. Baltazar se recusa a fazer amor com

Celeste. Crô flagra Baltazar' olhando para sua janela. Pedro Jorge foge da
casa de Celina. Paulo chega cedo à casa de Esther para ajudá-Ia com Vitória.

. CORAÇÕES FERIDOS - SBT
Olavo conta a Vitor que Eduardo passou pela mansão e disse que ele e

Amanda não receberam convite para o casamento. Bianca afirma a Eduardo
que não vai ajudá-lo com Amanda. Bianca e Amanda se encontram no hotel.
Bianca conta a Amanda que estava tomando café com Eduardo, pois ele
está hospedado no mesmo hotel que ela. Ao subir para o quarto, Amanda e

Heloísa se esbarram pelos corredores. Vera fala para Aline que Eduardo e

Arnanda não receberam o convite de casamento e Olavo está achando que
foi proposital. Heloisa fica intrigada ao ver Glauco e Amanda juntos. Heloisa
fica curiosa para saber como Amanda vai reagir quando souber que ela é sua

mãe. Olavo faz uma visita a Eduardo no hotel.

VIDAS EM JOGO - Record
Rita tenta justificar suas atitudes, mas Patrícia se irrita. A dançarina afir

ma que estimulou Ivan a sequestrá-Ia, mas explica que fez tudo isso para
se defender de Regina. Rita diz que pode tirar Miguel de Patrícia e ainda
faz ameaças. A filha de Regina se "revolta, exigindo que a dançarina fique
longe de seu filho. Depois que Rita vai embora, cheia de si, Patrícia começa
a chorar. Lucas escolta Regina, que sai do banho. Ele liberta Cleber, quando
Andrea surge como uma alucinação e deixa o molho de chaves perto dos
reféns. Atordoado, Lucas começa a conversar com sua amada.

* 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
da Ajapra e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

Este cachorrinho está se recuperando de um envenenamento
e agora precisa de um novo lar. Ele foi encontrado no

bairro João Pessoa. Para adotá-lo entre em contato
.eom Sandro através do telefone 9801-1499

Aniversariantes
Jucimara Hille Schenfeld
Laercio Ribeiro

Margarida Holdenied
Mariana Schwartz
Marli Maria C. Mprkelwicz
Martin Melcher
Natalia D. Satler
Odete M. MengÇlrda
Patricia Vegini
Rafaela Rodemel

Rodrigo Meneguel
Werner Viergutz

Ester Adriano
Francisco A. de Mira
Gabriel de Souza
Gabriela Radunz
Gracieli F. L. Cardoso

Hoyana Bartel Hasse
Ines D. Muller

Ingra M. Marangoni
Ivan Kistner
Iza Arlete Weinfurter
Jean Delmondes Daniel
Jeferson L. Roweder
Jessica Sabrina Kuester
Josiane Pereira Berndt

14/3
Alvina Campreguer Ropelato
Andre Luis Loides
Andrei Fagundes
Antonio Chaves
Arildo Rogério De Oliveira
Aroldo Michermann
Celio L. Oliveira
Claudia C. Grandberg
Cleyton Paganelli
Cristiano Augusto
Daniela Celesltino

.

Décio L. Buchmann
Edreano Kons
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LIVRO:
10 Erros Mais

Comuns Na Educação
de Crianças -

Po Bronsone
Ashley Merryman

u.
'

,

"

I
'#1.

Por que tudo o que
....,

pensávamos sobre

educação está errado? E'se
você ouvisse que mentir
pode ser uma característica

positiva para as crianças? E

que discutir na frente dos
"seus finipspIJCI�.,s,etútU em,

, s'ua formação e que elogiar
uma criança pode levá-la
ao fracasso? Estaé uma

provocativa pesquisa que .

desafia o conhec-imento
convencional sobre criar

,. filhos. Os aút ·lQ
ll�bih:nêritê
interesse e dúvi a

pais e o que encontram é

surpreendente!
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Tirinhas

A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHGZ

FAZeNDQ oe:sB\HNHQS?
ISSO E �DtCIO

DE MATERIAL Qt\
E/V\F'RESA

SABIA?

'Dlze«t QUE QVANOOJÁ
caM _MhlA DE ALGUEm,

ANE5lA SE ACAt�
FAzENDO CROCHE.

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

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

• Cine Breithaupt 3
o Anjos da Noite 4 - Leg. - 17h20, 19h1 0, 21 h
o Cada um tem a gêmea que merece - Leg. -13h40, 15h30

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

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

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

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

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

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

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

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

(A) Somente sábado e domingo.

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

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

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

• Cine Neumarkt 4
o A Mulher de Preto - 13h40, 19h20 - Leg.
o Poder Sem Limites - 15h40, 17h30, 21 h1 ° - Leg.

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

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

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

20h, 22h - Leg.

www.aselvaltdo.com

• Cine Garten 2
o Drive - 13h40, 17h45, 19h50 - Leg.
o A Mulher de Preto - 15h40, 21 h40 - Leg.

• Cine Garten 3
o O Pacto - 14h45, 17h, 19h15, 21 h30 - Leg.

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

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

_

o A Saga Molusco - Anoitecer -14h15, 16h15, 18h15,
20h15 - Dub.

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

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

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

o professor colegial Will Gerard (Nicolas
Cage) leva sua vida tranquilamente com

a esposa Laura (January fones), até o dia
em que elafoi atacada na rua e terminou

gravemente ferida em um hospital.
Mas o que ele nunca iria imaginar era

que ao conhecer um homem misterioso

(Guy Pearce), que ofereceu ajuda para
encontrar o bandido responsável pelo
crime e se vingar dele, passaria a se tornar

alvo de uma cobrança descabida: matar

alguém como forma de pagamento. Agora,
ele. e a esposa precisam arrumar uma

maneira de escapar deste homem e seu

grupo de vigilantes, dispostos a tudo para
receber seu pagamento. 1 :

.

1 : � f I I ;
.

!

Versão nacional de
The Ultimate Fighter

o Brasil terá a primeira edição do realí

ty show The Ultimate Fighter fora dos Es

tados Unidos. A atração será exibida pela
Globo a partir do próximo dia25. O progra
ma pretende revelar dois novos talentos do

UFC, um da categoria peso médio e outro

da peso pena. Os vencedores assinarão um

contrato milionário com a organização
que dirige a modalidade. Os técnicos serão

os lutadoresVitor Belfort e Wanderlei Silva.

Hebe já levanta, da
cama e recebe visitas

Hebe Camargo segue internadano Hos

pital Albert Einstein, em São Paulo. A apre
sentadora passou poruma cirurgia na tarde

de domingo para a retirada de um tumor

que estava provocando uma obstrução in

testinal. De acordo com boletim médico, a

apresentadora está na UTI, mas passa bem.
Ela recebe visitas, mas apenas de familiares.
A apresentadora já consegue se levantar da
cama e a evolução do quadro é favorável.

Na noite de domingo foi formado mais
um Paredão no BBB. A líder Kelly indicou

Yurí, que disputará a preferência do público
com João Carvalho. IIMeu voto vai para o

Yuri. Nessa altura do campeonato não iria
ser diferente, sendo que tenho que defender

,

as pessoas próximas a mim", disse Kelly; Mo

nique era o anjo da semana, mas a gaúcha,
sem saber, ganhou autoimunidade.

Galisteu quer ter
mais um filho

Adriane Galisteu quer aumentar a famí
lia. A apresentadora do Muito-, da Band,
que já é mãe de Vittorio, de um ano e seis

meses, quer ter mais um filho. Quando
questionada se este também é o desejo
de seu marido Alexandre Iódice, a artista

respondeu que esta decisão só cabe a ela.
"Mas isso é uma decisão minha, não do
Alexandre. Quero que o Vittorio saiba que
o mundo não gira em tomo dele", revelou.

Horóscopo
CVl ÁRIES

�

I
-

Estará com pressa para tenninar suas tarefas.

Portanto, é possível que sofra contrariedades neste
dia Dessa fonna, o melhor será conter a initação. Na

,

paixão, poderá ter dificuldade para conciliar as suas

atividades com as de quem ama Cor. azul-claro.

� TOURO

U Profissionalmente, será um bom dia para receber

algum tipo de reconhecimento. Fale menos dos seus

sonhos e não encane por ,qualquer futilidade. No

romance, aceite as sugestões de quem ama em vez

de embarcar em uma discussão inútil. Cor. pink.

II GÊMEOS
Mantenha a paciência diante de contrariedades. No

trabalho, promessas podem não ser cumpridas, mas

não desanime! Em casa, muita agitação. O contato
com o par será mais tranquilo. A confiança entre você
e a pessoa amada estará em evidência Cor. vinho.

� CÂNCER
. � Exercite a paciência no seu emprego. A boa notícia

é que deverá lucrar por uma tarefa desempenhada
Garanta isso a seu favor! Seu mau humor poderá
abalar a relação afetiva. Controle suas emoções
antes de se encontrar com o seu par. Gor. rosa.

_() LEÃo
UL O desafio será manter a calma e a concentração

neste dia Faça o possível para dar conta das suas

tarefas, mas não coloque sua saúde em risco. Espere
comemoração a dois. Terá sucesso na conquista se

programar um passeio bem dívertido. Cor. cinza.

YYh VIRGEM
I l-f No campo profissional, organize suas prioridades

e finalize tarefas pendentes. Como sua ansiedade
estará em alta, encontrará dificuldade para manter o

foco nas atividades. No romance, tudo azul. Curta a

companhia de sua cara-metade. Cor. rosa.

Ex-assistente lança
livro sobre Courtney

Uma ex-assistente de Courtney Love

está vendendo um livro que contém os

segredos mais profundos da roqueira e

atriz (viúva de Kurt Cobain), inclusive
sua complicada vida amorosa e seus sé
rios problemas com as drogas. "Me dá um

Xanax", em tradução livre, está sendo ofere
cido a várias grandes editoras de NovaYork

por uma mulher chamada Jessica Labrie,
que trabalhou para Love de 2010 a 2011.

..n. UBRA
- Época de desafios na carreira. O melhor a fazer é lidar

com as situações difíceis com bastante jogo de cintura

e, até mesmo, bom humor. Converse com sua alma

gêmea se a insegurança bater. Caso esteja em busca
de romance, espante o desânimo. Cor. preto.

m ESCORPIÃO
II l. Os desafios profiSSionais deverão forçar você a tornar

medidas rápidas. Cuidado com essa atitude, pois a

pressa é inimiga da perfeição. Promessa de alegria
na vida a dois. Caso esteja SÓ, avance com prudência,
calculando bem os riscos. Cor. lilás.

.. " SAGITÁRIO
)(.

-

Inove suas fonnas de trabalho, assim, conseguirá exibir
melhor suas habilidades, alcançando o sucesso. Se

pintar uma atividade diferente, não hesite, pode faturar
mais. No romance, aproveite a companhia do seu par
para receber e oferecer carinho. Cor. azul.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

P Antes de tomar partido no seu emprego, ouça o que
os outros têm a dizer a respeito e só depois faça o seu

julgamento. Vale o mesmo para o convívio familiar.

Seja mais constante no relacionamento com o par: isso
será bom para ambos. Cor. rosa.

I�.

fi
-
fi

I
I ,

I

'I

� AQUÁRIO
""""""'" O céu vai favorecer os cuidados com o seu lar e os

assuntos domésticos em geral. Inove seus métodos
de trabalho para se tomar mais competjtivo(a). Não
comente seus planos com ql!a1quer um. Seja mais
tolerante na relação sentimental. Cor. verde.

PEIXES

Reveja stm expecIaIivas profissionais. Não descarte
� de emprego, poderá aumentar seus rendirnet1loo.
PlJ se preocupar com questões financeiras, pode se

afastar dos familiares. É possível também que isso
abale o romance ou a conquista. Cor. bl!ll1co.
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Ontem e Hoje ARQUlVOmSfóRICO

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
,

.
Lunenâer �Z!�

MARCELE GOUCHE

A foto à esquerda mostra a averuda Epitácio Pessoa na década de 30. No lugar
da casa em estilo enxaimel, à esquerda da imagem, foi construído o Edifício

Jaraguá, com 15 andares, ainda hoje um dos mais altos da cidade.

Personagem histórico

Mário Quintana, o poeta das coisas simples
o poeta gaúcho Mário Quintana nasceu

em Alegrete, em 30 de julho de 1906. Mudou
se para Porto Alegre em 1919, onde estudou
no Colégio Militar, publicando ali suas primei
ras produções literárias. Considerado o "poeta
das coisas simples", com um estilo marcado

pela ironia, pelaprofundidade e pelaperfeição
técnica, ele trabalhou como jornalista quase
toda a sua vida. Traduziu mais de cento e trin
ta obras da literatura universal, entre elas Em

Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust.
Em 1940, ele lançou o seu primeiro livro de

poesias - A Rua dos Cataventos - iniciando a .

sua carreira de poeta, escritor e autor infan-

til. Durante sua vida, lançou deze
nas de livros. Em 1982, o prédio
do Hotel Majestic, onde Quinta
na viveu, foi tombado. Em 1983,
atendendo a pedidos dos fãs gaú
chos do poeta, o governo estadu
aldo Rio Grande do Sul adquiriu
o imóvel e transformou-o em

centro cultural, batizado. como

Casa de Cultura Mario Quintana.
O poeta faleceu em 1994, em Por
to Alegre. Encontra-se sepultado
no Cemitério São Miguel e Al

mas, na Capital gaúcha.

1954

Fogo destrói instalações
da. Tipografia Meyer

Em março de 1954, na seção Notas & Notícias, 'o
Correio do Povo trouxe informações sobre um incên
dio ocorrido em Joinville. Dizia a publicação: "Violen
to incêndio destruiu todas as instalações da Tipografia
Meyer. As chamas inutilizaram completamente todo o

maquinário e vultuoso estoque de papéis, sendo o pre

juízo calculado em mais de um milhão de cruzeiros.

Credibilidade

'MJV'w·,gumz.com .. br

DIVuLGAÇÃO

Contabilidade
Consultoria Emprespriaf

CRC/SC" Gfl611JO,JO

Confiança

Qualidade

gumz@gumz.com.b,

�4713371.47�!. . IJM� ���tmAOUEllÁc��. ", I?�dé 19(.[8 ", .• '
. I . Itr. • t . .. (I III. J, t ., I t , . • "lI .. i

,

C
I Grupo Lunelll
I _

Pelo Mundo

1937

Papa Pio XI

condena o nazismo
Em 14 de março de 1937, o Papa Pio
XI condena o nazismo, na Encíclica
(documento pontifício dirigido
aos bispos de todo o mundo e, por
meio deles, a todos os fiéis) Mit
brennender Sorge (Com profunda
preocupação). O Papa condenava

expressa e formalmente os erros

do nacional-socialismo alemão

(nazismo). A encíclica foi 'escrita em

Roma, em alemão para facilitar a sua

compreensão, e enviada à Alemanha.
Lá, foi impressa em segredo, para
não ser apreendida pela Gestapo, e

distribuída a todos os bispos, padres
e capelães e lida, simultaneamente,
em todas as Igrejas da Alemanha no

dia 21 de março de 1937. A reação de
Hitler através da Gestapo foi violenta e

recrudesceu fortemente a perseguição
de católicos na Alemanha.

1938

Nasce Glauber
Rocha
O cineasta Glauber Rocha nasceu na

_

cidade deVitória da Conquista, sudoeste
da Bahia, em 14 de março de 1938. Já
adulto, escrevendo e atuando numa peça,
em Salvador, seu talento e vocação foram
revelados para as artes performativas.
Participou em programas de rádio, grupos
de teatro e cinema amadores. Sempre
controvertido, escreveu e pensou cinema.

Queria uma arte engajada ao pensamento
e pregava uma nova estética, uma revisão
crítica da realidade. Era visto pela ditadura
militar que se instalou no país,' em 1964,
como um elemento subversivo.
Em 1971, com a radicalização do regime,
Glauber partiu para o exílio, de onde nunca

retomou totalmente. Deus e o Diabo na Terra

.'

do Sol (1964), Terra em Transe (1967) e O

Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro

(1969) são três de seus principais filmes e lhe
renderam vários prêmios. Glauber faleceu
vítima de complicações pulmonares aos 42

[I � .: 4 L �.: anos, leqll1982i, 'no RiQJde Janeiro.

\
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Abrigo par

Votação de projeto
na Câmara é adiada

•

Dl

De acordo com promotor público, proposta
semelhante será apresentada ainda este mês

JARAGUÁ DO SUL

Alexandre Perger

Oprojeto de criação de um

abrigo animal em Jaraguá
do Sul, de autoria do vereador

Jaime Negherbon, terá de es

perar para ser enviado para
votação na Câmara de Verea
dores. Isso porque o promotor
de justiça do meio ambiente,
Alexandre Schmitt, pediu que
Negherbon segurasse o projeto,
porque algo parecido será pro
posto nos próximos dias. "Não
é oportuno que o vereador en

vie esse projeto agora", pondera
o promotor.

De acordo com Schmitt, al

gumas ações em defesa do bem
estar dos animais já acontecem

atualmente, como o atendimen
to a animais feridos ou doentes,
realizado em clínicas veteriná

rias contratadas pela Prefeitura
.

por meio de processo licitatório.
O promotor ainda afirma

que um grupo formado por
representantes de ONGs, ve

terinários, servidores públicos
municipais e o Presidente da

Anclivepa (Associação Nacio

nal das Clínicas Veterinárias
de Pequenos Animais) discute

ações para solucionar o proble
ma relacionado ao abandono

Ponto de Vista
Raphael Rocha Lopes,
advogado e professor

II

IS
ARQUIVOOCP

LEGISLAÇÃO Vereador Jaime Negherbon pretende
criar mais mecanismos de defesa dos animais

O outro assunto também
trata da transformação que
atos inteligentes e inovadores

podem gerar. E que, como já
disse, dependem apenas de um

pouco de vontade política.
Li �ma reportagem sobre

"EI Sistema". Como dizia na

matéria, uma "fabulosa usi
na que já produziu centenas

. de orquestras infantojuvenis
e adultas". Um programa que
existe na Venezuela.

Com "EI Sistema" crianças
do país inteiro são introduzidas
na magia das músicas folclóri
cas e clássicas. Bebês de colo até
dois anos, para começar, são

reunidas com suas mães duas
vezes por semana para cantar

canções folclóricas da Vene
zuela. O nome das turmas?

"Orquestra Baby Vivaldi". Aos
três anos as crianças vão a nú-
cleos conhecer os grandes com

positores eruditos. A ideia é que
quando cresçam e escutem no-

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede social! c

facebook.com/ocorreiodopovo

Pequenos atos, grandes consequências
chamar o Samu. O Ricardo fez.

Ligou e veio a ambulância. E

o cidadão não estava bêbado.

Aparentemente um problema
neurológico. Talvez o Ricardo
tenha salvado uma vida. Herói

por um dia, mas que valeu o

resto da vida daquele senhor.
Essa história me lembrou

outra. Em Joinville há mais de
vinte anos, estávamos alguns
amigos e eu indo para a esco

la e passamos por um rapaz
no chão. Não fizemos nada.
Na direção oposta passou por
mim um vizinho, hoje advoga
do, André Tavares Vieira, e eu

falei para os meus amigos: ele
vai parar para ajudar. Virei-me
e realmente ele parou. Não sei
o fim daquela história, porque
minha ignorância soberba ou

minha soberba ignorante dos
15 de idade me fez continuar o

caminho da escola.
O grande problema é que as

pessoas não querem se envol-

e superpopulação de animais.
Schmitt afirma que o grupo é
contra a criação de um abrigo
público, "pois acabam virando

depósitos de animais".

Negherbon diz que desconhe
cia o projeto criado pela Secreta-

.

r

ria Municipal de Saúde a pedido
do Ministério Público. O projeto
deverá passar por alterações e só
será enviado para votação depois
da reunião da Promotoria Pública
com clínicas veterinárias e ONGs
da cidade, que deve acontecer no

dia 28 deste mês.

Algumas ações
em defesa do bem
estar dos animais

já acontecem

atualmente.

Hoje vou falar de dois pe
quenos atos e suas gigan

tescas consequências. Um dos
atos foi realmente singelo, em

bora o resultado tenha muda

do, possivelmente, pelo menos

uma vida. O outro é um pouco
mais complexo, embora nada

excepcional; depende de mais

pessoas, mas muito mais de
vontade política.

Comecemos pelo ato que
classifiquei como singelo. Li
no sítio eletrônico Por Acaso

(www.poracaso.com) um texto

do Ricardo Treis, também co

lunista deste, relatando uma

experiência sua.

Resumidamente: ele esta

va passando pelo calçadão à
noite quando se deparou com

uma pessoa que todos repu
tavam como um bêbado. E,
apesar do estado estranho do

cidadão, ninguém, ao que tudo
indica, havia se dignado a ve

rificar mais de perto ou sequer

ver. Querem ficar alheias aos

problemas dos outros. Acham

sempre que já têm problemas
demais para resolver, sendo

que ajudar - principalmente
quando for um estranho - é
uma carga que não lhes diz res

peito. Não importa o tamanho
da ajuda.

"
O grande problema

,

e que as pessoas
não querem se

envolver. Querem
-

ficar alheias aos

problemas dos
outros.

Já imaginaram' um tsuna

mi por aqui? Cada um por si e

ninguém ajudando ninguém?
Ainda bem que há Ricardos e

Andrés que não pensam assim.

vamente estes mestres, sintam
os como velhos conhecidos.

A partir dos quatro anos co

meçam a tocar instrumentos
de corda apropriados, e assim

vão se desenvolvendo. E mais,
sem a ânsia de quererem ser

os solistas, pois aprendem que
todos na orquestra são impor
tantes e que todos podem ensi
nar e aprender com o colega do
lado. Hoje, o projeto é "exporta
do" até para o eterno rival EUA.

Alguém consegue imaginar
esse trabalhado desenvolvido

aqui na terra do Femusc? Crian

ças . desde cedo aprendendo
sobre boa música de verdade.
Para uma cidade que arrecada
mais de 1 milhão de reais por
dia, seria uma transformação
fantástica e nem tão difícil as

sim. Ou alguém duvida do que
aconteceria socialmente se um

projeto desses fosse mantido
com uma continuidade míni
ma de 8 ou 12 anos?
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Mudanças no estacionamento
Entre as alterações, está
o acréscimo de vagas para
motociclistas, deficientes e

motoristas acima de 65 anos

JARAGUÁ DO SUL

Alexandre Perger

Com a finalização de um estudo iniciado
no fim do ano passado por técnicos da

Prefeitura de Iaraguá do Sul, a Área Azul da
cidade passará por adaptações para aten

der algumas reivindicações da comunida
de: A expectativa é de que tudo esteja pron
to e instalado até junho deste' ano.

_

Uma das mudanças será no início do
horário de funcionamento do estaciona
mento nos dias de semana, que vai pas
sar das 8h para as 9h. Mas o horário de
encerramento continua sendo 18h. Aos

sábados, o horário permanece das 8h às
13h. De acordo com o diretor de Trânsito
da Prefeitura, José Antônio Schmitt, a alte- ,

ração visa melhorar a situação do trabalho
de

-

carga e descarga. "Muitas vezes, eles.
estão trabalhando e o estacionamento co

meça a funcionar", explica Schmitt.
Outra importante mudança será o

acréscimo de cerca de 60' vagas na rua

Henrique Piazera e suas laterais. Schmitt
afirma que os comerciantes da região es

tavam solicitando a ampliação.

Essas adaptações
são necessárias

para aperfeiçoar
�indamais

o sistema do
estacionamento de

Jaraguá do Sul.

José Antônio Schmitt,
diretor de Trânsito

Novas vagas
, Nas ruas Francisco Fischer, Reinaldo

Rau e laterais serão criadas vagas para
motos, idosos e reservado um espaço para
a Zona Branca (área em que o motorista

pode ficar estacionado por até 15 minutos
sem pagar). Na Marechal Deodoro da Fon

seca também serão disponibilizadas vagas
específicas para idosos. Os portadores de
deficiências terão mais vagas disponíveis
na rua Francisco Fischer. Além disso, toda
a Zona Azul passará por reparos na pintu
ra das faixas. Segundo o diretor de Trânsi

to, "essas adaptações são necessárias para
aperfeiçoar ainda mais o sistema do esta

cionamento de Iaraguá do Sul".

MARCELE GOUCHE

AMPLIAÇÃO Rua Heruique Piazera também será incltúda, no estacionamento com mais 60 vagas

Programa reinicia

no fim de semana

Neste final de semana, os

moradores de Jaraguá do Sul

que têm em casa móveis e ele
trodomésticos antigos, garrafas
velhas, papel, resto de podas,
roupas, entre outros objetos
sem uso, poderão se desfazer
desses itens e ainda ajudar a

proteger o meio ambiente.
Isso porque, o Programa

Aqui eu Moro, Aqui eu Cuido

recomeça as atividades, com o

início do recolhimento na pró
xima segunda - feira, dia 19. O
material arrecadado é encami
nhado para os aterros de cons

trução civil da cidade, para a

destinação correta.

Em 17 edições que aconte

ceram entre 2009 e 2011, o pro
grama recolheu 6.527,76 tonela
das de material das residências
e mais 2.950 toneladas dos rios
do município, em parceria com

o Clube de Canoagem Kentucky.
Segundo o presidente da Fu-

jama (Fundação Jaraguaense de
Meio Ambiente), César Humber
to Rocha, a população deve ficar
atenta porque os caminhões da
Secretaria de Obras e Serviços
não irão recolher entulhos, como

pneus, lixo domiciliar e restos de
material de construção.

Já os móveis, roupas, ele
trodomésticos em bom estado
e materiais de construção (no
vos) podem ser doados à Pre

feitura, devendo a entrega ser

agendada com antecedência

pelo telefone 0800-642-0156.,
.

Segundo Rocha, outra novi

dade ligada ao meio ambiente é
o aumento da equipe de traba
lho da coleta seletiva. Mais um

caminhão e três coletores atua

rão na cidade a partir da segunda
quinzena de abril. 'Agora, os ca

minhões da Engepasa, empresa
responsável pela coleta, também
irão recolher óleo de cozinha de

positado em garrafas pet", conta.

DE C LETAS
N SBAIRROS:

o material deve ser colocado
nas calçadas durante os dois dias

que antecedem a coleta

-19 de março: Nova Brasília, Vila Lenzi,
Tifa Martins e Chico de Paulo.
- 2 de abril: Barra do Rio Molha, Rio Molha,
Vila Nova e Boa Vista.
• 23 de abril: Barra do Rio Cerro (a partir do
trevo da empresa Malwee Malhas - Rua
BerthaWeege), Jaraguá 99 e Iaraguá 84.
• 14 de maio: Iaraguá Esquerdo, São Luís,
Parque Malwee e localidade de Ribeirão
das Pedras.
• 4 de junho: Rio Cerro I, Rio Cerro II, Barra

do Rio Cerro e localidade de Pedra Branca.
• 25 de junho: Água Verde, Estrada Nova,
Rau e Três Rios do Sul.

.

. • 16 de julho:Três Rios do Norte, Santo Antônio

e localidade de Ribeirão Grande do Norte.
• 6 de agosto: Czerniewicz e Amizade
(até o final da Rua Roberto Ziemann.
• 27 de agosto: Rio da Luz e localidades
de Rio da Luz II e Rio da Luz III.
• 17 de setembro: Vila Baependi, Vila
Lalau, Centenário e Vieira (até a Rua

Gustavo Lessmann).
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ASTRA ELEGANCE
2003

CELTA 1.0 VHC 200S
COM OPCS

SIENA 1999 COM OPCS +
AR TRIO ELE.

UNO 2008 4P
COMOPCS

UNO FIRE 04 4P
COM OPCS

LOGAN 2008UNO SMART FIRE 2001
OPCS RS 10.S00,OO

0'

Rua Walter Marquardt,
�

� 1850 Bairro Barra do Rio Molha,

Jaraguá do Sul - se

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

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

CLlO HATCH 2001
AQAIR BAG

LOGAN AUTHENTIQUE HI-FLEX
1.0 16V 4P 2010

GOL 2001 COMPLETO + FAROL
DE NEBLINA

PALIO 2010 AR QUENTE PELlCUL�
E PARACHOQUE NA COR

PRISMA 2008 TRIO
ELÉTRICO
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CO�HEÇA A LINHA
CITROEN SOLARIS.

-

EDIÇAO LIMITADA
I ,

COM TETO SOLAR DE SERIE.

I

C3 Série Especial Solaris, equipada com teto solar, é uma edição limitada para o modelo Citroên C3 Solaris, versão Exclusive 1.6 automático 11/12. A linha C3 tem versões a partir de R$ 37.990,00 à vista. C4 Série Especial Solaris, equipada com

teto solar, é uma edição limitada para o modelo Citroên C4 Solaris, nas versões Exclusive SpÓrt2.0 11/12 e Exclusive BVA2.0 11/12. Alinha C4 tem versões a partir de R$ 54.990,00 à vista. Citroên AirCross GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista

deR$54.990,00. CitroênC3PicassoGLX1.6 Flex 11/12 com valorà vista de R$49.990,00. Sem troca, não int:luem pintura F-o",,, " .

W ,."",
• � �lJ' I I rnent

:"

metálica, frete, seguro e opcionais. Ofertasválidasaté31/03/2012ouenquantoduraremosestoques.lmagensilustrativas. a(�;a rev�soes em seu ve,ICtJIO regtJ ar rTlen e.
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L A ARA ISA ISTEMA DE EMISSAO DE
ARTE RA DE HABILITAÇÃO EM TODO O PAís

o Serviço Federal de Processamento

de Dados (Serpro) informou nesta

terça-feira (13) que a emissão

de carteiras de habilitação está

paralisada em todo o país devido a

uma falha nó sistema, desenvolvido

pela empresa. Também estão

inacessíveis outros dois sistemas

nacionais operados pelo Serpro:
o Registro Nacional de Veículos

Automotores (Renavam) e o Registro
Nacional de Infrações de Trânsito

(Renainf), onde são computadas
as multas recebidas fora do estado

onde um veículo foi licenciado.

de consulta ou validação junto
à base de dados nacional, como

início do processo de habilitação,
transferências de documentos e

veículos, comunicação de venda,
baixa de pontuação e cadastramento

de infrações.

o Detran-RJ afirmou que o problema
não impede a emissão de

documentos dos carros aprovados
nas vistorias, apenas a emissão do

Certificado de Registro de Veiculo

(CRV), que é obrigatório para fazer

o emplacamento, transferência

.

de propriedade e transferência

de município. De acordo com o

departamento, o atendimento é

realizado manualmente para os

clientes que buscam esses serviços
no RJ e eles podem retornar em 5

dias para pegar o CRV.

Às 12h40, a consulta a infrações no

site do Departamento de Trânsito

de São Paulo (Detran-SP) estava

fora do ar, com a mensagem: "em

manutenção". O órgão informou

que está impossibilitado de
.

realizar serviços que dependam Segundo o Departamento Nacional

/

Pós-graduação:
• Controladoria e GestãoTributária -Início: 13/04

• Gerenciamento de Projetos - Iníci�: 13/04

• Governança da Tecnologia da Informação -Início: 13/04

• Segurança da Informação -Início: 13/04

Cu rsos Informática

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

• Operador de Computador - 19/03

• Auto CAD 20 e 3D - início: 10/04

Cursos de Gestão
• Oratória - início 12/03

• Fidelização de Clientes - início - 17;03

Cursos Idiomas
• Inglês (americano ou britânico) -início:02/04

• Alemão - início:02;04

• Francês - início: 02/04

• Espanhol (espanha ou latino) - início: 02/04

de Trânsito (Denatran), o problema
no sistema de CNH foi percebido
nesta madrugada e a previsão inicial

era de que os serviços fossem

retomados por volta das 10h. Porém,
ao meio-dia eles continuavam fora

do ar. De acordo com a assessoria

de imprensa do Serpro, não há uma

nova previsão de retorno.

Já o sistema do Renavam, o Serpro
informa que ele opera normalmente.

O que pode estar ocorrendo,

segundo o Denatran, é uma

sobrecarga no sistema.

LANCHONETE COM INSTALAÇÕES NOVAS
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO

.

VALOR 30·.000,00
INSTALAÇÕES MAIS LOCAÇÃO MENSAL

Procurando
por um veículo?
As melhores opções de veículos
da região você encontra aqui no

jornal O CORREIO DO POVO.
•
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Jaraeuá do Sul: 47 3275-0808
Av. PreTelto Waldemar Grubba, 1346 - Baependi

Bal. (amboriú: 47 3360-9777
Blumenau (Loja (entro): 47 3236-8000

Blumenau (Loja BR): 47 3323-7171

Joinville (Shaw Roam): 47 3435-0885

Joinville: 47 3435-3595

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

Power Imports
wwwIPOW.fÍmpot1flwmJt�

. Cinto de segurança salva vidas.Preço válido até 31/03/12. ou término do estoque. para Bongo cód.: K.l72. para pagamento à vista. Estoque de 10 unidades.
Frete não incluso no valor de RS 2.000.00. Garantia de 3 anos ou 100.000 km, o Que ocorrer primeiro. para cobertura básica. Foto ilustrativa.

AJUDANTE DE PRODUÇÃO (MALHARIA) - Para atuar em

indústria têxtil.
AJUDANTE DE TINTURARIA - Para atuar em indústria têxtil.
ALMOXARIFE - Necessário ensino médio cursando ou

completo. Disponibilidade para atuar no 2° turno. Desejável
vivência na função e curso de operador de empilhadeira.
AUXILIAR DE CORTE - Desejável vivência na função. (Indústria
têxtil)
AUXILIAR DE COZINHA - Desejável vivência na função. Para
atuar em Três Rios do Norte.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO - Desejável vivência na função em

ramo têxtil. Diversas vagas.
AUXILIAR DE GARÇOM - Com disponibilidade para atuar nos
tinais de semana.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Ensino fundamental completo.
Disponibilidade para atuar em Jaraguá e Guaramirim.
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS - Para atuar com jardinagem
e limpeza de pátio.
AUXILIAR DE LIMPEZA - Limpeza em geral. Para atuar no bairro
Três Rios do. Norte, em escala 6X1.
AUXILIAR DE TINTURARIA - Desejável vivência na função.
AUXILIAR GERAL - Ensino médio completo. Ser motorista com

habilitação AB.
COLCHOEIRO - Desejável vivência na função.
CONFERENTE - Ensino médio completo. Desejável vivência na

função. Possuir CNH C.
COSTUREIRA - Desejável vivência na função.
COZINHEIRA - Desejável vivência na função. Para atuar no ramo

hoteleiro.
DOBRADEIRA/REVISORA - Para atuar no ramo têxtil.
ESTOFADOR - Desejável vivência na função.
LAMINADOR - Desejável vivência na função, para atuar em

Corupá.
LAMINADOR OE ESPUMA - D�sejável vivência na função.
MARCENEIRO - Desejável vivência na função. Para atuar em

empresa de automação industrial.
OPERADOR DE ACABAMENTO - Para atuar na colocação e

retirada de malha da máquina.
OPERADOR DE CORTE - Necessário conhecimento em

interpretação de desenho e materiais mecânicos. Para atuar
com corte e dobra de chapas.
OPERADOR DE ESTAMPARIA COLORS - Para atuar em indústria
têxtil.
OPERADOR DE LOGíSTICA - Para atuar no ramo têxtil.
OPERADOR DE MÁQUINA DE CORTE - Para atuar em indústria
têxtil.
OPERADOR INDUSTRIAL - Não é necessário experiência, para
átuar em Guaramirim. .

.

OPERADOR DE PREPARAÇÃO/COSTURA - Para atuar em
. indústria têxtil. '.
OPERADOR DE PRODUÇÃO BRAÇAL - Para atuar com carga e

descarga no bairro Jaraguá Esquerdo.
OPERADOR ESTAMPARIA AMOSTRA - Ensino fundamental
completo. Desejável experiência em estamparia manual.
Disponibilidade para atuar em 10 turno.
PINTOR INDUSTRIAl- Desejável vivência na função.
PEDREIRO - Desejável vivência na função. Para atuar no bairro
Vieiras (trabalho temporário).
SERVENTE DE LIMPEZA - Para atuar em diversos bairros de
Jaraguá do Sul e Guaramirim.
TINTUREIRO - Desejável vivência na função.

AUXILIAR DE LABORATÓRIO - Ensino técnico têxtil .completo
ou em andamento e vivência na função em ramo têxtil.
COORDENADOR DE CORTE - Desejável vivência no ramo de

confecção.
ENCARREGADO DE SETOR - Vivência com liderança no ramo

têxtil.

INSPETOR DE QUALIDADE - Desejável vivência no ramo têxtil.
MARCENEIRO - Para atuar na montagem de caixas.
MECÃNICO DE MANUTENÇÃO - Duas vagas. Uma para ramo

têxtil e outra para ramo de embalagens. Necessário vivência
em manutenção mecânica e elétrica.
MÉDICO DO TRABALHO - Duas vagas. Para atuar como

médico do trabalho em empresa do ramo têxtil e clínica de
medicina do trabalho.
PROGRAMADOR DE PCP - Desejável vivência no ramo têxtil.
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO - Ensino técnico completo em

refrigeração. Desejável vivência na função.

ANALISTA DE VENDAS - Ensino superior completo ou em

curso (Marketing, Administraçãg, Processos Gerenciais e

áreas afins). Desejável vivência no ramo têxtil.
ASSISTeNTE DE MARKETING - Ensino superior completo ou

em curso. Desejável vivência na função e Excel intermediário.
Para atuar na organização e controles internos de estoque.
Direcionamento de peças para ações de Marketing. Entrega de
catálogos para o mercado interno.
ASSISTENTE DE RH - Ensino superior em curso e vivência em

rotinas de departamento pessoal.
ESTAGIÁRIO DE MARKETING - Cursando Administração com

ênfase em marketing ou Publicidade e Propaganda (máximo
4a fase). Desejável habilidade com os programas Corei Draw,
Photoshop e Microsoft Office.
GERENTE ADMINISTRATIVO - Desejável vivência na função.
Para atuar em área comercial.
RECEPCIONISTA - Desejável vivência na função. Para atuar
em ramo hoteleiro. .

SECRETÁRIA EXECUTIVA - Ensino médio completo. Desejável
vivência na função.
VENDEDOR EXTERNO - Ensino médio completo, vivência com

vendas externas. Necessário possuir veículo próprio.
.

Contratamos profissionais de todos os níveis e escolaridades para todos os cargos e segmentos da índústrla e do comércio. .

. Traga seus documentos e venha realizar seu cadastro conosco. Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 12h, 13h30 às 18h.;
.

o
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TAEKWONDO
• Taekwondo a noite para

crianças das 19:00 as 20:00

seg,Quar,sex, na HT academia

sport center LMTD. Fone

(47)3370-7830 prof Israel faixa

preta primeiro Dam venha fazer
uma aula experimental End.

Rua: Oreste Bortolini. Bairro São
Luis.

PROCURA·SE
• Procuro doação para a associação

de moradores do Jaraguá 84 de 2
violões para aula de canto. Tratar

com Adilson Tr: 3371-1305/9962-
7720.

• Compro cisne preto. Tr: 3273-
2347.

• CONTRATA-SE VENDEDOR
EXTERNO-I nteressados deixa r

curriculun na Extinsul.

• Precisa - se de casa pra alugar
que tenha a Bitz. Tr: 8833-4787
ou 3372-1205 após as 18:00.

• Moça para dividir aluguel, boa

localização, apartamento em

ótimo estado, todo mobiliado
Local: Condomínio Bartel

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

47-9912-4067

• PRECISA-SE DE VENDEDORAS.

Paga-se bem. Interessadas fazer
contato pelos fones 3372 - 0013 I
3273-5673 19662-6777

VENDE·SE
•

• Procura-se Êmpreendedores.
WWW.HlOM.NETjVENCI

• Som automotivo, OVO retrátil
Pioneer modelo 5950, 1 tela de

9 polegadas, 1 kit bravox 6, 1 par
69, 1 sub 12, 1 modulo 2000w,
caixa dutada, toda fiação. Valor

R$ 1. 700,00 (tudo). Tratar com

Daniel. Fone 47 9962 3584

• Vende-se 2 ar-condicionado split
18 btus, marca Cônsul, novos na

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

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

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

4 asas cl vidros e vistas, mesas,

bancos, cadeiras, banquetas e

cavaletes. Tr: 3371-4377 ou 9128-
1885.

• Vende-se equipamentos para
banho & tosa estão em ótimo
estado valor a combinar tratar

no (9244 - 6304 ) com Fabio ou

Marley.
• Vende-se moto elétrica da

Bandeirantes infantil. R$ 350,00
cada uma. Tr: 3370-1176

• Vende-se maquina nova de corte

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

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

VENDE·SE
• Gravador dvd externo da Samsung

para note ou pc usa 02 portas
usb semi novo R$ 100,00. Tratar
9917-3771

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

• Vende-se TV de 29 LG com av e

controle. R$ 300,00.

• Vende - se TV 20 Panasonic
com ave controle. R$ 150,00. Tr:

3275-2264 ou 9953-5524

APARTAMENTO
• APARTAMENTO cl suíte + 1

quarto, sacada cl churrasqueira,
cozinha mobiliada. R$
149.000,00 (liberado para
financio E FGTS). Tr: 9104-8600.
Creci 14482.

• APARTAMENTOS cl 2 quartos
+sacada cl churrasqueira, área
de festa, áreas de 53 á 65 m2. R$
entrada + parcelamento + financ.
Tr: 9159-9733. Creci 14482.

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

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

• APARTAMENTO PRÓXIMO DA WEG
E MARISOL - você vai adorar ter

essa facilidade. Dois quartos,
churrasqueira: Financiável, pode
FGTS. Visite. (47) 3371-4008.

CRECI 15022.

• Apartamento novo com 2

quartos, cozinha mobiliada, vaga
de garagem aceita financiamento
e FGTS. R$ 125.000,00.Tr:9159-
9733. Creci 14482.

• Apartamento em construção,
valor promocional para

investidores, 2 quartos, R$
80.000,00. Tr: 9159-9733. Creci
14482

CASA
·VENDO casa no Jaraguá 99, 130

m2, alvenaria, garagem pI dois
carros. R$ 100.000,00 (negociar).
Tr: 3371-8885 I 8400-2172

• VENDE-SE Casa Nova 100m2 no

Firenze terreno 370m2 murado

R$135.000,00. Tel: 9918-9996
ou 8443-3633

• CASA CONFORTÁVEL NO AMIZADE
- Amplo quintal para aproveitar
o lazer e ótimos cômodos bem
distribuídos. Suíte, 02 qtos.
Terreno: 364 m2• Casa: 125 m2•
Financlável. (47) 3371-4008.
CRECI15022

• Casa Nova 135 m2 porcelanato,
água quente, laje inclinada,
moderna próxima da Unerj/Rau.
R$275 mil. 9918-9996

CHÁC RA

Vende-se uma chácara no perímetro
urbano com 21.300 mt a 300
mts do asfalto com casa 2 lagoas
e 2 córregos com nascente mais
cachoeira.Tr: 9118-5474. 9662-
0895

CHÁCARA
• Sítio Rancho Bom Schroeder, casa

alvenaria 1:70 m2, lagoas, ranchos

plano 8 mil.m? total 35 mil.m2

R$310 mil aceita casa ou terreno

até R$150 mil. 3054-1696 Ivan

• Vende-se chácara no período
Urbano Jaragua do Sul, nascente,
Cachoeira, lagoa de peixe,e casa

de alvenaria a 300 mts do asfalto.

R$ 140.000,00. Tr: 9118-5474 ..

• CHÁCARA 50.000 m2 com

cachoeira, nascente e á 800 m

do asfalto. No Rio Cerro II. R$
110.000,00. Tr: 3376-0726

• Chácara 2500.00 m2 toda plana
com pastagem no Rio Cerro II. R$
200.000,00. Tr: 3376-0726.

SALA COMERCIAL
• ALUGO Sala Comercial 60 m2 no

centro de Guaramirim (Antiga
Biblioteca Municipal). Valor a

negociar. Tr: 9136-0256.

• VENDO uma lanchonete no alto

da Serra em Pomerode. Valor a

combinar. Tr: 9662-0895 19118-
5474

• Vendo quiosque em pleno
funcionamento retorno garantido
e imediato.excelente investimento
clientela formada, ambiente

agradável e seguro.Tratar fone:

8445-0435

• Vende-se uma locadora com ótima

clientela, ponto de funcionamento
a 13 anos, mais de 3000 OVOs

entre lançamentos e catálogos.
Preço imperdível/aceito carro no

negócio Tr: 9631-2588

• Aluga-se sala comercial no

centro de Corupá 120 mP cl
estacionamento. Tratar no horário
comercial. 3375- 1004

• Vende-se loja papelaria e

presentes em Guaramirim no

bairro Avaí.Ótima localização.
Contatos: 3373-4766 ou

99489798

• Vende-se uma Padaria e

Mercearia. Tratar no tel. 3275-
0697.

• Vende-se empresa em

Guaramirim no ramo de corte de

chapas de aço plasma com ótimo
faturamento mensal. Tr: 9653-
0717

• Passo o ponto, salão de
cabeleleiros todo equipado,
com clientela formada e ótima

localização, R$ 30.000,00.
Aluguel da sala R$ 650,00. Tr:

9978-3368.

• Vende - se loja de p�esentes,
utilidades e acessórios femininos,
Bairro Vila Lenzi. Tr: 9175-1200
ou 9663-5682

• Vendo loja Donna Anna Boutique,
ótima oportunidade. Contatar: 47

3275-1290 I 47 8436-9585

LOCAÇÃO
• ALUGO sala comercial no centro

de Guaramirim com 60 m2. Valor
a combinar. Tr: 3373-2847 '

LOCAÇÃO
• ALUGO quarto p/ pensionista no

centro. Tr: 8826-2565

• Aluga-se quarto/ kitinete
na R:Prefeito Waldemar

Grubba,1532.Tr: 3275-

1185/9912-6200
• Aluga-se quitinetes no Centro,

Vila Lenzi e Vila Nova com 1/2, 3

quartos e Casa na Vila nova. Tr:

3371-9311/8809-8185(vivo) Com

Evonete/Alberto.

• Alugo Apt com 2 quartos e

garagem no Rau prox. ao posto
cidade. R$ 530,00. Tr: 9993-2131

• Aluga -se sala comercial no

centro de Guaramirim.Tr: 3373-
1900

• Alugo Kitinete - com 30 m2 na

Rua Ernesto Lessmann 615 - Vila

Lalau, Jgua do Sul próx. a Weg. R$
300,00 Tr 9976-5630/9608-
44841 3635-4443

• Alugo quarto pensionista no

centro livre de água, luz e internet.

Garagem disponível após as

22:00. Tr: 8826-2565.

• Salas comerciais para aluguel. na

Rua José Picolli, bairro estrada

nova. (56 e 72 rn-), Excelente

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

fone (47) 9172-9175

TERRENO
• TERRENO 2.500 rn-', área plana,

pronto p/ construir 4 casas. Valor
a combinar. Tr: 3376-0726

• TERRENO no Jaraguá 84,
com 1063 m2 com residência
de madeira. R$ 75.000,00
(negociar). Tr: 3376-1683 18439-
9541

• Vendo terreno na Barra - rua

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

deslizamentos, 400 m da Malwee.

R$ 120.000,00 - Tratar: Volnei -

9107-3759 ou 3376-0977

• Vendo terreno cl 600 mts e casa

mista, toda documentada na

rua Oscar Schneider I Barra do
Rio Cerro 1800 mts da Malwee.

R$: 110.000,00. Tr 9114-8093

/3273-1546 cl Arcino.

• VENDO Reflorestamento de

eucalipto com 11 anos, já possui
madeira quadrada, área toda

plana de 50.000 m2, próximo de
Rio do Sul, valor a combinar, fone
47 3328-3560.

• TERRENO AL_TO PADRÃO -

CONDOMíNIO FLAMBOYANT.
600 m2, excelente vista. Aceita

apartamento de menor valor.

(47)3371-4008. CRECI15022

• Vendo terreno 7522 mt2 Rio
Cerro II, ótimo para construção de

galpão. Tr: 9654-2206

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

• Vende-se lote na ilha da Figueira
de 720 mt2 com casa de madeira

Itelha. R$ 75.000,00. Tr: 3273-
6684 com Edite.

-

CAMINHA0
• VENDO, TROCO OU FINANCIO

Caminhão Truck ano 1981, cl
capacidade pI 15 toneladas. R$
25.000,00. Tr: 9929-8922

CHEVROLET
• CAMINHONETE MONTANA, ano

2010, preta, ar quente e OH. R$
26.900,00. Tr: 9218-4487

• CHEVETTE ano 1988, modelo

1989, álcool, 1.6. Valor a

combinar. Tr: 9631-9414 com

Cenildo.

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

aecbartz@ibest.com.br

• Vendo Meriva 2007 12008 joy
completa 60 mil km valor 30 mil
reais. Fone 99288264

• Vende - se Celta vermelho 2010

completo 4 portas. Tr: 9962-3747
com José.

FIAT
• STllO ABARTH 2.4, dourado, ano

2003, Air Bag duplo, ABS nas

4 rodas, EOB, com ar, travas e

vidros, BC, alarme, sensor de

chuva, sensor de ré e de luz, aros

16 originais, Segundo dono. R$
24.500,00. Tr: 8826-6655 com

William'

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

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

3379-1463

·STRADA 2004, GNV, Lm rodas de

liga. R$ 19.000,00. Tr: 8873-
1006

• VENDO sem troca, pálio 2006, 1.8
HLX completo, comp. bordo, 4p,
branco, torro por R$ 20.500,00
(tabela Fipe de 23.500), 3371-
1634

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

FORD
• VERONA 1.81 GLX, ano 1995, azul

marinho, com ar, OH, faróis de Milha

-: Ciblé, travas e vidros. R$ 5.900,00
(aceito financiamento com banco) Tr:
882&6655 com Willian.

• SCORT europeu, ano 1996. R$
7.500,00 (troco por carro financiado
ou moto). Tr: 3276-1410

• Ford Ka, preto ano 2010 c/l0.000 km.

R$ 22.000,00.Tr: 9652-1299

• F 4000, ano 82 motor mwm, R$
25.000,00';ou troco por carro semi
novo. Tr: 3371-6968
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CITROEN MOTOCICLETASRENAULTFIAT' OUTROS
• Moto Kasinski, modelo WIN 110, com

5000 km rodados, vermelha e preta.
câmbio semi-automático, partida
elétrica e painel completo. Rodas
dianteira e traseira aro 17 em liga leve e

freio a disco dianteiro+ dois capacetes
inclusos. Valor R$ 2.800,00 a negociar.
Tratar com Ederson 91184900

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

• Clio Campus 1.0 16V -5p
2009/2010. Completo,com
Ar,direção hidráulica, vidro e trava.

Único dono,com 49 mil km. R$22
mil! Contato: (47) 33736119 ou '(47)
99598310 após o 17:30hs

• Vende -se C3 1.04 ano 2006

azul, em ótimo estado.Tr: 8422-

2576/8433-7002.

• Vende-se Fiesta 2 portas ano 98.
R$ 6000,00. Tr:3370-1064

• Ford Ka Gl, ano 2005, branco, com

alarme, trava elétrica e aparelho
de som. Particular. Em excelente
estado. Valor a combinar. Tr: 9957-

0550/3376-1481 falar com Evelyn.
• Fiesta Gl 1.0 gasolina - ano 2000

- vermelho - 2 portas - único dono
fones: 9903 2934 ou 9909 9800

MOTOCICLETAS • Vendo Fiesta Hatch 2002 Cinza.

AC/DH/VE/TE/Al/M P3. Valor

R$15.000,00. Contato: Hary 8836-

3982

• SUZUKI BANDIT 650S, vermelha,
segundo dono, ano 2007,1400 km. R$
21.000,00. Tr: 8846-9199 com Cesar

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

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

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

• FACTOR ED 2009, azul, documentada.
Valor a combinar. Tr: 9151-2805

• Vendo Moto YBR 125, 2004, bordô,
único dono, apenas 9.800km, original.
R$ 3.900,00 apenas a vista ou troco

por mat. construção. Tratar: Nilo - 3376
0977

• Megane Sedan ano e modelo

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

• Vende-se Ford Focus Hatch Gl

2006, 1.6 , 8V , gasolina, prata, ar

condicionado, direção hidráulica,
vidros elétricos, travas elétricas,
alarme, pneus Yokohama e

amortecedores dianteiros novos. Todo

original. Valor R$24.600,00 Tratar
/ pela fone (47)8428-7650 c/ Douglas

• Vende-se 2 fuscas ano 68 e 70.Tel:

9654-2206

OUTROS
WOLKSVAGEN

• F1000 ano 1993, motor MWM.
Aceito carro de menos valor ou moto

tornado. Tr: 3276-1870/

• Saveiro, ano 90, 1.6 a gasolina. R$
8000,00.Tr: 3371-6968

• Corolla 2004/2005, preto 1.8

automático, completo com sensor de

estacionamento. R$ 31.000,00. Tr:

9937-0655

PEUGEOT
• Gol Gr5 1.0, cor prata, 4 portas

com 25.000,00km. R$: 25.500,00
a vista. Tr: 3370-5124

• GOL ano 99, modelo 2000, 16v,
alarme e trava, ar quente e frio.

Valor a combinar. Tr: 33762271

.• Peugeot 206, 1.0 16v, gas, 2005,
vermelho, Ar cond., vidro/trava elétr.
, manual, 02 chaves, insufilm, MP3,
R$ 16.900,00, (47) 3371-1634

RENAULT
• VENDO 02 trailer da marca Turiscar

Eldorado (04 janelas), um 1990 por
R$ 9 mil e outro 1999 por R$ 13

mil. Estudo proposta e parcelo, fone,
3371-1634.

• Gol ano 2000, G3 2 portas, motor

2:0 8 válvulas, completo, serie

comfortline, ar condicionado,
direção hidráulica, vidros,
retrovisores, travas elétricas,
alarme na chave, etc. Tudo

original. Com rodas 17 TSW. Valor

R$ 16.500,00 sem troca.

• Vende - se Megane 2007
2.0 automático/completo. R$
31.000,00. Tr: 9918-0000

• Renault clio hatch authentique 2004 4

portas vermelho, alarme, trava, vidros

elétricos, ar quente, des. traseiro.
Entrada 6 mil+financiamento, aceita
moto como entrada. 9132-7771

• Vendo suspensão completa com roda

xix 250. Preço a combinar. TR: 3273-
1852 na parte da manha.

• Cd Pionner Mp3 Novo c/4 falantes

5"Bravox R$420,00.Tel: 9918-9996
8443-3633

• Vectra cd 2000, completo prata I�VA
Pago. R$ 20.000,00 Tr: 9997-0791 c/
Carlos email: aecbartz@ibest.com.br

I

• Vendo Moto Apache Dafra vermelha

150 c com corpo de 250. Modelo 2011
com um ano de uso nova. 4500 km

rodados. R$ 2000,00 + assumir 15

parcelas. IPVA pago. Tel: 9923-9418 ou

99698058 falar com Marcele

• Vende-se moto CBX 250 twister 2005
prata.R$ 5600,00. Tr: 9196-8676 com

Edivaldo ou Jaqueline.

• Vende-se kit GNV 15 M3 p/
automóvel legalizado. Contato 9103-
2020

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

estado. Tr: 8822-7731

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

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

4101

• Vende-se Fax 1.6 4P preto
completo, ano 2004/2005. Carro

bem conservado.Valor: R$ 24.900.

Tr: c/ Thiago, Fone: 91725331 ou

32761265

• Renault Clio Expression 1.0 - 16

válvulas.Ano/Modelo 2004,
completo (Ar Cond., Dir. Hidr.,
V.Eletr, Travas Eletr., Air-Bags
(Motorista e passageiro, Insulfilm)
em perfeito estado de Conservação,
IPVA 2012 pago. R$ 17.000,00
sem troca. Contato com Rosana /
Eduardo Fone: (47)3370-7014.

• Toyota Hilux, ano 2008, 3.0,
automática top de linha, na cor prata.
Tr: 3370-7144.

• Vendo Montana Conquest 1.4,
vermelha, 2008 ótimo estado de

conservação. Preço a combinar.

Tr: 8812-4103 com Gilmar

I

• Vende -se moto Yamaha xt600 (ténéré)
ano 90 cor azul! 2 faróis.Tr: 8497-7723
ou 9961-0465.

• Vendo Pólo sedam 2007, completo,
com rodas de liga leve. R$ 34.000,00.
Tr 9159-9733

Fiesta Halch 1.0/

23.900,00 Grand Vitara 2.0
4x4MT

- 2008 - Branco - Limpador e Desembaçador Traseiro.L

X4 2.0 MT

'Venha conferir! nha conferir!
Agile Lt 1.4 o KM - Preta - Gasolina- Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,

Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Límpador e Oesembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, CD Player, Freios ABS, Air Bag
Duplo, Tração 4x2, 4x4 e 4x4 Bloqueada.

o KM - Branco - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulíca,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player, Freios ABS, Air Bag
Duplo, Tração 4x2, 4x4 e 4x4 Bloqueada. 33.000,00

,

. o KM - Branco - Flex - Direção Hidráulica, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Aquecimento.

Ecosport Xlt
freestyle 1.6 Focus Halch Glx 2.0

Punlo Essence 1.6

53.000,0043.500,00 43.000,00
2011 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, Faróis de Neblina, Cd Player, Computador de Bordo, Freios Abs, Air
Bag Duplo.

2012 - Branco - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de liga
Leve, Faróis de Neblina, Cd Player Mp3, Computador de Bordo.

2009 - Bege - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, Faróis de Neblina, Cd Plaver

Carros Nacionais e Importados Novos e Semi-novos Revisados MauVQ I
Rua Angelo SChiochet, 80 Centro

• •• : , I 473275.1132 Fax: 47 3275.1132
VIsite nosso slte: www.maurovelculos.com.br ........, Jaraguá do Sul SC .
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Messi

Humíldade
Classificado como humil
de por seus companheiros
de clube, Messi concedeu
entrevista coletiva no iní
cio da semana, onde mini
mizou sua importância em

relação ao grupo. "O que
sempre miro é o coletivo.
Sem eles, tudo que conse

gui não teria sido possí
vel'" diz. O camisa 10 do
Barcelona disse que não

está ansioso para se tornar

o maior artilheiro da
história do clube catalão.
"Não jogo para ser o maior
da história", afirma. Com
230 gols, o argentino está
a cinco de igualar a marca

de César, ídolo do clube
nas décadas de 40 e 50.

Hóquei em linha

Invictos, Aliens

conquistam título.
Em Curitiba, equipe jaraguaense faturou
o Campeonato ParanaensejCatarinense

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Atemporada começou bem

para o Aliens Roller Hockey,
equipe de hóquei em linha de

Iaraguá do Sul, que no fim de
semana conquistou o título do

Campeonato Estadual Parana

ense/Catarinense de 2012. Foi
em Curitiba, no Três Marias
Clube de Campo. Cinco equi
pes participaram da disputa.

No primeiro jogo, os Aliens
venceram o Old Yager, de Curi

tiba' por 4 a 2. No segundo, em

pate com o também curitibano
Hold Yager, em 5 a 5. Fechando
a série contra as equipes para
naenses, os Aliens venceram

o No Fear, por 3 a 2. No último

jogo da primeira fase, goleada
para cima do Vento Sul, de Flo

rianópolis, por 8 aO.
A semifinal foi contra o No

Fear e desta vez o Aliens vence

ram com mais folga, por 6 a 1.

Na decisão, vitória por 7 a 3 so

bre o Hold Yager, com quem os

jaraguaenses haviam empatado
na primeira fase.

"A conquista só foi possível
através de muitos treinos e tá-

ticas elaboradas para que, em

quadra, houvesse entrosamen

to necessário", analisa o atleta e

dirigente Lucas de Souza.
Souza lembra que a equipe

jogou reforçada em Curitiba,
uma vez que atletas de Blume
nau, Itajaí e Joinville se junta
ram ao grupo, após serem con

vidados via redes sociais.
"Com a conquista invicta,

nos tornamos tetracampeões
estaduais da modalidade", fes

teja Souza.

Sobre o jogo
o objetivo do jogo é fazer mais

gols jogando um disco de plástico
('puck"). Os jogadores podem con

trolar o "puck' usando o taco ("sti
ck") e o patim. As partidas contam

com quatro tempos de 12 minutos.
Cada equipe entra em quadra com

quatro atletas, mais o goleiro.

Jogos são de 5 contra

5, em quatro tempos
de 12 minutos,

vencendo quem fizer
mais gols, usando

o stick (taco)
e o puck (disco).

DIVULGAÇÃO

Capixaba, do lateral esquerdo
João Paulo e do meia atacante

Valdo, que foram poupados no

Estadual. De técnico novo, Ita
mar Schulle, a Chapecoense vai
ao Espírito Santo enfrentar o São

Mateus, às 20h30. Porém, quem

om de tra sfor
á ica nesta

CAMPEÕES Atletas do Aliens comemoram

a conquista do tetracampeonato catarinense

Copa do Brasil

pois catarínenses estreiam hoje
comanda a equipe fora de cam

po é o interino Cadu Gaúcho.
O São Paulo recebe o Inde

pendente (PA), às 19h30. Em

Alagoas, o Palmeiras enfrenta o

Coruripe (22h), mesmo horário
de Treze e Botafogo, na Paraíba.

ar
#'

ascoa.

Dois clubes catarinenses es

treiam hoje na Copa do Brasil.
O Criciúma será o primeiro a

entrar em campo, às l6h, contra

o Madureira, no Rio de Janeiro.
O Tigre terá a volta do zagueiro
Nirley, do lateral-direito Fabínho

5 seu

para fazer

Voleibol

Guaramirim
A segunda etapa do Cam

peonato Guaramirense de
Vôlei de Duplas aconteceu

no final de semana, na

Associação de Moradores
Padre Mathias. No femini

no, dez duplas disputaram
-

a etapa vencida por Elvira
e Ivania. No masculino deu

Nego e Giba, na disputa
que envolveu seis duplas. A
terceira etapa acontece na

Recreativa Mannes, dia 25.

Festival

- No Floresta
A Sociedade Esportiva
e Recreativa Floresta,
do bairro Ano Bom, em

Corupá, promove seu 220

Festival Esportivo nos dias
17 e 18. O evento terá a

participação de 34 equipes,
dos municípios de Coru

pá, Mafra, Iaraguá do Sul,
Joinville, Rio Negrinho,
Schroeder, Rio dos Cedros,
São Bento do Sul, Lageado,
Agudos do Sul e Piên.

1U1�oa.Sua- · enteExpert
Selecta.

Em Jaragua você encontra as Coberturas de Chocolate em Barra Selecta aqui:

�
lJJlP.JJJ'
...,,�

3371-4800

�
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•
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(1B fase)
• 13/3 - Lanús x Emelec*

• 13/3 - Nacional (PAR) x Deportivo Táchira*

• 13/3 - Internacional x The Strongest*
• 13/3 - Alianza Lima x Nacional (URU)*
• 13/3 - Chivas x Defensor Sporting*
• 14/3 - 19h45 - Arsenal x Boca Juniors

• 14/3 - 19h45 - Fluminense x Zamora

• 14/3 - 22h - Libertad x Vasco

• 14/3 - 22h - Cruz Azul (MEX) x Corinthians

• 15/3 - 19h45 - Juan Aurich x Santos

• 15/3 - 22h - Flamengo x Olimpia

• Ta a Libertadores

"encerrado após o.fechamento da edição

• Copa do Brasil

Wfase)
• 14/3 - 15h45 - Santa Quitéria x ASA

• 14/3 - 16h - Madureira x Criciúma

• 14/3 - 19h30 - Sapucaiense x Ponte Preta

14/3 - 19h30 - São Paulo x Independente

• 14/3 - 20h30 - Nacional x Coritiba

• 14/3 - 20h30 - São Mateus x Chapecoense
• 14/3 - 20h30 - América (RN) x Horizonte

• 14/3 - 20h30 - Remo x Real

• 14fJ - 2Oh3O - Bahia de Feira x Aquidauanense
• 14/3 - 20h30 - Santa Cruz (PE) x Penaral

• 14/3 - 20h30 - América (MG) x Boavista

• 14/3 - 20h30 - Guarani x Brasiliense

• 14/3 - 20h30 - Vitória x São Domingos
• 14/3 - 20h30 - Paraná Clube x Luverdense

• 14/3 - 22h - Coruripe x Palmeiras

• 14/3 - 22h - CENE x Atlético (MG)
• 14/3 - 22h - 4 de Julho x Sport
• 14/3 - 22h - Treze x Botafogo
• 15/3 - 19h30 - Atlético (PR) x Sampaio Correa

• 15/3 - 20h30 - Atlético (GO) x Gurupi
• 15/3 - 22h - Santa Cruz (RN) x Náutico

• Liga dos Campeões
(Oitavas-de-final)
• 13/3 - Bayern de Munique x Basel*-

• 13/3 -Internazionale x Olyrnpique"
• 14/3 - 16h45 - Chelsea x Napoli
• 14/3 - 16h45 - Real Madrid x CSKA Moscow

"encerrado após o fechamento da edição
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REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANlACATARINA
Tabelionato do Mtmicfpio e Comarca de Guaramirirn - CHRIS1l\ INGE HILLEWAGNER, Interventora

Rua28 de Agosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário de Funcionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos
abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os
aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade
de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser

lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s)
pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização
incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscri
ção Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no

endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995. 997 c/c 1023,
todos do CNCGj.

Protocolo: 28079 Sacado: Al11\IR JOSE CONZATI CPF: 625.800.439-34 Endereço: Rua
Estanislau Vick nO 8130, Guamiranga, 89270-000, Guaramirim Cedente: CRAVrL CNP!:
85.789.782/0001-42 Número do Tftulo: 00504801 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimen
to: 17/02/2012 Valor: 78,30 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 27,20, Di
ligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 28320 Sacado: AMERl ULER DA SrLVA CPF: 890.950.229-00 Endereço: Rua Al
berto Holtz nO 98, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: COOPERATIVA DE CREDITO
VALE DO ITAIAI CNPJ: 82.639.451/0001-38 Número do Título: 008/0001 Espécie: Duplicata
deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARA
MIRlM Data Vencimento: 20/02/2012 Valor: 982,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 28454 Sacado: ARTE ENGRENAGEM crDA CNPJ: 13.401.010/000HO Endereço:
Rodovia BR 280, Km 22 nO s/no, Amizade, 89270-000, Guaramirim Cedente: COMEHCIO DE
SUCATAS MADEH LIDAEPPCNPJ: 82.972.738/0001-85 Número doTítulo: 1563 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASrL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 28/02/2012 Valor: 252,00 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: H$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 27166 Sacado: B2 EDITORA aDA CNPJ: 13.835.721/0001-63 Endereço: Rua Pre
feito Aristides Largura nO 285, America, 89204-145, Ioinville Cedente: GRAFICA GUARAMI
RlM LIDA CNPJ: 78.218.187/0001-91 Número do Título: 8412 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil Apresentante: GRAFICA GUARAMIRIM ITOA Data Vencimento: 17/0112012
Valor: 2.650,00 Liquidação após a intimação: R$ll,60, Porte Postal: R$I,OO, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28297 Sacado: BORRACHARIA DO BOLACHA ITOA ME (BORRACHARIA ZAN
DONA) CNPJ: 02.757.231/0001-70 Endereço: Rua Victor Bramorski nO 456, Centro, 89108-
000, Massaranduba Cedente: COMERCIO E REPRESEN1l\ÇÃO BENUTTI ITOA CNPJ:
72.482.102/0001-00 Número do Título: 06290624 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDEHAL DataVencimento: 15/02/2012 Va
lor: 146,07 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$15,00

Protocolo: 28056 Sacado: COMERCIO E MECANlCA DE TRATORES GIRAHDI LIDA.
ME CNPJ: 12.629.392/0001-31 Endereço: Estrada Bananal do Sul n° 3335, Bananal do
Sul, 89270-000, Guaramirim Cedente: WT COMEnCIO DE FEHRAMEN1l\S ITOA CNPJ:
08.418.834/0001-23 Número do Título: 5834 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por In
dicação Apresentante: BANCO DO BRASrL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
18/02/2012 Valor: 95,00 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$22,76, Diligên
cia: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 27883 Sacado: FABIANO GIOVANELLA CPF: 050.554.189-07 Endereço: Rua
Massaranduba Baixo nO s/no, Massaranduba Baixo, 89108-000, Massaranduba Cedente: RU
DIPEL RUDNICKPEI'ROLEO ITDA CNPJ: 75.415.075/0001-32 Número do Título: 12214-2-1
Espécie: Duplicata deVenda MercantilApresentante: RUDIPEL RUDNICK PEI'ROLEO ITDA
DataVencimento: 25/02/2010 Valor: 4.370,00 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condu
ção: R$ 50,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 28370 Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS SEBASTIAO ITOA ME CNPJ:
05.905.882/0001-58 Endereço: Rua Primeiro Braço do Norte n° stt», Primeiro Braço do
Norte, 89108-000, Massaranduba Cedente: FARBEN S/A - INDUSTRlA QUIMICA CNPJ:
85.111.441/0001-13 Número do Título: D833 A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASrL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimen
to: 24/02/2012 Valor: 442,82 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 77,43,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 27829 Sacado: NAN ROBEHTO VENERA CNPJ: 13.572.100/0001-34 Endereço: Rua
Bananal nO 2090, Bananal do Sul, 89270-000, Guaramirim Cedente: MERZ COMPRESSORES
ITOA CNPJ: 13.801.839/0001-70 Número do Título: 0405-7/50184-0 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASrL SA - AGENCIA GUARA
MIRlM DataVencimento: 1lI02/2012 Valor: 310,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 28421 Sacado: jACKES CKUS JONSE CPF: 907.547.009-68 Endereço: Avenida
7 de Setembro nO 1237, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: NlITON DE AlMEIDA
BERTULINO CNPJ: 79.433.538/0001-40 Número do Título: 210-1 Espécie: Duplicata de Ven
da Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICAFEDEHAL DataVencimento:
19/02/2012 Valor: 310,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Dili
gência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 28330 Sacado: n REVENDA E ASSISTENCIATECNlCA DE CEL�b'DA ME
CNPJ: 12.240.592/0001-06 Endereço: Rua 11 de Novembro nO 1980, Centro, 89108-000, Mas
saranduba Cedente: AHMAD ADNAN KARIM CELUIARES ME CNPJ: 07.788.450/0001-30
Número do Título: 034 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
ITAU UNlBANCO SADataVencimento: 16/02/2012 Valor: 231,33 Liquidação após a intima
ção: R$II,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28300 Sacado: JUREMAELENIR CASTrLHO - REFEICOES CNPJ: 14.759.001/0001-
29 Endereço: Rodovia BR 280 nO s/n, Amizade, 89270-000, Guaramirim Cedente: ADIR
HINGHAUS E CIA ITDA CNPJ: 05.076.072/0001-36 Número do Título: X018208 A Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNlBANCO SA Data Ven
cimento: 31101/2012 Valor: 1.330,15 Liquidação após a intimação: H$ 11,60, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: H$15,00

Protocolo: 28337 Sacado: LIZANDRA APARECIDA DA CRUZ DA SILVEIRA ME CNPJ:
13.889.804/0001-35 Endereço: Rua Marcionilo dos Santos n° 133, Corticeira, 89270-000, Gua
ramirim Cedente: ALP. CONFECÇÚES ITDA CNPJ: 07.762.110/0001-30 Número do Título:

1264/004 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: rfAU UNIBAN
CO SA Data Vencimento: 16/02/2012 Valor: 566,86 Liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 28358 Sacado: LUCIANA DOMASZAK MEYER ME CNPJ: 11.759.247/0001-02
Endereço: Rua 11 de Novembro nO 3194, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: V.M.M.
COMERCIO DE MATERlAlS ELEI'RlCO E HIDRAULICO ITDA CNPJ: 11.735.478/0001-86
Número do Título: 267A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
CAIXA ECONOMICAFEDERAL Data Vencimento: 16/02/2012 Valor: 350,00 Liquidação após
a intimação: R$11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 28359 Sacado: MAlARA RONCHI MELCI-llORETIO CPF: 091.481.079-05 En
dereço: Rua Batista Melchioretto nO 77, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: EMER
SON' COMERCIO DE MAQUINAS ITOA ME CNPJ: 10.945.510/0001-95 Número do Título:
2283C/3 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXAECONO
MICA FEDERAL Data Vencimento: 16/02/2012 Valor: 280,00 Liquidação após a intimação:
R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 28360 Endereço: Rua Batista Melchioretto nO 77, Centro, 89108-000, Massaran
duba Cedente: EMERSON COMERCIO DE MAQUINAS crDAME CNPJ: 10.945.510/0001-95
Número do Título: 1825C/5 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 16/02/2012 Valor: 435,00 liqui
dação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: H$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 28361 Endereço: Rua Batista Melchioretto nO 77, Centro, 89108-000, Massaran
duba Cedente: EMEnSON COMEHCIO DE MAQUINAS LIDAME CNPJ: 10.945.510/0001-95
Número do Título: 000172 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentan
te: CAIXA ECONOMICA FEDEHAL Data Vencimento: 16/02/2012 Valor: 265,00 Liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 28390 Sacado: MARIVETE HIRT DE OLIVEIRA CPF: 027.533.829-05 Endere
ço: Rua Estrada Bananal do Sul n° 106, Beira Rio, 89270-000, Guaramirim Cedente: CRE
DIFIBRA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CNPJ: 11.434.526/0001-
04 Número do Título: 13-20438/10 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: AYRES E FARlAADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 01/12/2010
Valor: 11.864,24 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28491 Sacado: MAR1l\ MAGDALENAALCARAZ DEYUGAR CPF: 003.524.969-24
'Endereço: Rua Campinas n° s/n, Campinas, 89108-000, Massaranduba Cedente: BANCO
DO ES1l\DO DO RIO GRANDE DO SUL S.A CNPJ: 92.702.067/0001-96 Número do Título:
02020258 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRA
DESCO SA Data Vencimento: 17/02/2012 Valor: 223,08 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 52,98, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 28541 Sacado: MEnCADO SCHMI1Z ITDA EPP CNPJ: 03.966.797/0001-74 Ende
reço: Rua Madre Rosa A. Hutnik n° s/n, Guarani-Mirim, 89108-000, Massaranduba Cedente:
PARAII S/A CNPJ: 82.945.932/0001-71 Número do Título: 1191677 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASrL SA - AGENCIA GUARA
MIRlM Data Vencimento: 01103/2012 Valor: 983,40 liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 44,10, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 27888 Sacado: METAlMASSA METALURGICA ITDA ME CNPJ: 04.695.131/0001-
91 Endereço: Rodovia Guilherme Iensen - SC 413 nO 59, Distrito Industrial, 89108-000, Mas
saranduba Cedente: DIFUSO otsrn PARAFUSOS EWALD ITOA CNPJ: 82.887.175/0001-27
Número doTítulo: 28008 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
CAIXA ECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 08/02/2012 Valor: 5,82 Liquidação após a

intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 28221 Sacado: MOACIR GRIBOSKI CPF: 018.100.989-71 Endereço: Estrada GeraI
Massarandubinha n° s/n, São Miguel. 89108-000, Massaranduba Cedente: ZANDONA COM
BUSTlVEIS LIDA CNPJ: 86.830.056/0001-99 Número do Título: 242/1 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento:
15/02/2012 Valor: 2.000,00 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 66,32, Dili
gência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 27884 Sacado: ORIANDO GIOVANELLA CPF: 537.671.019-04 Endereço: Estrada
Massaranduba Baixo n° s/no, Massaranduba Baixo, 89108-000, Massaranduba Cedente: RU
DIPELRUDNICK PEI'ROLEO ITOA CNPJ: 75.415.075/0001-32 Número do Título: 36538-3-1
Espécie: Duplicata deVenda MercantilApresentante: RUDIPELRUDNICKPEI'ROLEO ITDA
DataVencimento: 03/04/2010 Valor: 4.750,00 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condu
ção: R$ 50,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 27885 Endereço: Estrada Massaranduba Baixo nO s/no, Massaranduba Bai
xo, 89108-000, Massaranduba Cedente: RUDIPEL HUDNICK PEI'ROLEO ITOA CNPJ:
75.415.075/0001-32 Número do Título: 12488-2-1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
Apresentante: RUDIPEL RUDNlCK PEI'ROLEO ITOA Data Vencimento: 16/03/2010 Valor:
6.194,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 50,76, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28052 Sacado: SOLUCOES INDUSTRlAIS SCHROEDER ITDA - ME CNPJ:
12.338.758/0001-13 Endereço: Rua São Paulo nO 194, Caixa d'Água, 89270-000, Guaramirim
Cedente: OXIMIX COMEROO DE GASES ITOA ME CNPJ: 06.538.238/0001-51 Número do
Título: 024745 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASrLSA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 13/02/2012 Valor: 200,00 Liqui
dação após a intimação: R$1I,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 28423 Sacado: TRANSPORTES BONEm E MADEIREIRA ITOA CNPJ:
06.330.503/0001-01 Endereço: Rua Guarani Açu nO s/n, Guarani Açu, 89108-000, Massaran
duba Cedente: MARCOS ANTONIO DA CUNHA ME CNPJ: 03.006.886/0001-79 Número do
Título: 000030 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 18/02/2012 Valor: 376,00 Liquidação após a inti
mação: H$ 11,60, Condução: R$ 52,98, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28204 Sacado: VAITERTOMELIN CPF: 383.456.769-87 Endereço: Estrada Quati
nO 3400, Caixa da Agua, 89270-000, Guaramirim Cedente: CRAVrL CNPJ: 85.789.782/0001-42
Número do Título: 00505301 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASrL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 18/02/2012 Va
lor: 870,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00 Guaramirim, 14 de março de 2012.

CHRIS1l\ INGE I-illLEWAGNER, Interventora

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE JARAGUÁ DO SUL - ARSEPUM.

A Associação dos Servidores Públicos Municipais de Jaraguá do Sul - ARSEPUM, com sede nesta cidade, na rua Arthur Gunhter,
nO 350, bairro Amizade, através de sua Diretoria Executiva, devidamente representada por seu Presidente Sr. Agostinho Klinkoski,
CONVOCA através do presente edital, todos os associados , para Assembleia Geral Ordinária, que será realizada na sede da

ARSEPUM, às 18 horas e 30 minutos, do dia 23 de março de 2012, com a seguinte ordem do dia. Apreciação e aprovação do

relatório de atividades da atual gestão.
2- Apreciação e aprovação das contas do exercício de 2011.

3- Metas para o ano de 2012.

4 -AAssembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 18horas e 30 minutos, com a presença da maioria dos associados

e, em segunda convocação,às 19 horas, com qualquer número de associados.

Jaraguá do Sul, 12 de fevereiro de 2012.

Agostinho Klinkoski - Presidente da ARSEPUM

JV SERViÇOS LTOA ME, Rua Antonio Bernardo Schimidt, 507, Ilha da Figueira,.
Jguá do Sul, SC, 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.

"
, , \ til

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATNA DO BRASIL

ESTADO DE SAN1l\ CATARlNA
Novo endereço: Rua CeI. Proc6pio Gomes de Oliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUA DO SUL - SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDITAL DE INTlMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CG!/SC, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a

contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua

recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTlMADOS DO PROTES1D:

Apontamento: 203954/2012 Sacado: ANA PAULA HIPPLER WEBEH Endereço: RUA MARIA NANETTE MENEL 144 - JA
RAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-400 Credor: TELHAS KRurzsCH COM VAR MAT CONST OTIA Portador: - Espécie:
DMI - N° TItulo: 0000081 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 531,74 Data para pagamento: 14 de março de 2012Valor
R$24,52 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 476,00 - Juros: H$ 1,42 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 203949/2012 Sacado: ANDRlS BENTO DIAS Endereço: RUA OlAVO BMC 33 APTO 05 - Iaraguã do Sul-SC
- CEP: 89257-160 Credor: BANCO PANAMERlCANO S/A Portador: - Espécie: NP - N° Titulo: 41997928 - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 4.196,56 Data para pagamento: 14 de março de 2012Valor R$691,61 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 3.469,79 - Juros: R$ 668,51 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$20,96

Apontamento: 203745/2012 Sacado: ANTONIO AIRTON MARTINS NETO Endereço: RUA PAULO EGGERT 119 - Jaraguá
do SuI-SC - CEP: 89257-770 Credor: INFRASUL - INFRAESTHUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMl- N°
TItulo: 0173659017 - Motivo: falta de pagamento Valor: H$ 236,44 Data para pagamento: 14 de março de 2012Valor R$24,20
Descrição dos valores: Valor do título: R$174,03 - Juros: R$I,lO Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 203361/2012 Sacado: EHICO VICENZI Endereço: RUA ERMELINATRENTINI MENEL 125 - Jaraguá do SuI
SC - CEP: 89265-827 Crédor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espéçie: DMl - N° TItulo:
0201970002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 517,09 Data para pagamento: 14 de março de2012Valor R$25,89 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 441,11- Juros: R$ 2,79 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 35,89

Apontamento: 203947/2012 Sacado: INOUE E GOES COM DE PISCINAS L Endereço: R PREFEITOWALDEMAR GRUBBA
2222 - jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-500 Credor: MUITCWH Q!MP EXPOR1l\DORA ITO Portador: - Espécie: DMl- N°
TItulo: 1751/01- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.111,72 Data para pagamento: 14 de março de 2012Valor R$29,75
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.051,50 - Juros: R$ 6,65 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: H$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 203489/2012 Sacado: JAIME DE MORAES Endereço: RUA BERNARDINO BRESSANl175 - Jaraguá do SuI-SC
- CEP: 89265-730 Credor: MAT. CONSTH. HORIWNTE ITDAME Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 01- Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 216,25 Data para pagamento: 14 de março de 2012Valor R$24,1O Descrição dos valores: Valor do títu-
10:R$150,00 - Juros: R$I,OO Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

. Apontamento: 203952/2012 Sacado: JARAGUA CARGO WG E TRANSP ITDA Endereço: RUA GUS1l\VO FRlEDMANN 61
- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-190 Credor: POSTO SANlA ROSA ITDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: FNP43746
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.803,57 Data para pagamento: 14 de março de 2012Valor R$31,80 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 1.741,30 - Juros: R$ 8,70 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 203365/2012 Sacado: JOSIAS FEHREIRA DE LIMA Endereço: RUA HERCIIJO ANACLETO GARCIA,426 -

Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89266-270 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie:
DMI - N°TItulo: 0191081007 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 214,46 Data para pagamento: 14 de março de 2012Valor
R$23,98 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 139,64 - Juros: R$ 0,88 Emolumentos: H$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligêricia: R$ 36,64

Apontamento: 203995/2012 Sacado: MARCONDES DE ALENCAR POlZIN ME Endereço: RUA AFONSO BARrEL 233 -

JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-100 Credor: FEHRAMEN1l\S GEHAlS COMEnCIO E IMPORfACAO S A Portador: -

Espécie: DMI - N° TItulo: 214931-32 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 5.400,00 Data para pagamento: 14 de março de
2012Valor R$31,99 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.339,10 - Juros: R$ 8,89 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação
editaI: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 203765/2012 Sacado: MlR1l\ MARIA SCHMl1Z VITTI Endereço: RUA ANGELO DEMARCHI 20 - Jaraguá
do SuI-SC - CEP: 89267-020 Credor: BANIF-BANCO INTERNAQONAL DO FUNCHAL (BRASrL)SA Portador: - Espécie:
CBI - N° TItulo: 504696750 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.767,76 Data para pagamento: 14 de março de2012Valor
R$417,57 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.493,65 - Juros: R$I94,47 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação editaI:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 42,34

-

Apontamento: 203667/2012 Sacado: PAVANELLO E CIA ITOA Endereço: RUA CARLOS FREDERICO RAMTHUM 14400 -

JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-970 Credor: MANTOMAC - COM. DE PECAS E SERVICOS ITDA Portador: - Espécie:
DMI - N° TItulo: 0220045720 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 915,47 Data para pagamento: 14 de março de 2012Valor
R$23,93 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 835,00 - Juros: R$ 0,83 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 42,34

Apontamento: 203740/2012 Sacado: SELMA PEHElRA MACIEL DA SrLVA Endereço: GENI DE FATIMA ZANELA DE LIMA
48 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-363 Credor: INFRASUL - INFRAESTHUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Es
pécie: DMI - N° TItulo: 0189694008 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 194,84 Data para pagamento: 14 de março de
2012Valor R$23,98 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 139,64 - Juros: R$ 0,88 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 203990/2012 Sacado: SRPAO PANIFICACAO EALIME. CONGE.IT Endereço: RUA EHMlNlO NICOUNI 80
- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89267-140 Credor: JARAGUATELECOMUNICACOES ITOA - ME Portador: - Espécie: DMl- N°
TItulo: 000.497 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 616,88 Data para pagamento: 14 de março de 2012Valor R$24,41
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 562,00 - Juros: R$I,31 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jomal "Correio do Povo", na data de 14/03/2012. Jaraguá
do Sul (sq, 14 de março de2012.

Tabelionato de Protesto Griesbach
TotaI de títulos publicados: 13

ED I T A L - PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2012
FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL - FROHAB

Tipo: Menor preço POR LOTE

OBJETO: Aquisição de materiais de construção diversos para doação às
famílias em estado de emergência, material para construção de unidades
habitacionais e material para fábrica de pré-moldado, conforme especifica
ções no ANEXO ll'deste edital e Minuta de Contrato.
REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto
Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002.
DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às
13h30min do dia 26 de março de 2012, no Setor de Protocolo da Prefeitura
Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt na 1.111, bairro:
Barra do Rio Molha.
O CREDENCIAMENTO, a disputa de preços e abertura dos envelopes
serão as 13h45min do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de

Licitações e Contratos.
VALOR ESTIMADO PARAAQUISIÇÃO: R$ 373.837,50 (trezentos e setenta
e três mil oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos').
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos
no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio
Molha, municípis de Jaraguá do Sul-SC, ou via Internet no endereço www.

jaraquadosul.sc.qov.br,
.

Jaraguá do Sul (SC), 12 de' março de 2012

Maristela Menel Roza
Secretária da Habitação e Regularização Fundiária

e Coordenadora do FROHAB

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"Elas nasceram juntas e

morreram juntas', diz irmão
Irmãs gêmeas,
Raquelli e Raelli

Melcherdt, 20 anos,

perderam a vida em

acidente na BR-280

CORUPÁ
Carolina Carradore

A s irmãs gêmeas Raquelli e

r\.Raelli Mecherdt, 20 anos,

queriam seguir a carreira na

área de engenharia. Estudavam,
trabalhavam e faziam planos
juntas. Na noite de segunda
feira, os planos foram interrom

pidos quando perderam a vida
em um acidente na no km 78 da

BR-280, em Corupá.
Raelli guiava o Gol, placas

MIM -9242, de Corupá, e a

irmã a acompanhava no ban
co do carona. Moradoras de

Corupá, elas retornavam do
Centro Universitário Católica
de Santa Catarina, em Iara-

,.

1

FATAL Veículo foi amassado

por, pelo menos, três bobinas

se desprendeu tão fácil? Ele aca

bou com a nossa família", diz.
Filhas de Osvaldo e Astrid Me

cherdt, as irmãs nasceram quan
do Gerson tinha 13 anos e o ou

tro irmão, Odelmir, 16 anos. "Eu

transporte, responderão por
duplo homicídio culposo",
afirma o delegado. Para o de

legado, a carga deveria estar

mais segura no caminhão. "Há
indícios fortes de que há culpa
principalmente de quem pren-

Uma vida cheia de planos

CARLOS LUIZ TAMANNINI

cuidei delas com todo o carinho,
eram meninas puras, extroverti
das com tantos planos pela fren
te". O carro que ocupavam havia
sido comprado pela família pra

.

que elas pudessem estudar.

Polícia Civil infvestiga acidente
deu as bobinas no caminhão",
enfatiza. O crime de homicí
dio culposo (sem intenção de

matar) prevê uma pena de até

quatro anos de prisão. A pena
aumenta para seis anos, já que
foram duas mortes.

PERDA Raelli e

Raqueli Mecherdt
não resistiram
aos ferimentos

guá, onde ambas cursavam

engenharia de produção. Em
uma curva, foram surprendi
das pela queda inesperada de
uma carga de bobinas que es

tava sendo transportada em

um caminhão, placas MIT-

6700, de Três Barras.

Segundo informações do
comandante dos 'Bombeiros
de Corupá, Cláudio Sidnei de

Siqueira, as 12 bobinas se des

prenderam e, pelo menos três

delas, com o peso de três mil

quilos cada, atingiram o veí

culo. As irmãs morreram na

hora. O restante das bobinas
ficou espalhado pela rodovia
e algumas' chegaram a obs
truir o trilho do trem, em uma

via paralela. De acordo com o

comandante, o motorista do

caminhão, Vanderlei Pedro

Sampaio, disse que, ao fazer
a curva, foi fechado por outro

veículo, e para não bater, fez
uma manobra brusca, mo

mento em que as bobinas se

soltaram e atingiram o Gol.
Raelli e Raqueli foram veladas
na Capela de Corupá e enter

radas às 17h de ontem, no ce

mitério municipal.

O irmão das estudantes, Ger
son Mecherdt, espera que o mo

torista do caminhão seja puni
do. "Foi uma imprudência sem

tamanho. Ele estava em alta ve

locidade e como que essa carga

O delegado Adriano Spo
laor abriu inquérito policial
para apurar se houve alguma
causa imprevisível que cau

sou a queda da carga. "Tanto
o motorista, e até mesmo os

responsáveis pela empresa de

.. ·"abrases•••
••• companhia IJssociada

�� MARISOL S.A. .

,,. Companhia Aberta - CVM nº 8486
Monsol CNPJ nº 84.429.752/0001-62 - NIRE 423.0000.935-1

ATA DA ASSEMBLEIA ESPECIAL REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2012
DATA. HORA E LOCAL: 30 de janeiro de 2012, às 13:00 horas, na sede social da Marisol SA ("Marisol"
ou "Companhia"), na Cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na Rua Bernardo Dornbusch,
nº 1300. CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado de Santa
Catarina" e "Valor Econômico" nos dias 13, 16 e 17 de janeiro de 2012 e no "O Correio do Povo" nos dias

13,14 e 17 de janeiro de 2012. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre nova avaliação da Companhia no âmbito
da oferta pública de aquisição de ações em circulação de emissão da Marisol, visando ao cancelamento
do seu registro de companhia aberta ("OPA"), anunciada por seu acionista controlador, devendo observar o

disposto no artigo 24, parágrafo 3º, da Instrução CVM nº 361/2002. PRESENÇAS: Presentes os acionistas

da Companhia titulares de ações em circulação representativas de mais de 88% (oitenta e oito por cento)
da totalidade das ações em circulação da Companhia. MESA: Presidida pelo Sr. Gerd Edgar Baumer,
Vice-Presidente do Conselho de Administração, que designou o Sr. Marcelo Sampaio Góes- Ricupero para
secretariá-lo. DELlBERAÇOES: Inicialmente, a Mesa informou sobre a lavratura da presente ata na forma
de sumário, ficando as eventuais manifestações de voto recebidas arquivadas na sede da Companhia,
nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, tendo sido ainda autorizada pela assembleia

a publicação da presente ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do parágrafo 2º
do referido artigo. Posteriormente, o Sr. Presidente colocou em votação o item único da ordem do dia,
tendo os acionistas titulares de ações em circulação presentes nesta assembleia deliberado, por maioria,
representando 66,95% das ações em circulação, contrariamente à nova avaliação da Companhia no

âmbito da OPA. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando

se a presente ata. Registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nº 20120434415, em

01.03.2012. Blasco Borges Barcellos - Secretário Geral.
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Manutenção
ETE do Água Verde
passa por limpeza

Samae está investindo R$ 75 mil em Estação
de Tratamento de Esgoto localizada no bairro

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

Qsamae (Serviço Autônomo

Municipal de Água e Esgoto)
de Iaraguá do Sul iniciou na se

gunda-feira, dia 12, a manuten

ção na Estação de Tratamento
de Esgoto (ETE) no bairro Água
Verde; localizada na rodovia BR-
280. Os trabalhos fazem parte da
última etapa do tratamento, cha
mada de polimento, e deve se es

tender até domingo.
A estação, que trabalha com a

remoção de matéria orgânica dos

esgotos dos bairros Água Verde,

Vila Rau, Chico de Paulo, Estrada
Nova, Três Rios do Sul, Amizade,
Czerniewicz e Nova Brasília, terá
um investimento de R$ 75 mil

para a troca dos pinos de susten

tação das placas de PVC, utiliza
das nos decantadores.

No período de uma semana,
a estação estará com capacida
de diminuída. O Samae estima

que a eficiência do tratamento

durante a manutenção seja de

57%, número abaixo do exigido
pela Conama (Conselho Nacio
nal do Meio Ambiente), que é
de 60%. Após a troca dos pinos
de fixação de alumínio por fi-

bra de vidro, material mais re

sistente, a ETE vai operar com

80% de eficiência.
Vinícius Schweighofer, asses

sor de Comunicação e Gestão
Ambiental do Samae, explica que,
durante o tratamento, o efluente
final terá coloração escura, devi
do à ausência de oxigênio e pode
gerar um impacto visual nega
tivo em cerca de 300 metros do
Rio Itapocu. Os testes estão sen

do realizados, mas não terão im

pacto ambiental negativo.

Enquanto as

serviços· estão sendo

realizados, a ETE
atua com capacidade

diminuída.

MARCELE GOUCHE

TBABALHO AJustes na Estação vão até domingo e

devem deixar coloração escura no Rio·· Itapocu

Nâo fiq.ue SÓ imaginando,
seu desejo de ter um VW

iá pode virar realidade.

N o 1.
A partir de

R$27.990
Básico

· Ar-condicionado
• Direção hidráulica
• Trio elétrico e atarme
• Pacote Trend
• limpador e desembaraçador
do vidro traseiro

fo 1.0 Portas
A partir de

s q..990
Çompleto

Promoções válidas até 14/03/2012 para veículos com pintura sólida. Frete incluso, Novo Go11,0 201112012, 4 portas, código 5U11C4, com preço promocional à vista a partir de R$27,990,00,
Novo Gol1 ,O Total Flex, 4 portas, ano mod, 11112, completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 33.990,00, VFox 1.0, ano modelo 11/12, 2 portas, básico, com preço promocional
à vista a partir de R$ 30.490,00. Fox 1,0, ano modelo 11/12,4 portas, completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 34,990,00, IOF e cadastro inclusos nos càlculos das prestações
e nos CETs, Primeira parcela para junho: confira condições na Caraguá Auto Elite. Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrõnico das operações não inclusaS nos càlculos das
prestaçõese do CET. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2011 e 2011/2012, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos
de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80,000 km). E necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concession
ário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação, SAC: 0800770 1926, Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935. Ouvldoria: 0800701 2834,
www.vw.com.br.Velculos em conformidade com o Proconve,

araguá Auto Elite
A escolho perfeitaNÚCU!OOA'S

CONCI;SSIONAruAS
DEVEícuW$
ACIJ�APE""i

TECNOLOGIA ALEMÃ
Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. www.outolite.com.br BANCO VOLKSWAGEN 47 3274 6000
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